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UNIFORMEN 
SLAAPZAKKEN 

TENTEN 
RUGZAKKEN 

…

Lange Kievitstraat 74 
2018 Antwerpen 

  
open: - dinsdag t.e.m. vrijdag 

10u–12u / 12u30-18u 
- zaterdag tot 17u 
  

http://www.hopper.be/winkel/

jullie aankopen steunen onze groepskas!

  
ons groepsnummer is 

A2235G



Gegroet scouts, scoutsouders 
en sympathisanten 

Met de feestdagen achter de 
rug, kan het nieuwe jaar van 
start gaan, ook op scoutesk 
vlak! 

Allereerst willen we alle leden, ouders en andere sympathisanten 
van harte een voorspoedig nieuw jaar toewensen! Moge 
vriendschap, liefde, plezier en geluk met overvloed aanwezig zijn in 
2015! 

Voor onze leiding is januari een maand van studeren en examens 
maken, zweten en zwoegen om ons door al die dikke cursussen te 
wurmen. Uiteraard gaat de scoutswereld gewoon voort en dus zullen 
de jins deze maand bijspringen om jullie op zondag met leuke 
vergaderingen te voorzien. Voor hen is het een leerrijke ervaring en 
voor jullie hopelijk een leuke verandering. 

Meer rest er ons niet te melden, enkel dat jullie zelfs tijdens de 
examens altijd bij ons terrecht kunnen met vragen, want toewijding 
ontbreekt het ons alvast neit! 

Een stevige linker 

De Groepsleiding groepsleiding@scoutsschilde.be 

Groepsleidingswoordje



Hey liefste kapoentjes, 

december zit er alweer op, de sint zit terug in het warme Spanje en ook Kerstmis is alweer 
geweest. Hopelijk staat er op jullie lijstje met voornemens voor het nieuwe jaar om elke 
zondag trouw naar de scouts te komen, want het belooft weer een geweldige maand te 
worden! 
Jammer genoeg heeft een groot deel van jullie favoriete leiding examens MAAR niet 
getreurd, we hebben een paar super toffe jins gevonden die de zware tak van leiding zijn 
wel eens op zich willen nemen. 

Zondag 4/01 (halve)  
Driekoningen 
Trek jullie koninklijkste kleren aan en oefen  
maar op je mooie zangstem want wij gaan  
vandaag verkleed als koning zingen aan  
de deuren, hopend op wat lekkers! 

Zondag 11/01 (halve) 
Bosspel 
Vandaag gaan we een leuk spel spelen, en wie weet als er sneeuw ligt kunne we heuse 
winterspelen houden ☺ 

Zondag 18/01 (vrije) 
Helaas pindakaas, geen scouts vandaag, maar eens goed uitslapen en al vol verlangen 
uitkijken naar volgende zondag! 
 
 Zondag 25/01 (halve) 
Koekjes bakken 
Hmmm, vandaag gaan we overheerlijke koekjes bakken, smullen maar! 

Vele groetjes, 
van jullie favoriete leiding 

Pommelien (Pommie), Thomas (De Witte), Jan, Jolien, Margot & Sofie



HALLOOOOOOOOOOOO KABOUTERS 
we zijn al halverwege het scoutsjaar, dus gaan we ons in dit nieuwe jaar dubbel zo goed 
amuseren! daarom beginnen we met onze lachspieren even te stretchen!  

MOPPEN EN RAADSELS! 

er komt een man in een hotel en vraagt of er een kamer vrij is ja maar 
s'avonds is het er griezelig hij neemt de kamer hij hoort s'avonds als ik je 
vang dan eet ik je op de man is gelijk naar huis dan komt de 2de man hij 
neemt die kamer en hoort s'avonds ook als ik je vang dan eet ik je op hij 
loopt naar de kast doet de deur open en daar zit een kaboutertje in zijn 
neus te peuteren 

waarom lachen kaboutertjes als ze gaan voetballen?  
antwoord: omdat het gras onder hun okseltjes kietelen 

EN NU HET MEGA-SUPER-FANRASTISCH-COOL-DELUX-
KABOUTER PROGRAMMA 

ZO 4  JANUARI: HALVE 

 Vandaag gaan we Driekoningen zingen! 
Dus kom allemaal verkleed in 1 van de.  
Hoe beter je verkleed bent hoe meer snoepjes je verdient!  
tip: je kan naast je verkleed outfit ook nog een ster maken.  

