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V.U. Hendrik Kegels – bredabaan 29 2520 Oelegem

www.scoutsschilde.be  
 P912252



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



Groepsleidingswoordje

Beste scout, gids of sympathisant 

De maand januari bracht de 
eerste winterprik en een eerste 
kennismaking met de Jins. De 
Jins (leiding in wording) hebben 
zich de voorbije maand bewezen. 
We kunnen niet wachten om hen 
in de leidingsploeg op te nemen. 

In Februari is al je leiding van examens verlost. Jullie vertrouwde 
leiding zal weer klaar staan met meer wekelijks plezier en misschien 
zelfs een weekend of leefweek.  

Een stevige linker, 
   De groepsleiding



allerliefste Kapoenen
Januari is alweer gedaan maar ook deze maand gaan we weer super leuke dingen doen!!Want deze maand 

gaan we op (tromgeroffel) …………… KAPOENENWEEKEND!!!! En om deze maand al goed te 

beginnen en natuurlijk om al een beetje te trainen om op weekend te gaan kunnen jullie deze doolhof 

maken!! 

En nu het super leuke programma van februari: 

1 FEBRUARI (vrije)

Vandaag is het geen scouts en kunnen jullie nog eens uitslapen ☺ 

8 FEBRUARI (halve)

Vandaag gaan we zwemmen!!! Vergeet zeker jullie bikini/badpak/zwembroek, handdoek niet en neem ook 
4 euro mee! 

13-14 FEBRUARI (weekend) 
Dit weekend is het eindelijk kapoenenweekend!! Maak jullie maar klaar voor een suuuuuuper leuk 
weekend!! Meer info volgt nog via mail! 

22 FEBRUARI (halve) 
Vandaag gaan we nog eens knutselen dus bedenk maar al mooie dingen die je kan maken!!! 

Zo dit was dan het programma voor februari wij hebben er al heel veel zin in! Groetjes van jullie leiding!! 

Jan 
Sofie 
Margot 
Jolien  
Thomas  
Pommelien 



ALLERLIEFSTE-SUPER-MEGA-FANTASTISCHE-COOLE-ONGELOFELIJKE-DAG,
KABOUTERS!
MOOIE-GRAPPIGE- LEUKE-ONDEUGENDE-LIEVE-STRALENDE-GIECHELENDE

Wij, jullie coole leiding hebben al gemerkt dat jullie erg 
slimme kabouters zijn! 
daarom hebben we besloten om de vergadering niet 
zomaar te verklappen jullie moeten heersende gebruiken 
om te weten te te komen wat we deze maand allemaal 
gaan doen!  
denk goed na!  
we weten dat jullie het kunnen!

ZO 1 FEB

V=N

+

S=AG G+

ZO 8 FEB halve

CHE=Z

-V GRO=HE

V=N

+

S=AG

-D

-RELD



ZO 15 FEB hele

K=V

+

S=AG H=G -RELD FF=TS

+ EN

ZO 22 FEB halve

ZO 27 FEB tot 1 MAART
JOEPIE, het is zo ver! We vertrekken op het fantastische 
kabouterweekend. Alle informatie staat in de brief die 
mee in dit boekje zit.  
Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in!

Zo dat was het voor deze maand. Vergeet niet in perfect 
uniform te komen. KUSJES VAN JULLIE LEIDING!

Vergeet zeker geen boterhammetjes en drinken mee te 
nemen!











Jong-gidsen
Dag allerliefste topgrieten! De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer voorbij. Hopelijk 
hebben jullie het overleefd zonder ons. Omdat wij er vorige maand niet waren, gaan wij deze 
maand extra hard knallen! Februari wordt een zaaaalig maand want we gaan namelijk op 
weekend! EUUUUHJ! Bovendien is dit ook de maand van de liefde. Dus meisjes, begin jullie 
liefdesbrieven maar al te schrijven! Misschien kunnen jullie wel een knappe jong-verkenner 
strikken deze maand? Voordat we aan het programma beginnen, is hier nog een afbeelding 
van onze liefde voor jullie :)  

ZONDAG 1 FEBRUARI - VRIJE 
Blijf maar lekker lang in jullie bedjes knorren want vandaag is het geen scouts. 

