
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 8 nr. 1  oktober - november 

Beste ouders en leden 
 
Eindelijk is het weer zo ver, we kunnen weer beginnen aan een nieuw 
scoutsjaar vol plezier! Na een nogmaals op en top geslaagd kamp, 
staat onze nieuwe leidingploeg weer te popelen om onze leden te 
ontvangen tijdens onze favoriete zondagen. 
 
In tegenstelling tot vorig jaar zal dit jaar de leidingploeg er een 
beetje anders uitzien. We nemen immers afscheid van enkele anciens 
die Scoette Okkeziel mee gemaakt hebben tot wat we nu zijn. 
Anderzijds komen er veelbelovende nieuwe gezichten bij! Ook deze 
nieuwe leiding kijkt er enorm naar uit. Zij hebben nog een prachtige 
leiding carrière voor de boeg! 
 
Binnen het groepsleidingteam nemen we ook afscheid van Noah. Maar 
niet getreurd, hij zal voortaan wel nog leiding blijven geven! 
 
Naar jaarlijkse gewoonte houden we op 29 oktober onze vaste 
activiteit voor alle takken. We komen samen om de meest griezelige 
en angstaanjagendste nacht van het jaar te beleven. Natuurlijk 
hebben we het over Halloween! Meer info hieromtrent volgt nog. 
 
Om dit jaar vol plezier te financieren vragen we €75 lidgeld. Gelieve 
dit te storten vóór 30 oktober, op het rekeningnummer: BE91 8508 
3572 1076 op naam van Scouts Nederokkerzeel. Gelieve hierbij als 
mededeling NAAM + TAK te vernoemen. Ook dienen de individuele 
steekkaarten ingevuld/nagekeken en opgeslagen te worden (meer 
uitleg hierover vind je achteraan in deze maandschors). 
 
Scoutieve groet met een stevige linker 
 
De (groeps)leiding 
Nell, Florian en Alexander 
 

VOORWOORD VAN DE GROEPSLEIDING  

Contactgegevens leiding      2 
 
Maandschorsen: 

- Kapoenen                4 
- Kabouters               8 
- Welpen                 12 
- Jong-givers            16 
- Givers                  20 
- JIN       23 

 
Individuele steekkaart       27 
Scoette Okkeziel Zoekt     28 

INHOUDSTABEL 



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 
Florian Van Havere 

 
0490/40.24.35 

 
florianvanhavere@gmail.com 

 Alexander Schols  0478/03.52.54  

Jasper Degreef 0471/57.32.54  

Linde Arens 0470/42.67.28  

   

KABOUTERS 
  

Fran Christiaens Van Bree 0499/74.77.83 franchristiaensvb@gmail.com 
Nell Van Bree 0490/40.24.35  

Kato Wauters 0456/19.25.34  

Lana Laureyssens 0473/22.98.01  

WELPEN 
Cédric Josse 
Jana Stroobants 
Robbe Raes 
Sam Raes 

 
0470/47.62.13 
0468/25.12.95 
0478/38.10.25 
0468/24.45.18 

 
 

 
  Cedric.josse4@gmail.com 

   



 

JONG-GIVERS 
Linh Naze 

 
0488/47.62.13 

 
naze.linh@gmail.com 

Ward Suffys 0468/22.59.92  

Ziggy Van de Put 0497/27.56.53  

Erika Stroobants 
Lotte Wauters 

0468/57.50.78 
0472/37.61.13 

 

GIVERS 
Mattis Roelants 

 
0495/77.70.30 

 
mattis.roelants@live.be 

Luís Van Den Eynde 0476/53.23.43  

Sybren Stroobants 0471/57.48.55  

JIN 
Roxane Vrambout 

 
0471/57.93.33 

 
roxane.vrambout@outlook.com 

Noah De Ceuster 0471/55.62.30  

Jef Kempeneers 0474/13.92.59  

   

GROEPSLEIDING 
  

Nell Van Bree          0490/40.24.35 nellvanbree@hotmail.com 
Florian Van Havere 0492/56.66.76 florianvanhavere@gmail.com 
Alexander Schols 0478/03.52.53 alexander.schols@hotmail.be 

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


KAPOENEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florian Van Havere – Amicale Sijs 
 

