CONTACT
LEIDING
Op de volgende pagina’s kunnen jullie per tak de contactgegevens van de leiding vinden. De
takverantwoordelijke kan je herkennen aan het bijgevoegde e-mailadres. Wanneer er vragen
zijn, kunnen jullie je in de eerste plaats dus tot de takverantwoordelijken richten. Mocht er
echt een probleem of een vraag zijn waar de takverantwoordelijken niet mee kunnen helpen,
kunnen jullie ook altijd de groepsleiding contacteren. Hun gegevens vinden jullie op het einde
van de volgende pagina.
KAPOENEN
Luís Van Den Eynde
Nell Van Bree
Noah De Ceuster
Linh Naze
Cédric Josse

0476/53.23.43
0490/40.24.35.
0471/55.62.30
0488/96.51.11
0470/47.62.13

luisvandeneynde@gmail.com

KABOUTERS
Lotte Wauters
Florian Van Havere
Mattis Roelants
Axel Znamensky

0472/37.61.05
0492/56.66.76
0495/77.70.30
0487/73.87.95

lotte.wauters15@gmail.com

WELPEN
Brad Flies
Sybren Stroobants
Robbe Raes
Jasper Degreef
Alexander Schols

0470/92.93.53
0471/57.48.55
0478/38.10.25
0471/57.32.54
0478/03.52.53

brad.flies97@gmail.com

JONG-GIVERS
Roxane Vrambout
Amaryllis Roelants
Ziggy Van de Put
Seppe Christiaens

0471/57.93.33
0491/64.89.26
0497/27.56.53
0495/27.99.78

roxane.vrambout@outlook.com

GIVERS
Nino De Ceuster
Erika Stroobants
Jef Kempeneers

0479/29.30.66
0468/57.50.78
0474/13.92.59

ninodeceuster@gmail.com

JIN
Olivia Peeters
Delphine Van Den Eynde
Joni Decraemer
Evy Hermans

0471/38.66.11
0496/17.62.51
0479/06.59.30
0465/79.52.53

peeters.olivia@hotmail.com

GROEPSLEIDING
Noah De Ceuster
Nell Van Bree
Florian Van Havere
Alexander Schols

0471/55.62.30
0490/40.24.35.
0492/56.66.76
0478/03.52.53

noah.deceuster@outlook.com

nellvanbree@hotmail.com
florianvanhavere@gmail.com
alexander.schols@hotmail.be

KAPOENEN

Vanaf nu nemen wij elke week de raket om van Dromenland naar de mooiste en lekkerste snoepplaneten te vliegen van de hele wereld! Als jullie het elke week opnieuw aandurven om met ons mee
op reis te gaan belonen de planeten jullie misschien wel met hun favoriete snoepje...

zondag 3 oktober: SNOEPVETER

14u - 17u

Is het een vogel, is het een vliegtuig? Neen het is het vliegend spaghetti monster dat iedereen in
Okkeziel heeft gek gemaakt. Hopelijk zijn jullie niet bang van zijn slierten, maar toch ook niet te
stoer doen anders gaat hij je ook gek maken.

zondag 10 oktober: KIKKER

14u -17u

Vandaag kwak worden kwak jullie kwak ontgroend kwak kwak kwak!
PS: Doe maar niet je beste kikkerpak aan want je kan al wel eens vuil worden.

zondag 17 oktober: KERSEN

14u - 17u

Plezier maken is super leuk. Daar zijn we het allemaal mee eens. Maar het is toch nog leuker om
plezier te maken met je vrienden!? Daarom mag je vandaag een vriendje meenemen naar deze
vergadering. Zo kunnen we vandaag samen een onvergetelijk avontuur beleven. Zijn jullie na deze
zondag zo onafscheidelijk zoals kersjes zijn? Wij kijken al uit naar alle kersverse kapoentjes :).

zondag 24 oktober: DOLFIJN

14u - 17u

Gaan we zwemmen met denkbeeldige dolfijnen in de onderwaterwereld? Neem zeker je beste denkbeeldige snorkel mee zodat we kunnen snorkelen met onze snorkel in snorkelend water waar mensen
meestal snorkelen. Verkleed je in je favoriete waterdier!