ZONDAG 8 FEBRUARI - HALVE 
Haal jullie schaar, pritt, stiften, glitters... al maar uit de schuif want deze zondag  houden we 
een heuse knutselvergadering. Willen jullie zoveel mogelijk tijdschriften meenemen? Wat we 
daarmee gaan doen blijft nog een verrassing. Als jullie nog leuk knutselmateriaal thuis hebben 
liggen mag je dit uiteraard ook meenemen. 

ZONDAG 15 FEBRUARI - HELE  
Vandaag gaan we het mega-awesome-supercoole stadsspel spelen. Vergeet zeker geen 
lunchpakket mee te nemen en als je een Buzzy-pazz hebt, neem deze dan ook mee. 

ZONDAG 22 FEBRUARI - HALVE 
Deze voormiddag gaan we lekker lui doen. Kom in jullie pyjama naar de scouts en neem je 
slaapzak en 2 euro mee want vandaag is het ontbijtvergadering.  

VRIJDAG 27 FEBRUARI - ZONDAG 1 MAART - WEEKEND  
JEEEEEEEEEJ! Het is weer tijd voor het tofste weekend van het jaar. Verdere informatie 
hierover volgt nog, maar hier is alvast een tip --------->   

Vergeet zeker niet om altijd af te bellen als je niet kan komen!!! 

Veel kusjes, knuffels en liefde van jullie allerliefste leiding! xoxo 
Maarten  Dorien   Lynn  
 
0484/88.54.18   0477/96.55.92   0495/92.02.62



Jooo vetzakskes, 
De eerste maand van het nieuwe jaar is 
weeral voorbij… hopelijk hebben jullie ons 
niet te hard moeten missen tijdens onze 
zware examens en waren de jins toch niet 
zo’n slechte leiding! Na januari komt 
natuurlijk februari, de maand van de liefde !

Hopelijk kunnen velen van jullie dit jaar 
valentijn vieren met een vers veroverde 
buit, maar voor zij die geen date hebben is 
er nog steeds deze passende afbeelding   
(mijn vriendin is net als mijn ipad… ik heb 
geen ipad… :’( )

Maar niet getreurd, want ook zonder een 
va l e n t i j n s d ate w o rd t fe b r u a r i e e n 
topmaand, want daar zullen wij wel voor 
zorgen!

Programma:

1/02: vrije: eindelijk heeft de leiding gedaan met de exaams! Het is dus geen scouts want de 
leiding zal aan het genieten zijn van een welverdiende vakantie!

8/02: halve: Vandaag spelen we nog is een goed bosspel! Kom allemaal zeker met de fiets!

15/02: hele: Vandaag gaan we naar ’t stad! Neem zeker allemaal een bussypas, buskaart, of 
geld voor de bus mee. Vergeet ook niet een lunchpakket + drinken meet te nemen!

22/02: halve: Vandaag gaan we proberen wat centjes te verdienen voor op kamp! Het is dus 
belangrijk dat we met zoveel mogelijk zijn vandaag, want hoe meer jeevees, hoe meer geld we 
verdienen, hoe toffer ons kamp wordt!

Zo, dat was het programma voor februari! 
Ondertussen hebben wij ook al een datum vastgelegd voor ons supervet jeevee-weekend: 6 – 
7 – 8 maart. Meer info zal nog volgen via een brief, maar zorg ervoor dat je geen plannen 
maakt dat weekend, want het gaat zeker de moeite worden!!