VRIJ  9  JANUARI: 19U00 - 21U00 
Vanavond gaan we iets heeeeeeeeel leuks doen! 
Maar de leiding verklapt nog niet wat. 
Het is een verrassing!  

ZO 18 JANUARI: VRIJE 
vandaag toegen jullie in jullie bedje blijven liggen. misschien kunnen jullie dan jullie ouders verrassen 
met een ontbijt op bed! dat gaan ze zeker leuk vinden! 

ZO 25 JANUARI: HALVE 
Omdat het in deze tijd van het jaar koud buiten is, gaan wij gezellig in een warm lokaaltje zitten en 

gezelschapspelletjes spelen! 
Dus neem allemaal jullie lievelings gezelschapspel mee naar de scouts! 

Zo dat was het voor deze maand. de leiding heeft er in ieder geval al enorm veel zin in en 
hopelijk jullie ook. Denk eraan dat je in perfect uniform naar de scouts komt zorg dat je steeds 
op tijd bent. 

XXX HENNALIRAN



 Welpen … rauwtccchhh !  
Hey welpen, onze schatjes van patatjes ! Of mogen we dat niet meer 
zeggen tegen zo’n stoere kerels als jullie ?! 

De maand december is voorbij en hopla we zitten in trommelgeroffel …… 2015 ! Een 
heel mooi jaar gewenst vol scoutsplezier! Op ons kerstfeestje was er veel liefde 
aanwezig tussen jullie en de kabouters! Oh jawel, plagen is liefde vragen :)   

zondag 4 januari (halve) 

Drie koningen, drie koningen geef mij een nieuwe hoed, mijn oude is versleten … 
Smeer jullie stembanden maar in want vandaag gaan we drie koningen zingen! 
Lekker veel snoepjes verzamelen! 

Vergeet niet verkleed te komen in als een koning!   

vrijdag 9 januari 

Oeh een avondactiviteit :) Vanavond is het casino-avond! Kom in chique kleren naar de 
scouts en neem een  leuk gezelschapsspelletjes mee ! Van 19u - 21u ! 

zondag 18 januari (vrije) 

Na al dat gespeel mogen jullie nu eens lekker lang uitslapen in jullie bedje! Je mag 
altijd een vers ontbijt brengen naar de leiding moest je jezelf vervelen! ;) 

zondag 25 januari (halve) 

Vandaag gaan we klakkenbuizen! Wij hebben er echt veel zin in! Vergeet geen 
klakkebuis mee te nemen en zie dat je beentjes zijn ingesmeerd want het wordt 
spannend!  

p.s : veel droomplezier over de kaboutertjes :)  

Altijd in uniform komen jongens!  

Wietse : 0494633658 
Melis   : 0499164146 
Hanne  : 0470601137 
Jolien  : 0493252024 







Dag allerliefste  
jonggidskes … 

Tot jullie spreken oma Lynn, opa Maarten, en moemoe Dorien. Kinnekes, 
jullie zijn allemaal zo groot geworden, precies veel sjotten onder u gat 
gekregen. Hoe gaat het op school? Met ons Minou gaat alles heel goed en 
gisteren zijn we nog met den Ocra de fit-o-meter gaan lopen. Da ging goe 
tot in den helft, maar daarna begon opa Maarten toch wel wa last van zijne 
reuma te krijgen. Toen is moemoe Dorien haren telefon thuis gaan halen om 
den 100 te bellen, maar den draad was te kort. Gelukkig kon oma Lynn 
heel goe overweg met de smartfoons van tegenwoordig en hebben ze den opa 
toch nog op tijd van een bijkomende hartcrisis kunnen redden. Voor de rest 
hebben we met de kaarten gespeeld. Wa hebben wij dees weekend nog 
gedaan? Awel, we hebben voor jullie vanuit onze schommelstoel een heel tof 
en educatief programma voor januari ineen geknutseld met ons 
typemachien.  

