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zondag 11 oktober: INGERUKT MARS!      10u – 13u 

Liefste kapoenen, vandaag worden jullie verwacht in het legerkamp aan de lokalen en worden 
jullie opgeleid tot échte soldaatjes. Trek jullie stoutste schoentjes aan, maar vooral: neem 
kleren mee die vuil mogen worden. Ingerukt mars!

zondag 18 oktober: SCHIP AHOY!       10u – 13u 

Schip ahoy piraatjes! Zijn jullie klaar om mee te varen op ons piratenschip en de woeste zee 
te trotseren? Wij alvast wel! En we hebben jullie hulp nodig om opzoek te gaan naar de ge-
heime schatkist van de gemene Sint-Taffelus. Trek julllie mooiste piratenpak aan en kom aan 
boord! Schip ahoy piraatjes!

zondag 25 oktober: VROLIJKE VRIENDEN       10u – 13u

Vrolijke vrolijke vrienden, vrolijke vrienden dat zijn wij! Onder het motto ‘hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde’, mogen jullie vandaag jullie beste vriendjes en vriendinnetjes meenemen 
naar de scouts. We maken er een heus feest van!

zaterdag 31 oktober: HALLOWEEN       info volgt

Zijn jullie klaar om een gezellig avondje te griezelen? Haal het engste in jullie zelf naar bo-
ven en jullie mooiste kostuumpje uit de kast. Samen staan we sterk om deze griezel te trot-
seren! Meer info krijgen jullie nog via mail. 

za en zo 7 - 8 november: MINI-WEEKEND      info volgt

Wij missen het kamp, jullie missen het kamp, maar daarvoor hebben wij de ideale oplossing: 
een mini-weekend aan de lokalen! Zo kunnen we elkaar allemaal wat beter leren kennen. Dat 
wordt een gezellig boeltje! Verdere info omtrent het weekend krijgen jullie via mail.

zondag 15 november: KNUTSELTAART                                            10u – 13u 

Iets met knutselen, snoepen en taarten… Overtuigd? Maar hé, niets verklappen aan de mama 
en de papa hé!

zondag 22 november: SEKTE        10u – 13u 

Vandaag komen de scoutsgoden een bezoekje brengen aan de lokalen. Ze willen jullie testen 
om te zien of jullie wel echte kapoentjes zijn. Samen zullen we ervoor zorgen dat de opper-
goden met een gerust hart de scouts van Nederokkerzeel kunnen verlaten!

zondag 29 november: FANTASIETOCHT      10u – 13u 

Haal je grootste fantasie naar boven, verkleed je in wat je maar wil, trek je wandelschoenen 
aan en ga mee op de meest magische tocht van jullie leven. Kortom: het wordt supercalifra-
gilisticexpialidocious

MAANDSCHORS



KABOUTERS
LEIDING





zondag 11 oktober: BARBIE IN THE WILD                              10u – 13u

Omdat Barbie niet alleen draait om de kleur roze en haar geliefde Ken, is ze van plan om 
jullie in te wijden als echte strong independent barbiegirls. Spannend! Hiervoor trekt ze haar 
speciale ontgroeningsoutfit aan: iets dat vuil mag worden. Barbie kijkt er alvast naar uit! 

zondag 18 oktober: BARBIE IN HET LEGER                             10u – 13u

Geeeeeef acht! Barbie wil naar het leger, maar moet natuurlijk eerst slagen voor de ingangs-
test. Hebben jullie de skills om echte legervrouwen te worden? Kom het te weten deze zondag! 

zondag 25 oktober: BARBIE OP SCHATTENJACHT                     10u – 13u

Barbie was gisteren haar zolder aan het opruimen. Ze vond een oude schatkaart en vroeg of wij 
haar konden helpen met ontcijferen. Wij snapten er niets van. Maar ze is nog steeds benieuwd 
wat het eigenlijk is. Wij hebben gezegd dat de kabouters van scouts Nederokkerzeel haar zondag 
zullen komen helpen. Zijn jullie ook al benieuwd van wie het komt en wat hij heeft achtergelaten? 

zaterdag 31 oktober: BARBIE IN HET SPOOKHUIS                     info volgt

Verkleden is één van Barbie’s lievelingsdingen om te doen. Bij Halloween is dat dus ook van 
toepassing. We zijn al benieuwd in wat ze deze keer komt. Ze is er al van september mee 
bezig hé! Eén jaar kwam ze als mummie en niemand had haar herkend. We denken dat 
jullie het ook zo goed gaan doen als Barbie. Wij kijken er al naar uit om te raden wie wie is :). 