Hobby’s: Scouts, voetbal en roundnet 
Studie: Project- en eventmanagement 
Gsm: 0492/56.66.76 
E-mail: florianvanhavere@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Kriekjes 
Stiekem pleziertje: Stiekem scheetjes laten 

Alexander Schols –  
Bewonderingswaardige Adelaar 

 
Hobby’s: Scouts, skaten, (zaal)voetbal en 
roundnet 
Studie: LO & Bewegingswetenschappen 
Gsm: 0478/03.52.53 
E-mail: Alexander.schols@hotmail.be 
Lievelingsgerecht: Bloemkool + kaassaus +PATAT 
Stiekem pleziertje: Mensen herhalen 

Jasper Degreef – Vlijtige Kaketoe 
 

Hobby’s: Scouts en fietsen 
Studie: Politieopleiding 
Gsm: 0471/57.32.54 
E-mail: jasperdegreef08@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Paste pesto 
Stiekem pleziert je: Teveel chocolade eten 
 

mailto:jasperdegreef08@gmail.com


 

 
 

  

Linde Arens – Fijngevoelige Pica 
 

Hobby’s: Scouts en paardrijden 
Studie: Kantoor 
Gsm: 0470/42.67.28 
E-mail: lindearens@gmail.com  
Lievelingsgerecht: Lasagne 
Stiekem pleziert je: Veel met dieren bezig zijn 
 

mailto:jasperdegreef08@gmail.com


Zondag 2 oktober: DE ULTIEME-KAPOENENSMURFEN-KENNISMAKINGSVERSMURFING 14u - 17u 

Wie zijn wij?! Maar nog belangrijker, wie zijn JULLIE?! Tijdens deze vergadering zullen we elkaar beter 
leren smurfen, en nemen we jullie mee op een smurfentocht door onze fantastische smurfenlokalen! Zolang 
jullie niet bijten, bijten wij zeker niet terug ;) 

Zondag 9 oktober: RONDREIS DOOR SMURFENLAND 14u - 17u 

Hé kom naar smurfenland, Welkom allemaal. Ja kom naar Smurfenland, 
Een land van pracht en praal. Vandaag gaan we samen ons jaarthema verkennen, Wij zullen jullie 
alle mooie plekjes in smurfenland laten zien. Maar pas op! Het gevaar ligt op de loer. Bereid jullie 
goed voor, want gargamel is er ook klaar voor. 

Zondag 16 oktober: AAN DE SLAG IN DE KEUKEN VAN SMULSMURF      14u - 17u 

Vandaag is een speciale dag, smulsmurf wordt namelijk 40 jaar. Dit wil hij vieren om voor alle 
smurfen in het smurfenbos een smurfen cakeje te maken. Hij kan dit echter niet alleen. Gelukkig 
kan hij beroep doen op onze smurfen handjes, om de mooiste cupcakes van het smurfenland te 
maken. Maar niet teveel van het deeg proeven hé ;)  

Zondag 23 oktober: HET SMURFEN SPEL          14u – 17u  

Beste smurfjes, vandaag smurfen we het grote smurfen spel. Haal je beste smurf maar boven 
want die zal je nodig hebben!!  

Zaterdag 29 oktober: HALLOWEENVERGADERING        Meer info volgt 

Boeeeeeeeehhh, vandaag zullen we de Nederokkerzeelse bevolking eens echt laten zien wie de 
beste griezelsmurf is! Halloween gaat natuurlijk niet enkel gepaard met griezelen maar ook met 
lekkernij. Vergeet zeker geen extra zak mee te nemen waar we onze buit in kunnen bewaren. 
Boeeeeeeeehhhh tot dan! Meer info volgt! 

Zondag 6 november: WIE SMURF IK? 14u - 17u 

Smurf maar goed in je kast, want vandaag verkleden we ons als smurf. je komt te weten waar jij 
goed in bent en welke smurf er in jou schuilt.  

Zondag 13 november: LEIDINGSWEEKEND (GEEN VERGADERING) 

Ohnnnnnn wat jammer, jullie fi-fa-fantastische smurfenleiding trekt er eventjes tussenuit! Zo 
kunnen we belangrijke dingen vast te leggen om er een fi-fa-fantastisch scoutsjaar van te maken! 
Maar niet getreurd kleine lieve wezentjes, volgende week zijn we weer daar met een fi-fa-
fantastische smurfenvergadering!  

