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V.U. Hendrik Kegels – bredabaan 29 2520 Oelegem
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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



Groepsleidingswoordje 
Beste scout, gids, ouder of leider, 
 
De leiding zet zich weer hard in om leuke 
activiteiten te organiseren. Vorige maand 
zijn er al enkele takken op een super leuk 
weekend geweest. Ook deze maand 
vertrekken er weer takken op weekend vol 
plezier.  

Maart staat weer klaar met zijn hoogepunt van het jaar: het kiekefestijn. Iedereen is dit 
jaar weer welkom op 14 maart om deel te nemen aan de activiteiten en om een lekker 
kipje te eten. Dit jaar hebben we iets nieuw in petto: ‘de kiekoers!’ Wat dit is? Kom 
naar het kiekefestijn en je zal het zelf ontdekken. Alle informatie volgt later.  

Wij hebben enkele meldingen gekregen dat het boekje niet altijd aankomt op mail en/
of via de post. We hebben dit nog eens nagezien. We hopen dat het boekje bij iedereen 
terecht komt. Zo niet gelieve het te melden.   

En nu tijd voor het programma van deze maand te lezen.  
Veel plezier.   
  
 
Scouteske groeten,  
 
Steven Roose: 04 84 73 97 53  
Eryanthe Van de Peer: 04 76 30 36 68  
Erik de Smedt: 04 87 44 58 96 

De givers hun giverfeest, om een centje bij te verdienen voor hun buitenlands kamp, was 
een succes!   



Hey  Kapoenen 
Een nieuwe maand betekent ook een nieuwe programma,  dus hou je vast 
(aan de takken van de bomen) want hier komt het programma voor de 
maand Maart. 

Zondag 01/03: Districtsvergadering 
 komen en hier mee gaan we een groot spel spelen! Joepie!! Voo r deze 
vergadering moet je  verkleed als een  oermens .   inspiratie -> 

Belangrijk: deze activiteit gaat niet door op de scouts van Schilde maar in 
het park van Halle 
Kasteeldreef, 2980 Zoersel (helemaal ten einde rijden) 
 van 13u-17U   

Zondag  08/03 
Een klein raadsel  

Zaterdag 14/03 
KIEKEFEEST!!!! Vergeet zeker niet in te schrijven!!! Meer info volgt 
via een brief van de groepsleiding 

Zondag 22/03 
Vandaag is het geen scouts ooooooooooooooooh ☹ ☹  

Zondag 29/02 
BOSSPEL!!!!!  We gaan een super cool fantastisch mega awesome spel 
spelen en dat  dan ook nog is in het bos!!!!!  

Dit was het programma voor maart.  

Als je niet kan komen bel, sms of  mail dan naar ons 

Tel:  0476087719 
Mail:  kapoenen@scoutsschilde.be 

Kapoenen

mailto:kapoenen@scoutsschilde.be


We kunnen jullie al verklappen dat we ondertussen beland zijn 
bij één van de tofste maanden van het jaar! Waarom? Het is 
eindelijk lente, we mogen de klok veranderen zodat we een uurtje 
langer kunnen wakker blijven en last but not least is het ook 
kiekefeest!!!!


2 weetjes Om jullie intelligentie op peil te houden: 


- maart is vernoemd naar de romeinse god van de oorlog (Mars)


- 8 maart is het de internationale vrouwendag!! (iets minder leuk voor 
henni, yoran en de welpen…)


PROGRAmma:


ZO 8/3 (vrije) 


De leiding is nog steeds uitgeput van op weekend... Maak maar een lekker 
ontbijtje voor de mama en de papa of ga belletje trek doen bij de buurvrouw 


ZA 14/3 (kiekefeest)


Yes yes yes yes yes!!! Vandaag moeten jullie er allemaal bij zijn, want het is 
Kiekefeest!!!! 


zO 22/3 (halve) 


EXTReme scoutsdag: vandaag wordt pittig, doe kleren aan die vuil mogen 
worden. We zullen eens laten zien wat scouts is 


Z0 29/3 (halve)


Vandaag gaan we zwemmen om de vieze overschotjes van vorige week weg 
te wassen. Meenemen: zwemgerief, buZZypas, 3euro


Gegroet

jullie leiding


ps: kom in perfect uniform, anders 

mogen jullie armspiertjes kweken 

(pompen dus)




Welpeeeeeeeen...
Na de spetterende maand februari, de maand van valentijn en het 
welpenweekend komt nu de fantastische maand maart, de maand van nog 
leuke welpenvergaderingen en de lekkere kip!