zaterdag 30 oktober: DRACULA TANDEN

meer info volgt

Griezelen aan de lokalen. En ben je er niet bij, dat is balen. Kom verkleed! Misschien met een draculabeet? Wees maar paraat, en voorzichtig deze nacht op straat. Want het kan eng en donker zijn.
En dat is soms niet zo fijn. Als je alleen bent of niemand kent. Gelukkig kunnen we samen er een
leuke avond van maken. En achteraf zullen die lekkere snoepjes smaken.

zondag 07 november: DRAGIBUS

14u - 17u

Welkom in de wondere dragibuswereld lieve kapoenen! Een wereld vol met gigadragibussen (ook wel
gekend onder de naam “balonnen”). Verkleed je in de kleur van je lievelingssnoepje!

zondag 14 november: LEIDINGSWEEKEND

geen vergadering

Op op alles is op, maar waar is al het snoep dan? In de buik van de leiding!!! Sorry hiervoor maar
dat snoep was supper lekker. Maar we kunnen jullie wel beloven dat volgende week jullie iets speciaals staat te wachten!

zaterdag 20 tot zondag 21 november: MAANTJES

meer info volgt

De snoepwinkel is zoals beloofd weer geopend, en dit weekend met een uitzonderlijk lekker snoepje.
Als je dit snoepje opeet mag je een nachtje samen met ons in de lokalen slapen en gaan we een
weekend vol plezier beleven in lekkerland. Neem allemaal jullie mooiste pyjama mee, want zaterdag
20 november staat bekend als de dag van de leukste pyjamafeestjes!

zondag 28 november: SMURFEN

14u - 17u

Wij hebben bezoek gekregen van die kleine blauwe mannetjes. Ze noemden zichzelf ook wel “de
Smurfen”. Maar nu waren ze nu toch niet iemand kwijt zeker? Jawel, en niet zomaar iemand. Het
was Grote Smurf die vermist is. Ze vragen onze hulp en natuurlijk gaan we hen helpen.

KABOUTERS

zondag 3 oktober: SOLDAATINNEN		

14u - 17u

Van meisje tot tiener tot vrouw. Vandaag leiden we jullie helemaal op tot volwaardige soldaatinnen.
We beleven voor één dag het leven van een echte soldaatin. Kracht, intelligentie en slimme technieken zullen goed van pas komen.

zondag 10 oktober: ONTGROENINGINNEN		

14u - 17u

Een echte scoutin kan te pas en te onpas wel eens vuil worden. Vuiligheid = plezierigheid!! Doe kleren aan die een beetje vuil mogen worden, want hier of daar een grote vlek is zeker mogelijk. We
verwachten zowel jullie als eieren en bloem op deze afspraak!

zondag 17 oktober: VRIENDINNEN		

14u - 17u

Vandaag wordt een gigantisch groot feest! Jullie mogen allemaal één extra vriendinnetje meenemen.
Jippiee jeeejjj!!! Samen met al deze vriendinnetjes gaan we één groot spel spelen. Het wordt zo
mega fantastisch super duper leuk dat zij daarna bij de scouts komen en we met nog meer zijn!!!!

zondag 24 oktober: KUNSTINNEN		

14u - 17u

De Mona Lisa is gestolen in Parijs en deze moet vervangen worden door een ander fenomenaal
schilderij. Help de wereld te redden samen met ons om iets wonderschoon te creëren. Met de meest
creatieve voorwerpen en kleuren maken we iets heel speciaals.

zaterdag 30 oktober: HALLOWEENINNEN		

meer info volgt

BOOEEEEE, sidder en beef want vanavond is het Halloween... Verkleed je in het meeste enge personage en laat iedereen schrikken. Samen met de andere jonge takken spelen we een groot en spannend spel. Bereid jullie voor op een onvergetelijke avond…

zondag 7 november: BOSINNEN 		

14u - 17u

Vandaag doen we onze stoere botten aan en trekken we den bos in! Scoutinnen zijn echte plantrekkers dus dat gaan we jullie vandaag aanleren. Geen enkele boom zal ons in de weg staan en het bos
zal geweten hebben dat we er geweest zijn!

zondag 14 november: LEIDINGSWEEKENDINNEN

geen vergadering

Jullie leiding heeft zelf vergadering vandaag, dus jammerdebammer, geen vergadering deze week. ☹
Tot volgende week! <3

zondag 21 november: DORPSINNEN		

14u - 17u

Hoe goed kennen jullie ons mooie Nederokkerzeel? Vandaag (her)ontdekken we ons dorp zoals we
het nog nooit gezien hebben! Trek jullie stapschoenen aan en kom mee op tocht!

zondag 28 november: VERRASSINGINNEN		

14u - 17u

Een groot mysterie wacht op ons… komen jullie het mee ontdekken? Bereid je voor op het ondenkbare en help elkaar met de grote ontrafeling. We wachten op jullie.