  



Zondag 20 november: SMURFEN SPELEN     14u – 17u 

Wij willen weten hoe sportief jullie zijn. Daarom organiseren we de enige echte SMURFEN SPELEN! 
Smurf je sportkleren aan, smurf je is goed uit met je handen tot aan je voeten en kom mee strijden 
voor de titel “Sportiefste smurf van het jaar”! 

 

Zondag 27 november: KNUTSELSMURF             14u - 17u 
 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Neeeee, dat is het niet! Het is Knuuuutselsmurf die je aan 
de hemel ziet! Vandaag leert knutselsmurf ons alle kneepjes van het vak. Wat hij voor jullie 
heeft voorbereid, smurft hij nog even voor zichzelf. Als je even goed wilt smurfen als hem dan 
moet je zeker komen. Ik denk dat jullie zelfs beter kunnen smurfen dan hem, maar ssshttt… Niet 
tegen hem zeggen hééé.



KABOUTERS 
 
 

 
 

 

 
 
  

Fran Christiaens Van Bree – Empathische Sika 
 

Hobby’s: Scouts en vrijwilligerswerk 
Studie: Sociaal Cultureel Werk 
Gsm: 0499747783 
E-mail: franchistiaensvb@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Kiezen is verliezen! 
Stiekem pleziertje: Vissen in de Kruidtuin 
observeren 

Nell Van Bree –  
Montere Bernersennen 

 
Hobby’s: Scouts en wushu  
Studie: Sociale readaptatiewetenschappen 
Gsm: 0490/40.24.35 
E-mail: nellvanbree@hotmail.com 
Lievelingsgerecht: Ribbetjes 
Stiekem pleziertje: Geluid van regen op een 
tent 

Lana Laureyssens – Fijnbesnaarde Noko 
 

Hobby’s: Scouts en tennis 
Studie: Sociale readaptatiewetenschappen 
Gsm: 0473/22.98.01 
E-mail: lanalaureyssens@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Worst met spinaziepuree 
Stiekem pleziertje: Schrijven in boeken 



 

Kato – Harmonieuze Kifaru 
 

Hobby’s: Scouts, badminton en koor 
Studie: Taal – en letterkunde 
Gsm: 0456/19.25.34 
E-mail: kato.wauters33@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Chili con carne 
Stiekem pleziertje: Tekenfilms kijken 



Zondag 2 oktober: 279.978 v.C. 14u - 17u 

Vandaag reizen we naar het jaar waarin het vuur werd ontdekt, maar dit doen we niet alleen. Dit 
doen we met onze vriendjes! Dus, breng allemaal jullie vriendje mee en laat hen kennismaken met 
de scouts.  

zondag 9 oktober: 1965 14u - 17u 

Vandaag worden we teruggekatapulteerd naar het jaar 1965. Hét jaar waarin het legendarische 
concept van Spel zonder grenzen voor het eerst op de televisie verscheen. Vandaag spelen wij ook 
het gekste kabouterbuildingsontgroeningsspel zonder pleziergrenzen, maar met codewoord 1965 als 
grens! 

Vrijdag 14 oktober tot zondag 16 oktober: 1375        Meer info volgt 

Ons eerste weekend, woohoow! We verzamelen vrijdagavond aan de lokalen voor een middeleeuws 
avontuur vol ridders en jonkvrouwen, burchten en kastelen, heksen en magie. Zondagmiddag kunnen 
jullie, als alles goed loopt tenminste, terugkeren naar huis. De concrete informatie volgt nog, dus 
houd de Whatsappgroep goed in de gaten. 

Zondag 23 oktober: 1492            14u – 17u 

Vandaag is de dag dat de enige echte Christoffel Columbus Amerika ontdekte. En in dat jaar zullen wij 
ons vandaag ook onderdompelen. Maak de echte ontdekkingsreizigers in jullie wakker en kom samen met 
ons de Nederokkerzeelse bossen ontdekken zoals nooit tevoren.  