1 maart
Vandaag is het tijd voor de jaarlijkse Districtactiviteit, het word een 
superdag waarbij we ook met andere scouts gaan spelen!
Verdere info volgt spoedig

8 maart (halve)
We gaan ons vandaag langs onze sportiefste kant laten zien. We zullen 
voor elke sport zien wie de sportiefste welp is!

ZATERDAG 14 maart
Yeeeeees het is zover! Het fameuze kiekenfestijn is er eindelijk!! Schrijf 
je snel in en geniet mee van de lekkerE kip met frietjes :) 
Dit jaar is er overdag de Kiekekoers, een leuk parcour rond de scouts.
Zondag is het geen scouts en mogen jullie in je bedje blijven liggen.

22 maart (vrij)
Na het super leuke kiekenfestijn mogen jullie dit weekend allemaal in 
jullie bedje blijven stinken! 
29 maart (halve)
We hebben allemaal ongeduldig gewacht op deze scouteske 
topvegadering: sjorren! 
Wees altijd optijd en in uniform!!!

       Jolientje                  Hanne                 Wietse                    Melis 

    04 93 25 20 24     04 70 60 11 37      04 94 633 658    04 99 164 146 

  







Na weer een awesome maand samen komt er nu uiteraard weer een geweldig exemplaar 
aan! Dus maak jullie klaar voor the time of your lifes! Maar eerst willen we nog onze 
complimenten geven aan de derdejaars, jullie hebben een super voorbeeld gegeven voor 
de anderen van de groep! Zoals altijd heeft de leiding er ongelofelijk veel zin in en 
hebben we onze uiterste best gedaan om weer kanjers van spelletjes voor te bereiden 
voor jullie.  
Bovendien is het deze maand ook het aller leukste feest van het jaar, namelijk het 
KIEKEFEEST!!!! Zeker komen dus! 
Hier alvast wat kippen mopjes om in de stemming te komen: 

Waarom leggen kippen eieren? 
Als ze eieren zouden gooien zouden ze stuk gaan!... 

Komen twee kippen elkaar tegen, zegt de ene kip tok. 
Zegt de andere: “Are you tokking to me?” 

Jong-gidsen 

Genoeg gelachen met die dolle kippies, tijd voor serieuzere zaken nu. 

Zondag 1 maart – halve 
Ontbijt is niet alleen de belangrijkste maaltijd van de dag, maar ook het thema van deze 
vergadering want het is ontbijtvergadering. Jippieeee! Je hoeft je niet te om te kleden want 
je mag in je pyjama naar de scouts komen. Neem ook 2 euries mee anders geen yummy in je 
tummy ;) 



Zondag 8 maart – halve 
Om al in thema te komen van volgende week gaan we op appel-en-ei-tocht. Vergeet dus 
zeker je mooiste glimlach en je charmes niet mee te nemen! 

Zaterdag 14 maart – KIEKEFESTIJN 
Zoals elk jaar is het deze maand weer tijd voor het kiekefeest. Allemaal komen dus! 
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven anders no chicken for you.  DIT JAAR IS ER 
OVERDAG OOK EEN KIEKENKOERS!!! DUS ZEKER KOMEN!!! JOEPIE!!! 

Zondag 15 maart – vrije 
Vandaag moeten we de ravage van het kiekefeest opruimen dus geen scouts deze zondag. 
Als jullie je geroepen voelen om te komen helpen, zijn jullie steeds welkom.  

Zondag 22 maart – vrije  
De leiding moet nog bekomen van het kiekefeest dus om te voorkomen dat we rond lopen 
als kip zonder kop (hihi haha hoho) is het geen scouts deze zondag. 

Zondag 29 maart -halve  
Om de frietjes en kip van het kiekefeest er terug af te werken, houden we deze zondag een 
sportvergadering. Kom in jullie meest sportieve outfit. 