De programmering van de maand januari

4 januari (halve)
Vandaag gaan we iets super plezants doen, namelijk een groot spel over 
hoe je W0II kan overwinnen. Dit is zeer belangrijk omdat wij hierin geleefd 
hebben. Oma, opa en moemoe moeten op medische controle en zullen er 
dus niet bij zijn deze week. Maar de jins zijn er gelukkig om jullie op het 
rechte pad te houden. 

11 januari (halve)
Deze week gaan we één tegen allen doen. Ik weet niet of mijne pacemaker 
dat goed gaat kunnen verdragen, maar we gaan het er toch op wagen. 
(ons moemoe heeft nogal rijmskills hé) Breng al jullie courage mee he 
mannekes! (ons moemoe heeft nogal rijmskills hé) 



18 januari (vrije)
Deze zondag gaan jullie allemaal naar de kerk, want de scouts is vandaag 
niet open. Wij zullen daar ook zijn. Doe daar maar 10 weesgegroetjes om jullie 
zielenheil wat omhoog te halen. Vergeet ni om wa wijwater over uw koppeke 
te kletsen want zo hebde meer kans om later in den hemel te geraken.  

25 januari (halve) 
Deze week is het 3de jaars vergadering, dus Julieke en Maxineke, maak er iets 
plezant van he, jullie kunnen ook altijd hulp aan de leiding vragen, of aan de 
bomma of de mama’s en papa’s. Begin hiermee zeker vroeg genoeg en 
spreek goed met elkaar af! Jullie zijn een dagje leiding dan. 

Verder rest ons nog 1 boodschap: respecteer altijd dit schema!!! 

Met onze meeste hoogachting, 

Wij groeten u. 
Ondergetekend,  
 
Martijn Gustavius Vandamme  
Linda Geraldine Truyens 
Dorothea Carolina Van De Schijnenberg (O477965592) 



Yo baggers  
Alles oké ? hoewel de leiding al de overtreffende tak van superstrak is, krijgen 
jullie deze maand de eer om leiding te krijgen van enkele andere billie's die 
denken het even goed te zullen doen. En daarom dus ook geen moppen in dit 
boekje (daar waren ze geen fan van). Zij vonden dat het tijd was voor een frisse 
wind in het Jeevee boekje dus de hilarische prentjes zijn vervangen door mooie 
knutselwerkjes.   
… 

of  toch ook niet, want aangezien de computer weer maar eens lastig doet 
geraken de prenten niet in het boekje, waarvoor excuses. 
Dus buiten het feit dat jullie de leiding een hele maand moeten missen is het 
boekje van de maand ook nog eens saai ...wat een leuk begin van de maand !! 
maar geen tranen want het programma voor januari maakt alles weer goed. 

zondag 4 januari : halve 
Smeer die kelen en haal de sterren maar terug boven. De 3 koningen gaan 
schilde onveilig maken en ontzien daarbij niets of  niemand. De tekst op 
voorhand al een oefenen kan helpen. Anders zal het sterven worden op de 
deurdrempel. Kom zeker verkleed (lees; anders verkleedt de leiding jullie) 

vrijdag 9 januari : 19.30 - 22.00  
Wie van jullie is de grootste baas, wie zet zijn beste pokerface en verovert bergen 
geld. Dat en nog veel meer komen jullie vanavond te weten. kom strak in het pak 
naar de scouts en pimp je fiets voor de gelegenheid om tot limousine 

Zondag 18 januari: vrije 
studeren , studeren en studeren, veel anders staat er niet op het programma 
vandaag. Wie zin heeft mag mee komen blokken maar wij raden het in ieder 
geval af. Geen scouts dus doe wat je wil 

zondag 25 januari: halve 
Nieuwjaar is nog maar net voorbij is het is al weer tijd om met kurken te 
knallen !! neem een afgezaagde fietspomp mee en iets voor over de ogen. “Mess 
with the best, die like the rest” 

afbellen als je niet komt en altijd in uniform !!! 

Dag en bedankt 
tholix            



GIDSEEEUH 
Hej gidsen,  

Het nieuwe jaar is aangebroken. De feestdagen zijn voorbij en jullie hebben tijdens al die feesten vast en 
zeker jullie beste dancemoves boven gehaald. Als je toch wat nieuwe tips and tricks wilt dan kan je bij ons 
terecht. Wij zijn echte danstalenten. Speciaal voor jullie hebben wij een heel mooi dansfilmpje gemaakt in 
kerstthema!  

http://www.elfyourself.com/?mId=62465371.3 

  

Nog een korte samenvatting van december:  

Gelukkig studeert jullie leiding volgens de Van Dale definitie. We zullen dus naar de scouts komen tijdens 
onze examens ☺ Hoera!  