Tip: Doe (regenbestendige) speelkleren aan want het bos kan nogal drassig zijn 😉 

Zaterdag 29 oktober: 648 v.C.      19u – 21u 

Halloween bestaat al lang, maar zijn jullie klaar voor deze griezelige avond? Trek je engste 
verkleedkleren aan en laat zien dat je van niets of niemand bang bent. Samen met de andere jonge 
takken maken we er een super leuke, griezelige avond van! 

Zondag 6 november: 1869 14u - 17u 

1869, hét legendarische jaar waarin Heinz ketchup uitgevonden werd! En waaraan denk je als je 
aan ketchup denkt? Kroketten natuurlijk! Vandaag doen wij de enige echte krokettenquiz! Verwacht 
je aan patatten, pletters, krokettenmachines, paneermeelkorstjes en een snuifje frietvet want dit 
wordt een krokkietop vergadering!!! 

Zondag 13 november: 13796   Geen vergadering 
Ai ai ai, de hele leidingsploeg is iets te ver in de toekomst gereisd en zal er niet geraken deze 
zondag. Volgende week zijn we terug!



Zondag 20 november: 1621     14u – 17u 

Vandaag staat alles in teken van de handel. Wij gaan samen met jullie een echte kaboutermarkt 
uit de grond stampen. Wij zullen de rest van de scouts een heerlijk marktbezoek bezorgen met de 
coolste kraampjes die ze ooit al gezien zullen hebben. Dus heb je zin om bandjes te maken, koekjes 
te versieren, of vlecht je toch liever haren in? Op onze kaboutermarkt kan het allemaal! 

Zondag 27 november: 253 14u – 17 
Het jaar waar we vandaag naar reizen, is het jaar dat de Maya's, een stam in Zuid-Amerika, hun 
hoogtepunt bereikten. Maar vandaag willen wij voor eens en voor altijd uitklaren wie nu de sterkste 
stam is: de Kamaya's of de Azouters? Dit zullen we bepalen door het grote 7-minutenspel te 
spelen... Zijn jullie al benieuwd?  



WELPEN 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cédric Josse – Schrandere Serval 
 

Hobby’s: Scouts en buiten spelen 
Studie: Industriële wetenschappen 
Gsm: 0470/47.62.13 
E-mail: cedric.josse4@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Scampi met pasta en lookroom 
Stiekem pleziertje: Een warme douche 

Robbe Raes – Schelmse Siamang 
 

Hobby’s: Scouts, voetbal en gamen 
Studie: Bedrijfsmanagement 
Gsm: 0478/38.10.25 
E-mail: robbe.raes03@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Macaroni 
Stiekem pleziertje: Koeken eten 

Jana Stroobants – Parmantige Raccoon 
 

Hobby’s: Scouts en handbal 
Studie: Bio-ingenieur 
Gsm: 0468/25.12.95 
E-mail: jana.stroobants@hotmail.be 
Lievelingsgerecht: Alles met pasta 
Stiekem pleziertje: Mijn bokes met Nutella in 
mijn melk doppen 



 

 
  

Sam Raes – Laconieke Koningswouw 
 

Hobby’s: Scouts en voetbal 
Studie: Financiën en verzekeringen 
Gsm: 0468/24.45.18 
E-mail: sam.raes02@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Macaroni 
Stiekem pleziertje: Film kijken 



Zondag 2 oktober: ONTGROENING 14u - 17u 

Wij gaan is testen of jullie wel echte scouts zijn! Zoals jullie al weten hoe vettiger hoe prettiger. 
Jullie weten al hoe het zit, slechte kleren en een nieuwe bus douchegel voor als je terug thuis 
komt. 

Zondag 9 oktober: WOUDLOPERSKEUKEN 11u – 14u? 

Liefste keukenprinsjes,  jullie mogen een heerlijke maaltijd koken in het bos voor jullie liefste 
leiding. Neem lekkere ingrediënten mee en jullie beste kookskills zodat we een 5-sterren maaltijd 
kunnen klaarmaken. Denk eraan: alleen het beste is goed genoeg, dus oefen alvast wat met mama 
en papa. 