Vergeet niet af te bellen/mailen/smsen/faxen/postduiven… als je niet kan komen! 

Veel kusjes en knuffels van jullie leiding.  
Dorien (0477/96.55.92)  
Maarten (0484/88.54.18) 
Lynn (0495/92.02.62) 



Yoo chillerds!! Na een rustig maandje februari komt er een 
knaller van een maand aan. Veel topactiviteiten in maart 
namelijk!


Zondag 1 maart 
Haal u mooiste zwembroek maar boven, want vandaag gaan 
we zwemmen! Vergeet ook zeker geen handdoek en €4.


6-7-8 maart  

Dit weekend hebben we het Supa awesome James Bond Weekend 
gepland. Meer info krijgen jullie nog in een aparte brief. 


Zaterdag 14 maart

KIEKENFESTIJN! Vergeet jullie zeker niet allemaal in te schrijven 
voor jullie lekkere kipjes op de scouts! Dit jaar is er overdag ook 
een kiekenkoers!! joepie!!!


Zondag 22 maart

Blijf maar allemaal lekker stinken in jullie nest vandaag, 
want het is vrije.


Zondag 29 maart

Vandaag trekken we het bos in voor een groot bosspel!


Vergeet zeker niet af te bellen en in te schrijven voor het 
weekend en het kiekenfestijn!


ThOlix


Jongverkenners



De maand maart is aangebroken en dit is niet zomaar een maand, nenee. Tijdens de maand maart zijn er vele 
belangrijke gebeurtenissen die we zeker niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. Zo zijn er vele belangrijke 
mensen jarig zoals; 

Justin Bieber op 1 maart, deze mooie adonis wordt 21 en wordt dan officieel volwassen. Benieuwd welke 
onkoosjere dingen hij dan zal uitspoken. (Voor verdere info check de joepie of den blik) 

Ook de enige echt Albert Einstein is dan jarig, namelijk op 14 maart. Maar de belangrijkste dag is toch wel 15 
maart want dan verjaart Laura Jansen, een zeer belangrijk persoon, die stiekem ook wel een einstein is.  

Andere (minder belangrijke) personen jarig in maart zijn: 

Kesha (1/03) 
Nonkel Bart (4/03) 
Will I Am (15/03) 
Rob Kardashian (17/03) 
Bruce Willis (19/03) 
Fergie (27/03) 
Lady gaga (28/03) 

Zondag 1/03  

Einde van onze leefweek, check het boekske van februari. 

Zondag 8/03 (vrije) 

Dit weekend mogen jullie eventjes bekomen van het awesome feestje dat wij hebben gegeven zodat jullie je 
helemaal kunnen voorbereiden voor het volgende feest dat er zit aan te komen! :p 

Zaterdag 14/03 (15u) 

Jaja het is weer eens zover, de tijd van het jaar is aangekomen om ons weer vol te stauwen met kieke en 
vervolgens ons volledig te laten gaan op de dansvloer van’t kiekefeest! En dit jaar is er in de dag ook de 
geweldige kiekekoers. Dus als ge u geroepen voelt om u beste wielertalent te showen dan is het nu de moment!  

Zondag 22/03 (halve) 

Vandaag is het ‘komen eten’ vergadering. Dus zie dat ge weet hoe dat een koffiemachine werkt en hoe dat ge een 
ei bakt, want jullie zullen vechten voor de eer van beste kok! 

Zo moet het alleszins niet; https://www.youtube.com/watch?v=VbPUO0lHcyQ  (youtube; komen eten koffie)  

Zondag 29/03 (halve) 

Wie heeft de minste hersencellen, het hoogste barbie-gehalte en is het meest mediageil? Dat gaan we vandaag 
uitzoeken want het we houden de grote gidsenmissverkiezing! Doe allemaal jullie geschiktste outfit aan want 
jullie zullen strijden voor het diamanten tiara. Vergeet ook zeker jullie bitch gehalte niet op peil te houden want 
het zal er hard aan toe gaan!  

Dikke smakkerds  

Jullie allerliefste leiding 

Ronny, Aly, Heleen en Laura

Gidsen 

https://www.youtube.com/watch?v=VbPUO0lHcyQ


Jow schrale Dannies! 