zondag 8 november: BARBIE DEN BOS IN                               10u – 12u

Ken wil Barbie verrassen door een lekker etentje voor haar te maken. Zo-
als alle echte mannen doet hij dat in den bos op een zelfgemaakt vuurtje., maar hij 
kan wel wat hulp gebruiken van enkele sous-chefs. Neem allemaal iets lekker mee! 

zondag 15 november: BARBIE OP DE CATWALK                        10u – 13u

Een ramp op de fashion week in Parijs! Al Barbie’s outfits zijn verloren 
gegaan ... Kunnen jullie haar helpen om haar op tijd in stijl op de catwalk te krijgen? 

za en zo 21 - 22 november: DE GROTE BARBIE GIRLS NIGHT        info volgt

De eerste girls night samen met de Barbiegirls is een feit. We gaan 1 nachtje op miniweekend 
in onze eigen Barbievilla (onze lokalen) maar ze laat jullie de exacte details nog wel weten... 

zaterdag 28 november: BARBIE NAAR HET CASINO                 19.15 - 21u

 Attentie, attentie! Er is een speciaal, exclusief feest gepland dit weekend. Uiteraard is Bar-
bie uitgenodigd. Wij weten al dat ze Ken meeneemt als date. En haar outfit zal waarschijnlijk 
weer schitterend zijn. Dus van jullie verwachten we hetzelfde! Hopelijk belanden ze niet zoals 
vorige keer zonder geld... 

MAANDSCHORS
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MAANDSCHORS







JONG-GIVERS
LEIDING

Psychologie





zondag 11 oktober: KAMP WAES                                         14u – 17u 

In dit programma worden jullie zowel getest op Fysiek vlak als op Mentaal vlak. Wie van jullie 
doorstaat de proeven en kan direct toetreden tot de Special Forces. Wij zijn benieuwd... 

zondag 18 oktober: HUNGER GAMES                                    14u – 17u

          dit is niet enkel de scoutsgroet, maar ook het teken van de revolutie. Het concept is 
wel duidelijk denk ik. De ene persoon die om 17u nog in leven zal zijn, mag zich bekronen 
als de winnaar van THE HUNGER GAMES 

zondag 25 oktober: EXPEDITIE ROBINSON                             14u – 17u

Sjorren, mastworp, vriendschapsknoop. Wie wil overleven op het eiland moet dat allemaal 
kunnen. En zeker ook wie wil toetreden tot de Jong-Givers. Kom het vandaag allemaal leren. 
En als je het al kan? PROVE IT 

zaterdag 31 oktober: ANNABELLE                                         info volgt

Mwahahahahahahhahahahahahahahaha Meer info volgt nog... 

zondag 8 november: NARCOS                                              14u – 17u

Voor mij 25 gram poedersuiker aub. Maak het grootste kartel en verdien het 
meeste geld. Maar zie vooral dat je niet gepakt wordt, want dan sta je helemaal alleen... 

zondag 16 november: DE SLIMSTE MENS TER WERELD               14u – 17u

Wie is de Slimste mens ter wereld? Wie kan op het meeste vragen antwoorden en 
ondertussen zoveel mogelijk water drinken, ZONDER naar het toilet te gaan? Deze 
persoon mag zich voor de rest van het jaar DE SLIMSTE MENS TER WERELD noemen. 

zaterdag 21 november: INTO THE WILD                                20u – 22u 

Vanavond gaan jullie de mooie streek van Nederokkerzeel ontdekken. Of is het wel Nederok-
kerzeel? Jullie zullen het niet weten, want jullie zijn geblinddoekt. TOT DAN... 
Meer info volgt nog. 

zondag 29 november: CONTAINERCUP                                   14u – 17u 

Lopen, Golfen, Monkey Bars... Voor de Jong Givers is dit kinderspel, of toch niet? Wie is de 
sterkste van jullie allemaal? Wie heeft het grootste uithoudingsvermogen? Wie wint de gouden 
medaille? 