Zondag 16 oktober: VRIENDJSDAG 14u - 17u 

Jippie, de leukste dag van het jaar is weer aangebroken want het is vriendjesdag! Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde. Kom dus niet alleen maar vraag een vriendje of vriendinnetje mee van op school, 
tekenles, rugby, ballet,… 

Zondag 23 oktober: KASTELEN QUIZ          14u – 17u 

Wie houdt er nu niet van kastelen en een quiz. Daarom houden wij onze eigen kastelenquiz, lees 
allemaal maar een paar boeken om jullie hersenen alvast op te warmen. 

Zaterdag 29 oktober: ALLERHEILIGENAVOND                           Meer info volgt 

Wij krijgen al schrik als we het woord Halloween horen vallen en zeker als we terugdenken aan 
vorige jaren. Verkleed jullie allemaal zo eng mogelijk maar niet overdrijven dat we elkaar geen 
hartproblemen bezorgen hé. 

Zaterdag 5 november tot zondag 6 november: WEEKEND      Meer info volgt 

Na al onze vergaderingen kennen we elkaar al redelijk goed maar wat beter dan 2 dagen samen 
leven en ons amuseren aan de lokalen. Verdere info volgt nog. 

Zondag 13 november: GEEN VERGADERING (LEIDINGSWEEKEND) 

Omdat ons weekend zo leuk was en wij er niet genoeg van kunnen krijgen gaat de leiding zelf nog 
eens op weekend en is er voor jullie dus geen vergadering. 

zondag 20 november: ESCAPE ROOM 14u - 17u 

Vandaag gaan jullie beide helften van jullie brein moeten gebruiken anders lijken jullie zo dom als 
het achtereind van een koe. Leg die tablets dus maar even neer, zet de nutteloze YouTube af en 
los eens de echte puzzels op in de toiletboekjes van je ouders. 

 



Zondag 27 november: WINSTGEVENDE ACTIVITEIT 14u - 17u 
Spijtig genoeg worden we niet Slapend rijk dus zullen we vandaag hard moeten werken anders 
blijven we maar Jongens van de straat. Na vandaag goed te Hosselen gaan we als Miljonairs Flexxen 
in Monaco.



JONG-GIVERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Linh Naze – Beminnelijk Spitsvogeltje 
 

Hobby’s: Scouts en planten 
Studie: Toegepaste psychologie 
Gsm: 0488/96.51.11 
E-mail: naze.linh@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Slaatje geitenkaas en spek 
Stiekem pleziertje: Verstoppen voor het kwade 

Ward Suffys - Groentje 
 

Hobby’s: Scouts en fitness 
Studie: Financiën en verzekeringen 
Gsm: 0468/22.59.92 
E-mail: ward.suffys@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Sappige ribbetjes 
Stiekem pleziertje: Gefrituurde snacks in de 
late uurtjes 

Ziggy Van De Put – Komische Corvus 
 

Hobby’s: Scouts, skaten en gamen 
Studie: International business management 
marketing 
Gsm: 0497/27.56.53 

E-mail: ziggyvdp@hotmail.be 
Lievelingsgerecht: Spareribs met frietjes 
Stiekem pleziertje: Ketchup bij veel gerechten 
gebruiken 



Lotte Wauters – Openhartige Walia 
 

Hobby’s: Scouts en duiken 
Studie: Biologie 
Gsm: 0472/37.61.05 

E-mail: lotte.wauters15@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Pizza 
Stiekem pleziertje: Laatste stukje pizza koud 
opeten 

Erika Stroobants - Prudente Secretarisvogel 
 

Hobby’s: Scouts, voetbal en gitaar 
Studie: Pharmacie 
Gsm: 0468/57.50.78 

E-mail: erika.stroobants@hotmail.com 
Lievelingsgerecht: Spaghetti met truffel 
Stiekem pleziertje: De Sims spelen 



Zondag 2 oktober: ONTGROENING 14u -17u 

Vuil, vies, niet proper, stinken… Zoals jaarlijks moet er eerst getoond worden wat jullie waard zijn. 
Doorsta jij de vuile proeven? Ben jij klaar voor de vuilste vergadering van het jaar? Breng dus 
vooral extra kleren mee en trek je kleren aan die daarna mogelijks de vuilbak in mogen. Laat maar 
eens zien dat jij niet bang bent om vuil te worden. 