Februari was weeral een toppertje! We hebben ons kapot 
geamuseerd met blikken naar elkaar gooien op de dwaaste 
manieren, maar het belangrijkste van allemaal, we hebben een 
bangelijk feest gegeven! Iedereen heeft super zijn best gedaan en 
we hebben dus weer goed wat centjes verdiend voor ons kamp in 
de Schotse Highlands! Deze maand is het weer het 
wereldberoemde Kiekefeest. Van dit feest kunnen jullie zelf eens 
genieten aangezien jullie gewoon kip kunnen komen schranzen 
en daarna leuk dansen op onze top groepjes en DJ’s.  
Als toemaatje voor deze maand vinden jullie hieronder enkele 
versiertrucs. Anders gaan jullie nooit aan een vriendin geraken 
dus wie weet kan je op het Kiekefeest eens proberen een gids te 
fixen met deze trucs: 

“Is jouw vader timmerman, want je hebt wel een schone 
voorgevel.” 

"Als jij bij McDonald's op het menu stond, dan zou ik je McBeauty 
noemen…" 

“Heb je last van muizen in je buik? Nee? Dan heb je een goede 
poes!” 

“Weet je het verschil tussen seks en een goed gesprek? Nee, ga 
dan even mee naar bed voor een discussie.” 

Genoeg gelachen, het programma voor deze maand OP DE VOLGENDE PAGINA. 

(Gebruiken op eigen risico) 

VERKENNERS 



1 maart: Vrije  

Blijf maar allemaal in jullie bed stinken vandaag en rust maar uit van ons topfeest, de leiding heeft 
even een overdosis verkenners gehad.  

8 Maart: Halve 

Vandaag gaan we tonen dat wij echte verkenners zijn. We gaan een überfatte constructie bouwen 
die volgende week te bezichtigen zal zijn op de kiekekoers. Het gaat een van de graafste dingen 
worden die Scouts Schilde ooit gebouwd heeft, dus be there!  

Zaterdag 14 Maart: Kiekefeest 

Belangrijk dat jullie vandaag allemaal aanwezig zijn! In de namiddag is er een wielerwedstrijd, je 
kan zelf deelnemen en de eer van de verkenners hooghouden, of gewoon komen supporteren voor 
andere deelnemers. Plezier verzekerd. ’s Avonds kan je kip eten en nadien je dansbenen losgooien! 
Ook hier is plezier verzekerd. Zondag valt er uiteraard niets te beleven op de scouts, komen helpen 
met opruimen is natuurlijk altijd toegestaan. 

20-21-22 maart: Weekend!!!!!!!!! 

Stay tuned, meer info volgt nog!  

29 Maart: Halve 

De leiding heeft deze maand al zoveel moeten plannen dat het vandaag aan jullie is. De derdejaars 
moeten vandaag een bangelijke vergadering ineen steken voor de andere leden en de leiding. 
Hopelijk wordt het een succes!  

Voilà dit was het weeral voor deze maand! Vergeet zeker niet op tijd te verwittigen wanneer je niet 
kan komen!  

Kusjes van jullie allerliefste leiding:  
 
GVR (aka Stijn)  

Eddy  
Wout 



Beste jinnzzzzzz, 
27 februari: werken + feestje van de Givers (avond)   
vandaag gaan zei die kunnen dus werken bij de moetie en poetie van Batsy en daarna knallen op het fluo 
feest van de Givers. 

8 maart: ontbijt/ filmvergadering (halve)  
vandaag mogen jullie in jullie pyjama naar de scouts komen dan ontbijten we lekker samen en dan kunnen 
we samen een filmpje kijken. (gelieven wel een centje mee te nemen) 

14 maart: KIEKEFEEST (hele)   
het is weer KIEKEFEEST !!!!! het feest waar wij al een heel jaar naar uit kijken jeeuuj 

21 maart: verrassing  
hihi wij hebben iets spannend voor jullie in petto zeker komen dus 

29 maart: planning (halve)  
zoals jullie misschien wel weten gaan wij op buitenlandskamp JEEEUUUUJJ  daar moet natuurlijk nog 
van alles voor geregeld worden. Bij deze dus plannings vergadering  

Veel poezels en muiltjezzz van Batsy en Marie xoxo 