 
Een stevige scoutslinker,

Ilo  
xinram 
samoht

(ps: niet vergeten af te bellen/ smsen/ mailen als je niet kan komen. )



Gidsen 

1 Februari HALF 
OOOOJJJAAAA, vandaag gaan we ons amuseren met een geniaal spel. We gaan 
namelijk klakkebuizen!  
Kom zeker met de FIETS, anders zijn we int zak. 

8 Februari HALF 
Omdat jullie leiding weet dat jullie zoveel van hen houden, gaan we daar eens 
iets aan veranderen! ‘As ge ni oeppast vor de leiding, dan bindewuu vast in 
Schilstad en geraakte nooit mer weg.’  
Kom zeker met de FIETS, anders zijn we int zak. 

15 Februari HALF 
Ook vandaag gaan we een WACK0 activiteit doen, wees dus allemaal tijdig op 
de scouts! 
Kom zeker met de FIETS, anders zijn we int zak. 

22 Februari VRIJ 
Vandaag mogen jullie allemaal in jullie bed blijven 
 stinken, of keivroeg opstaan om te leren. En  
natuurlijk ook om uit te rusten voor onze  
supermegaultraintensieve leefweek met daarna  
ons feest! 

25 Februari – 1 Maart 4 HELE 
Deze week gaan we ons amuseren maar tegelijkertijd toch serieus blijven. Het 
is namelijk leefweek! HOERA! HOERA! HOERA! 

Praktische informatie (ouders) 
De gidsen worden op de scouts verwacht om 15u op woensdag 25 februari met 
de fiets. Om 15u op zondag 1 maart eindigd onze leefweek op de scouts. Er 
worden per dag 3 maaltijden voorzien; ontbijt, lunchpakket voor op school en 
een warme maaltijd ’s avonds. De gidsen zullen genoeg tijd krijgen om te 
studeren,  
wat de leiding zal controleren tot  
vervelens toe. Zaterdagavond zal er  
een fuif gegeven worden in de liebaert  
ten voordele van de givers.  
We garanderen een zeer leuke week  
voor de gidsen, het is dus zeker de  
moeite om te komen! Laat iets weten  
an jullie leiding als jullie niet kunnen komen ! 

Gelieve af te bellen/smsen als je niet kan komen. Met de fiets komen is een 
must en jullie amuseren is verplicht. ;) 



Aloooowkéééés, 
 
Deze maand pakken we het liefdevol aan! Want op 14 februari is ‘love in the air!’  Verwen je allerliefste 
maar eens goed of … kom gewoon elke week naar de scouts en laat al dat valentijnsgeslijm maar ergens 
anders ☺. Deze maand hebben we weer fantastische vergadering en ons mega awesome feest dat eraan 
komt. Hierover volgt nog aparte info.  
  
 
Zondag 1 februari: Vrije  
Scouts? Nee hoor knor maar verder in jullie bed.  
 
Zondag 8 februari: halve 
Vandaag is alles een verrassing. Meer zeggen we niet.  
 

Zondag 15 februari: halve 
Ooit al eens gedroomd over het maken van een eigen film? Dan is vandaag het moment. Laat je 
creativiteit tonen met het filmen van wat jij al eeuwig droomt.  
 

Zondag 22 februari: halve 
Vandaag hoef je het scoutsuniform niet aan te doen maar  
wel jou zaligste sportoutfit. Vandaag gaan we werken aan 
ons sportgehalte. Eens kijken wie de sportievelingen zijn van de groep !   

Vrijdag 27 februari 
Het is zover. Het beste feest van Schilde en omstreken! Uiteraard het coolste feest van het jaar! Je krijgt 
later de nodige info.  
 
Zo sé dat was het weer voor deze maand.  
We zien je terug in maart.  
 
Toch een kleine valentijnsgroet van jullie leiding, 

Wout                                                                Eryanthe                                            Gvr  
04/74/74/76/99                                         04/76/30/36/68                            04/74/25/86/84                          

 
 
                                               

PS: VERGEET NIET TIJDIG AF TE ZEGGEN !!  



JINS