Zondag 9 oktober: GROTE KLEINE SPELEN 14u - 17u 

Klinkt dit niet heel mysterieus? Dit is dan ook de bedoeling. Want wat voor ons een weet is, is voor 
jullie een vraag. We gaan jullie verrassen. Maar één ding is zeker, er zal veel gespeeld worden 
vandaag. 

 
Zondag 16 oktober: VRIENDJESDAG 14u - 17u 

Deze dag is toch net wat specialer dan de andere dagen. Aangezien jullie vandaag een extra iemand 
mogen meenemen naar de scouts. Zo kan iedereen eens proeven van wat de scouts eigenlijk allemaal 
te bieden heeft. 

Zondag 23 oktober: WOUDLOPERSKEUKEN         10u – 13u 

In deze herfstige sferen gaan wij vandaag lekker koken. Breng zelf je ingrediënten mee. Dat kan 
bijvoorbeeld een worstje zijn, eieren, spek of wat groentjes tot een banaan met chocolade. Laat 
je verrassen wat de bossen doen met je eten. Hopelijk wordt het smullen! 

Zaterdag 29 oktober: HALLOWEEN Meer info volgt 

Griezel mee, want het is weer die tijd van het jaar. Jawel het is Halloween. Deze grillige avond 
zit boordevol akelige, mysterieuze en spookachtige avonturen in Nederokkerzeel. Meer informatie 
volgt later. 

Zondag 6 november: DORPSSPEL           14u – 17u 

Hoe goed kennen jullie Nederokkerzeel en omstreken? Haal die kaart al maar eens boven. Vandaag 
kan die kennis wel eens voordelen hebben. Want we gaan een spel spelen! Duhuh, wat anders? Meer 
kunnen we nog niet zeggen natuurlijk. 

Zondag 13 november: GEEN VERGADERING (LEIDINGSWEEKEND)  

Ohn, jammer maar helaas is het geen vergadering vandaag. Wij gaan met de leiding op weekend en 
we gaan teambuilden en vergaderen. Dat zijn dus zaken waar jullie niet bij kunnen zijn. Goed 
nieuws voor jullie, vandaag kunnen jullie zelf verzinnen wat te doen. Wij dagen jullie uit om een 
leuke activiteit te doen vandaag. 

 

 



Zondag 20 november: DEJOLIGEJONGGIVER      14u – 17u 

Het is heel simpel. Jullie worden massaal verwacht aan de lokalen. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugde. En dat willen we toch allemaal?! Dus als je fun wil hebben, dan kom je vandaag naar de 
scouts en dan zorgen we samen voor een leuke namiddag. Wat we exact gaan doen blijft natuurlijk 
een verrassing. Al benieuwd? 

 
Zaterdag 26 tot zondag 27 november: WEEKEND Meer info volgt 

Jippie, we gaan ons samen vertoeven aan de lokalen. Dat wil zeggen een weekend met extra veel 
fun en gelach. Hopelijk zijn jullie aanwezig, want het wordt zeker en vast een top weekend! Meer 
info volgt later. 



GIVERS 
 
 
 
 
 Mattis Roelants – Joviale Ibekso 

 
Hobby’s: Scouts 
Studie: Politieke wetenschappen 
Gsm: 0495/77.70.30 
E-mail: mattis.roelants@live.be 
Lievelingsgerecht: Vol au vent 
Stiekem pleziertje: Te laat gaan slapen 

Sybren Stroobants – Explosieve Calitrix 
 

Hobby’s: Scouts en fitness 
Studie: Bedrijfsmanagement 
Gsm: 0471/57.48.55 
E-mail: sybrenstroobants1@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Broccoli met spekjes, eitjes 
en aardappelen 
Stiekem pleziertje: Party snacks 

Luís Van Den Eynde – Volmondige Axis 
 

Hobby’s: Scouts, golfen en tennis 
Studie: Biomedische wetenschappen 
Gsm: 0476/53.23.43 
E-mail: luisvandeneynde@gmail.com 
Lievelingsgerecht: Stoofvlees van ons moe met 
puree 
Stiekem pleziertje: Dikke puisten uitknijpen 



 Zondag 2 oktober: KENNISMAKING GIVERGANG 14u - 17u 

Hello, Guten Tag, Bonjour; Hola, Merhaba givergang. Jullie givergang wordt aangevuld door nieuwe 
members en door nieuwe leiding. Wij willen jullie daarom verwelkomen op onze allereerste vergadering. 
Kusjes van de beste leiding ooit xxx. 