WELPEN
Sales consultant

be

zondag 3 oktober: KENNISMAKING WELPGANG 2.0

14u – 17u

Bonjourno, hola, hallo, jow, juuuw, allloooo jullie welpgang wordt aangevuld door nieuwe-bijna-ook-welpgangers. Dussss wij willen jullie allemaaal heeeel graag verwelkomen op onze ALLEREERSTE officiële vergadering. Bij deze zijn jullie allemaal welkom!!!! Kusjes van jullie allertofste
welpenleider Robbe Kaas

zondag 10 oktober: ONTGROENING

14u – 17u

Als je dit leest loop je onmiddellijk naar je mama of papa en zeg je de volgende zin: “MAMAAAAAAA/
PAPAAAAAA, welke kleren willen jullie het liefst uit het huis?! Dan kan ik deze aandoen voor de
ontgroening op de scouts! Dat zijn 2 vliegen in 1 klap mama/papa!!!”
Be prepared :)

zondag 17 oktober: WOUTLOPERSKEUKEN

11u – 14u

Applaus voor allen die aanwezig waren op vorige zondag tijdens de ontgroening! Ook applaus voor
allen die niet aanwezig waren tijdens de ontgroening! En proficiat aan allen die het tot nu hebben
kunnen volhouden en vandaag ook aanwezig zullen zijn. We gaaan namelijk heeeel lekkkerrr eten
maken voor jullie maagjes. Vergeet zeker niet iets lekkers mee te nemen.

zondag 24 oktober: BOSKAMP

14u - 17u

Het bos ziet er een beetje verlaten uit, terwijl het er zo mooi uitziet. Zonde vinden wij dat. Daarom
gaan we het er vandaag wat voller laten uitzien door een paar kampen uit de grond te stampen.
Vergeet zeker geen laarzen of stapschoenen zodat we de best bewaarde spots in het bos kunnen
vinden.

zaterdag 30 oktober: HALLOWEEN

meer info volgt

Boooooooooeeeeeeeehooooeeeehooooee. Hebben jullie al schrik want wij wel hoor. Kom met jullie
knikkende knietjes maar naar de scouts zodat we een super eng halloween-spel kunnen spelen.
Vergeet ook zeker geen pamper onder jullie kleren aan te doen want je weet maar nooit.

zondag 7 oktober: MINIGAMES A LA CARTE

14u - 17u

Onze spelletjes zijn wel wat stof aan het pakken en moeten eens afgestoft worden. De jaarlijkse
minispelen worden gehouden in hartje België, het dorpje dat wij maar al te goed kennen,
Nederokkerzeel. We wachten vol spanning af tot deze zeer competitieve dag maar de vraag is wie
is de winnaar van de dag. Leiding for the win. ;)

zondag 14 november: LEIDINGSWEEKEND

geen vergadering

Wheeiiiiiiiiiiiiiiii “aan het wenen”. Dit weekend is de hele leidingsploeg op verplaatsing en zal er dus
voor één keer geen super leuke coole nice vette vergadering kunnen doorgaan :’(
Tot volgende week, kusjes van jullie leiding!

zondag 21 november: SPORTDAG

14u - 17u

Haal jullie sportiefste kleding maar boven want het is terug tijd om stoere,sterke bink uit te hangen. Voetbalmatchke tegen de leiding of eerder muurke shot??? We gaan van een koude herfstdag
toch een warme sportdag proberen maken met lekker veel zweet. Korte broek… CHECK favoriete
voetbaltruitje….. CHECK welpgang????? … C H E C K

zondag 28 november: SUPERHELDEN UNITED

14u - 17u

Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee dat zijn de superhelden van nederokkerzeel. Zij bewaken
de scouts van het eeuwige kwaad dat ronddwaald in omstreken. Wij staan al op de tippen van onze
tenen want wij zien jullie graag komen afvliegen in de coolste outfits want zonder jullie is nederokkerzeel gedoemd.