Dus hier het programma van de maand:  

04/01: halve 
Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe hoed….. Wij gaan vandaag geld verdienen voor Slowakije.  
Stap 1: Maak een zalig driekoningenkostuum (denk ook al eens na over een origineel liedje. Instrumenten 
meenemen betekent meer geld krijgen) 
Stap 2: Doe dit aan 
Stap 3: kom naar de scouts 

http://www.elfyourself.com/?mId=62465371.3


Zaterdag 10/01: casino-avond 20u-22u  
Wordt jij later de rijkste of beland je in de goot? Kom het vanavond te weten op onze casino-avond! 
Doe fancy kleren aan en neem €2 mee naar onze casino-avond 

18/01: vrije 
Geen scouts vandaag dus VREEETEN! Eindelijk tijd om deftig te ontbijten…. 

Zaterdag 24/01: 20u-22u 
Spelen in het donker.  (spanneeeend!) 

Zoals steeds afbellen als je niet komt en jobkes zijn meer dan welkom! Als ge een jobke hebt stuur dan 
via sms, facebook of mail gidsen@scoutsschilde.be 
 
Kissies jullie leiding!  

Heleen, Ronny, Laura en Alizée 

mailto:gidsen@scoutsschilde.be


Hola Chico’s, 

Een nieuw jaar, een nieuwe maand en misschien (veel) goede voornemens. 
Hopelijk zijn jullie allemaal uitgerust van alle feestjes om weer van start te gaan met de scouts. 
Enkele leiding kruipt achter hun interessante boeken om intelligenter te worden ➔ NOT. Daarom 
ook een kleine aanpassing                             aan ons programma van deze maand. Lees het snel 
het wordt weer een topper! 

Zondag 04/01 (halve)  
Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe hoed.  
Onze oude is versleten ons, moeder mag het niet weten,  
ons vader heeft het geld op de rooster geteld.  
Dit zegt genoeg. Tijd om nog wat centjes bij te verdienen voor ons buitenlands kamp. DUS 
ZEKER ALLEMAAL KOMEN !! Kom met een goede gesmeerde zangstem en instrumenten 
zoals een gitaar, blokfluit, trom,…  dan kan het alleen maar prachtig worden. Steek jezelf in 
mooie verkleedkledij dan wordt het mega toppie.  

 
Zondag 11/01 (vrije)  
Blijven liggen en blijven slapen. In deze donkere en koude wintermaanden kunnen we wel een 
winterslaapje gebruiken. 

Vrijdag 16/01 (19:30u-22:00u)  
Omdat de leiding zich ook eens wil ontspannen gaan we… . Hahaaa dat wordt een verassing. We 
geven jullie een tip: Glad, winter, hockey, sierlijk bewegen,… .  
Neem 4 eurootjes mee, een paar goede handschoenen en een buskaart.  
Meer verklappen we niet. 

Zondag 25/01 (halve) 
Tijd om nog eens een verkoopactie te houden door Schilde. Vandaag maken we heerlijke soep 
die we nadien gaan verkopen. Haal je beste kook- en verkooptalent naar boven. Misschien nog 
even snel een kookprogramma bekijken en dat wordt smullen.  
Op het einde van de vergadering kunnen alle ouders  
op de scouts  nog een kom soep drinken.  
Meebrengen: 3 groenten  
 
Ziezo dat is het weer voor deze maand.  
Vergeet niet af te zeggen als je niet  
kan komen en  
steeds perfect in uniform.  
 
Winterse groeten van jullie leiding, 
Wout: 04/74/74/76/99  
Eryanthe: 04/76/30/36/68  
GVR: 04/74/25/86/84  
 
 



JINS 
 
 
De jins zullen deze maand de andere takken ondersteunen en hebben 
dus zelf geen tijd meer voor plezier :( 
 
Dit is uiteraard helemaal niet waar, want wat de jins nog niet weten, is dat 
leiding geven even plezant is als een vergadering volgen! 