 ➔ Als je dit embleem ziet, stuur een van ons via Messenger een bericht met de betekenis. Wie 
weet moet je dan eens minder afwassen op kamp… 

https://www.youtube.com/watch?v=gP8xwlUbzE4 

Zondag 9 oktober: ONTGROENING 14u - 17u 

Het is weer zover, we zijn het niet vergeten hoor 😉. Trek alvast maar jullie vooste kleren aan 
en dan zien wij jullie op 9 oktober om 14u STIPT aan de lokalen voor de beste vergadering van 
het jaar MUHAAHAHAHAHAAAA.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4HSQKUAPKM (neem dit niet te letterlijk) 

Zondag 16 oktober: GIVERWEEKEND              Meer info volgt 

Hou deze datum koste wat koste vrij want het wordt niet zomaar een basic giverweekend. We 
hebben iets anders dan anders in petto. Anders dan anders is leuk omdat het anders is en dus niet 
hetzelfde zal zijn dan anders. Anders zou het maar saai zijn hé. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0gx_D--iDw 
 

Zondag 23 oktober: VRIENDJESDAG              14u – 17u  

Vandaag is het de bedoeling om vers en avontuurlijk bloed naar de scouts te brengen. Haal alvast 
de beste verkooppraatjes uit de kast en aanwerven maar! Zeg maar dat de scouts heel wat meer 
is dan limonade drinken en 4 uurtjes eten zoals ze dat in de chiro doen. 
https://www.youtube.com/watch?v=OgMFtn_iFZc 

Zaterdag 29 oktober: HALLOWEEN           Meer info volgt 

Wie houdt er eens niet van een goede griezelige vergadering, doe allemaal een stevig onderbroek aan! We 
zouden graag ongelukjes vermijden, en moest het toch gebeuren, awel gelle zijt oud genoeg om het zelf op 
te kuisen…  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_P8WCbhC6s 

Zondag 6 november: HUNGERNOZ GAMES 14u - 17u 

Be like Eben, en kom voorbereidt naar de scouts. Zoniet zou dit serieus in jullie nadeel kunnen spelen. Als 
je je huiswerk niet gemaakt hebt voor deze vergadering, krijgt ge een dikke vette nota van meester Luís.  

ps: Een goed zakmes kan zeker van pas komen!  

https://www.youtube.com/watch?v=hEwuIcoX6OU&t=55s 

https://www.youtube.com/watch?v=xj2L4LbYD7Q 

https://www.youtube.com/watch?v=hEwuIcoX6OU&t=55s


Zondag 13 november: LEIDINGSWEEKEND (GEEN VERGADERING) 

De gehele leidingsgroep gaat op teambuilding, geen vergadering voor jullie dus…  

In koor: “OOOOOOOOOOoooooooooh wat jammer!” 😭  

Ik zou zeggen de examens komen heel dichtbij, dus ga maar lekker achter je bureau zitten dit 
weekend en leer die lijsten vocabulaire knal van buiten! 

https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY 

Zondag 20 november: DE SLIMSTE GIVER TER WERELD     14u – 17u 

Vorige week hebben jullie genoeg kunnen studeren, hopelijk loont dat deze vergadering. De titel 
spreekt voor zich, en als ge het niet snapt…, dan is dat jammer voor jou.  

https://www.youtube.com/watch?v=zR2wdj-VX_s 

 

Zaterdag 26 november: DROPPING              Meer info volgt 
 

Zij die niet kunnen kaartlezen groeten u! 
GEEF 8… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lmZJiBZtahk



jin 
 

Roxane Vrambout – Dartelende Reuzenpanda 
 

Hobby’s: Scouts en dansen 
Studie: Rechten economie 
Gsm: 0471/57.93.33 

E-mail: roxane.vrambout@outlook.com 
Lievelingsgerecht: Pestoballetjes van mama 
Stiekem pleziertje: Heel veel Nutella eten 