JONG-GIVERS

Hathi

be

zondag 3 oktober: ONTGROENING 						

14u – 17u

Welkom lieve Jong–Givers bij de eerste maandschors van dit fantastisch scoutsjaar. We starten het
schooljaar met een knaller van een traditie. ONTGROENING JEEEEEJ !!! Vandaag gaan we de groepssfeer al op proef stellen door ons gezellig samen vuil te maken.
Het is heel belangrijk dat jullie vuile kleren aandoen (die je liefst niet meer heel terug wilt zien).
Daarnaast kan extra reserve kledij altijd van pas komen na de vergadering.

zondag 10 oktober: STADSSPEL 		

meer info volgt

Het is nog maar onze tweede vergadering maar we vliegen er al meteen in en gaan op uitstap. We
gaan het stad om wat spelletjes te spelen en het stad op stelten zetten. Naar welk stad we gaan is
nog een kleine verrassing voor jullie. Het is belangrijk dat als jullie dit hebben een MOBI kaart mee
te nemen. Verdere informatie wordt later in de week meegedeeld via mail.

zondag 17 oktober: VRIENDJESDAG							 14u – 17u
We willen niet allleen jullie beter leren kennen, maar ook jullie vriendjes en vriendinnetjes. Dus
vandaag organiseren we vriendjesdag. Neem zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen mee. Er wordt
dan vandaag ook gestreden om een belangrijk prijs, waarbij jullie vrienden en vriendinnen wel eens
kunnen helpen.

zondag 24 oktober: WOUDLOPERSKEUKEN					

11u – 14u

Als voorbereiding op kamp willen wij eens kijken wat voor goede koks we in de groep hebben. Hierbij
leren jullie ook de eerste belangrijk vaardigheid van de scouts en dat is vuur maken en goed koken.
Want zoals jullie weten gaat de liefde van de leiding door de maag. We trekken het bos in en gaan
op alternatieve wijzen aan de slag om een lekkere maaltijd voor te bereiden.
Voorzie zelf je eten en gamel en bestek.

zaterdag 30 oktober: HALLOWEEN			

meer info volgt

Het is de nacht waarbij wij alle doden gaan eren op een traditionele manier. Het belooft een spectaculaire avond te worden met veel bloed en geschreeuw.
Verdere informatie wordt nog gecommuniceerd.

vrijdag 5 november tot zondag 7 november: WEEKEND

meer info volgt

Het is zover het is tijd voor ons eerste weekend gezellig samen erop uittrekken. Waar het doorgaat
kunnen we nog niet vertellen. Maar er staan heel wat toffe activiteiten op de planning dit weekend.
Dus zie zeker dat je aanwezig bent.
Verdere informatie over het weekend wordt nog gecommuniceerd.

zondag 14 november: LEIDINGSWEEKEND

geen vergadering

Na het vorig druk weekend nemen we even een pauze van jullie. We zijn dan namelijk zelf er even
tussen uit met de leidingsploeg.
Geniet van jullie vrije zondag xoxooxoxo

zondag 21 november: QUIZZZZZZZZZZZZ 					

14u – 17u

Bij deze bent u uitgenodigd om deel te nemen aan de slimste Jong – Giver 2021 -2022. U mag mee
strijden tegen andere jong – givers om de titel ‘slimste jong -giver’. Wij verwachten u in de studio
van scouts NOZ waar de quiz zal plaats vinden. Bereid jullie maar goed voor want het wordt geen
gemakkelijke quiz.
See you soon xoxoxox

zondag 28 november: LADER COMPETITIE					

14u – 17u

Vorig weekend hebben we gestreden om de ‘slimste jong – giver’. Dit weekend strijden we om de
titel “DE ALLES KUNNER”. We gaan op verschillende domeinen jullie vaardigheden en behendigheden.
Maak jullie borst maar nat.
Can’t wait xoxoxoxox