MAANDSCHORS



GIVERS
LEIDING





zondag 11 Oktober : ONTGROENINGSKEEEEE                 14u - 17u

Onze allllleer allleer eerste vergadering!! Vandaag laten we onze nageltjes lakken in Spa als 
echte fissas. Haaaa SIIIIKE!!! Jullie kleine meisjes worden eindelijk eens echt ontgroend. Doe 
dus jullie mooiste galabal kleren aan met dikke pattas’s!! Haaaaa dubbele SIKEEE!!! 
Je weet zelf, ciaoooo cuties xxx

vrij tot zo 16 - 18 oktober: WEEKEND                                    info volgt

Ali heeft wat last van een gebrek aan affectie. De dokter heeft jullie broeder van een andere 
moeder de grootste lepeltrein ooit voorgeschreven. Wij nodigen onze babiess 2 nachten uit om 
Ali uit zijn lijden te verlossen. Meer informationeee over dit cva leuk semi wie weet een beetje 
tof weekend volgt nog later. x 
Je weet zelf, ciaoooo cuties xxx

zondag 25 oktober: BOSSPEL             14u - 17u

Bosje hier, bosje daar, wij zijn een beetje raar. Eindelijk gaan we nu is echt int echt een tof 
spel spelen. Als jullie ons graag zien dan moet ge afkomen, als ge ni komt (en ons NIET graag 
ziet) dan moet ge een filmpje doorsturen waar ge door heel uw tuin tuimelt. 
Je weet zelf, ciaoooo cuties xxx

zaterdag 31 oktober: HALLOWEEN                    info volgt

Sidder en beef zoals een echte teef!! Booeee, bewijs nog maar eens dat jullie kleine meisjes 
zijn. Pak een verse onderbroek voor de zebbies die wel eens in hun broek doen. Vanavond komt 
al het dode tot leven, dus BE PREPARED!
Je weet zelf, ciaoooo cuties xxx

zondag 8 november: VERASSING HIHI      14u - 17u

Pang paaangg, wij hebben iets super kei neig vet cooool shizzel wizzel voor jullie voorbereid, 
want wiiijj zien jullie zoooooo graag hihi (kleine SIKE). Traantjes van verdriet als ge dit mist. 
Wij hypen dit niet op!! Kom echt af dreiries! Serieus be there or be square! Kom af! Zet dit 
in uw schoolagenda!
Je weet zelf, ciaoooo cuties xxx

zondag 15 november: HELP ROX!       14u - 17u

Rox, jullie 2de knapste vrouwelijke leiding (Flosse blijft op nummer 1 obviously) kan nog nieens 
ne sjorring leggen me nen driemansknoop waarop die timmermanssteek zit van de visworp die 
vastzit op de losse van den vaste balk. Help haar, help haar uit de nood of haar dreiries schie-
ten haar dood.
Je weet zelf, ciaoooo cuties xxx

MAANDSCHORS



zondag 22 november: COMPETITIEKE DABEI    14u - 17u

Wereldrecord’s breken wholla kifesh. Het guinness world book of records gaat 100000765 pa-
gina’s moeten bijschrijven, want welle gaan die records breken broeders. Vandaag worden we 
famous en gaan al die moneys verdienen. Zelfs Martine Tanghe gaat om onze handtekeningen 
komen vragen.
Je weet zelf, ciaoooo cuties xxx

zondag 29 november: PIZZAAAAAAAAA      info volgt

Mamaaa miaaa wir gehen pizzaaaa essen. Keine gewone piazza, maar nen hele specialéé. Ge-
zelligheid enzoww is het hoofdpunt van de dag hihi, wij zijn cute x. Pakt allegouw zeker en 
vast nen diepgevroren dr. Oetker mee want wij zijn niet scoutief woehoeeewww. 
Je weet zelf, ciaoooo cuties xxx



Gelieve de medische fiches in orde te brengen.
Dankzij dit formulier kan de leidingsploeg op een veilige en juiste manier reage-
ren in een noodsituatie. Ook is dit formulier belangrijk om in orde te zijn met de 
verzekering van je kind(eren).

Leden of ouders kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie en 
het formulier online invullen. Hiervoor kan je de volgende link gebruiken:

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie

Indien je al een login had aangemaakt, dien je je opnieuw in te loggen en de 
gegevens na te kijken en op te slagen.

Gelieve zo snel mogelijk de verzekering in orde te brengen!

Het lidgeld bedraagt 65 euro. Hiervan gaat 34 euro naar de verzekering van uw 
kind. De overige 31 euro wordt gebruikt om er een fantastisch jaar van te maken, 
maar ook voor het onderhoud van de lokalen, vier-uurtjes, etc. 

INDIVIDUELE
    STEEKKAART