Jef Kempeneers – Blijmoedige Beerkat 
 

Hobby’s: Scouts en binnenkort nog iets 
Studie: Chemie en binnenkort niks meer 
Gsm: 0474/13.92.59 

E-mail: jef.kempeneers@hotmail.com 
Lievelingsgerecht: Steak friet van de oma 
Stiekem pleziertje: De geur van een nieuwe 
krant 

Noah De Ceuster – Scherpzinnige Makao 
 

Hobby’s: Scouts en muziek 
Studie: Architectuur 
Gsm: 0471/55.62.30 

E-mail: noah_deceuster@outlook.com 
Lievelingsgerecht: Sushi 
Stiekem pleziertje: Pop-its 



  



Zondag 2 oktober: AFSPREKEN DINGEN 14u -17u 

Roodkapje is op zoek naar 2 sugardaddies, maar het enige dat ze tot nu toe gevonden heeft zijn 2 
lelijke geldwolven. Willen jullie Roodkapje helpen om aan geld te komen zodat ze haar Mercedes 
G-waggie en Guccie-tas van Prada kan coppen.  

Zondag 9 oktober: BRUNCH 10u - 13u 

Noah en Jefke hebben heel veel honger gekregen tijdens hun wandeling naar de scouts. Aangekomen 
op de scouts lijken de lokalen veranderd te zijn in een grote taart. Net als ze van de taart willen 
eten komt Drassigen Dre uit het nieuw gestapt en neemt hun gevangen. Komen jullie Noah en Jefke 
iets te eten brengen en Drassigen Dre vergiftigen?   
  

Zondag 16 oktober: LEEFWEEK 20u 

En hij zei… LEEF alsof het je laatste week is, LEEF alsof je ouders niet bestaaaaaaan!!! Wiehoeew, 
de leefweek start vandaag. Zorg dat je met een volle maag, valies met kleren en je boeken voor 
school om 20u aan de lokalen staat. Meer info volgt nog :)))))))))) 

Zondag 23 oktober: EINDE LEEFWEEK               12u 

En ze leefden nog lang en gelukkige, einde! 

Zaterdag 29 oktober: HALLOWIJN Meer info volgt 

Vandaag verkleden we ons allemaal in lelijke eendjes, maar natuurlijk moeten jullie daar geen 
moeite voor doen… 

Zondag 6 november: SLAAPKAMERTOCHT          14u – 17u 

De boze stiefmoeder heeft gezegd dat jullie jullie kamer goed moeten opruimen want die van de 
scouts komen op visite. Dus poetst die huisjes maar mooi en pas die laarsjes maar goed want anders 
billenkoek! 

Zondag 13 november: GEEN VERGADERING (LEIDINGSWEEKEND)  

Oh nee, de pagina’s van het grote sprookjesboek zijn bij deze datum uitgescheurd, de leiding gaat 
hier een weekend lang achter moeten zoeken… 

  



Zondag 20 november: GEPETTO GANG GANG      14u – 17u 
O—- Wat we vandaag doen is een verrassing 

/|\ 

/ \ 

 

 O—-------------- We weten echt wat we gaan doen  

/|\ 

/ \ 

 

 O—-------------------------------------  Nee ma echt serieus stop 

/|\ 

/ \ 

 
Zaterdag 26 tot zondag 27 november: FIFA TOERNOOI      14u – 17u 

De kat trekt vandaag eens andere schoenen aan dan laarzen, namelijk zijn voetbalschoenen, en hij 
zal iedereen kapotmaken met zijn jaren ervaring. Was jullie billen almaar vast



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 75 euro. Hiervan gaat 34 euro naar de verzekering van uw kind. 
De overige 41 euro wordt gebruikt om er een fantastisch jaar van te maken, maar ook 
voor het onderhoud van de lokalen, vier-uurtjes, etc

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie


scoette okkeziel 
zoekt 

 

- Stiften 
- Tennisballen 
- Voetballen 
- Verkleedkledij (voor volwassenen) 
- Verf 
- Schmink 
- Keukenhanddoeken 
- Witte doeken 
- Knutselgerief 
- Leden ;) 
- .. 