GIVERS

zondag 3 oktober: ONTGROENING

14u - 17u

After al die manicures, you need to get een beeteke vuil eh! Put on your vettige clothes cuz
it’s gonna be heel dirty, you know! No glamour toegelaten eh.. #glamourout#dirtyballs#pedicure#livelife#poopypanties

zondag 10 oktober: VRIENDJESDAG

14u - 17u

Take your vriendinneke/vriendje to the locals want we need versterking. We gonna have een
goei wijvendagske.
#bestfriends#Fyp#pickamate#richbich

zondag 17 oktober: WE NEED TO KEEP THE TOUWEN SAMEN HE

14u - 17u

Today you need u breineke want the ropes zitten stuck. We know Dolls With Balls don’t have
een einstein brain, but jullie will do that great. #stuckstepbro#bondage#ropeskipping#bratpitt

zondag 24 tot zondag 31 oktober: LEEFWEEK

meer info volgt

You will leave your giga villa en will come and leef @locals for een weekske. Furthere info will
follow soon!
#noinfo#relationshipgoals#sleepover#pillowfight

zaterdag 30 oktober: HALLOWEEN

meer info volgt

you still on leefweek eh, so we don’t have ietske te zeggen.
#shutup#paranoia#poopypantiesagain#stillsleepover

zondag 7 november: QUEENKOOKING

11u - 14u

Today your oberke took a verlofske, dus we go @woods wa cooking. Bring your own vleeseke
of caviar. Drinks also meepakken.
#cooking#selfmade#healthylife#vegan

zondag 14 november: LEIDINGSWEEKEND

geen vergadering

The record label Dolls With Balls (DWB represent) are on een weekend @streets of Ibiza, so
stay in uwen zetel.
#chillings#sundayvibes#coffeeandthee#stay@homemom

zondag 21 november: REAL LAIF AMONG US

14u - 17u

We don’t play videogamekes a lot cuz we are wijven, but vandaag we gonna speel a very nice
gameke.
#Amongus#imposter#sus#gamerlife

zondag 28 november: MAKING YOUR EIGEN PUSSYWAGON

14u - 17u

We need a pimped out chromed out waggie for @streets of Okkezeel eh. Today we gonna
shred the straten with onze eigen waggies.
#Car#Ferrari#F1#Crash#golddigger#Asphalt

jin

zondag 3 oktober: BUSINESS MEETING					

14u - 17u

Geachte jin,
hemmekik hier een vergoaaadering gemist? Jinformation for the Jincorporation &co.
MVG,
Jincorporations &co

zondag 10 oktober: JIN THE JUNGLE 						

11u - 14u

Geachte jin,
Woudloperskeukeuuuu, ge weet wa ge moet doen eh.
MVG,
Jincorporations &co

zondag 17 oktober: SEMAINE DE VIE

20u

LETSGOOO we vliegen er direct in. Meer info volgt later.
MVG,
Jincorporations &co

zondag 24 oktober: SEMAINE DE VIE 			

tot 12u

Geachte jin,
idem als bovenstaande info
MVG,
Jincorporations &co

zaterdag 30 oktober: HALLOWEEN 					

meer info volgt

Geachte jin,
meer info volgt.
MVG,
Jincorporations &co
												

zaterdag 6 november: BXL ARRIVE						

12u - 18u

Geachte jin,
aujourd’hui gaan we de grand pieten van ons office bezoeken in BXL. Be there ou ge ontvangt uwe
C4.
MVG,
Jincorporations &co

zondag 14 november: LEIDINGSWEEKEND

						
Geachte jin,
uw oversten zitten in siège social in Paris. Donc pakt u ook is ne verlofdag x
MVG,
Jincorporations &co

geen vergadering

zondag 21 november: ROUTE DU CHAMBRES

			

14u - 18u

Geachte jin,
ruim uw chambres de dormir een beetje op want we gaan overal passeren.
MVG,
Jincorporations &co

zondag 28 november: NO CAP 								 14u - 17u
Geachte jin,
jullie zijn nu oud genoeg geworden. Wij moeten niet elke keer mailen om te zeggen wat jullie moeten doen. Zoek het zelf uit.
MVG,
Jincorporations &co

INDIVIDUELE
STEEKKAART
Gelieve de medische fiches in orde te brengen.
Dankzij dit formulier kan de leidingsploeg op een veilige en juiste manier reageren 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.

