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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 
Dag allemaal 

Ten tijden van dit schrijven zijn wij volop bezig  
de laatste loodjes te leggen aan wat belooft 
 wederom een succeseditie te worden van ons  
Kiekenfestijn. Wanneer jullie dit lezen, zijn jullie  
hopelijk langsgekomen en knikken jullie instemmend. 
Zeker met de eerste editie van onze Kiekekoers  
is het voor ons enorm spannend omdat we niet  
goed weten of het hele plaatje mooi tot zijn recht gaat komen. 

Na het Kiekenfestijn volgt altijd een rustigere maand. De leiding neemt dan de tijd om de kampen voor 
te bereiden, maar voor jullie hebben we dus weinigs aan te kondigen. 
Daarom nemen we even van de gelegenheid gebruik om een warme oproep te verspreiden voor de 
Mastworp. Velen onder jullie hebben er ongetwijfeld van gehoord. 

De Mastworp is de oudervereniging achter onze scoutsgroep. Zij ondersteunen ons in de eerste 
plaats door in de overgangsperiode tussen twee jaren alle nieuwe en bestaande leden van eten en 
drinken te voorzien op de overgang. Maar dat is lang niet alles! Door de jaren heen hebben ze al 
verschillende activiteiten georganiseerd. Jullie herinneren je vast de Midwinterparty wel, of meer recent 
het Brunchfestijn. 
De opbrengsten van deze activiteiten worden nadien geïnvesteerd in de scouts. 

Momenteel financiert en begeleidt de Mastworp de bouw van een keuken in onze lokalen. Omdat 
ouders vaak veel langer verbonden blijven met de scoutsgroep, kunnen zij dergelijke projecten op 
lange termijn veel beter opvolgen. We zijn hen daarvoor uiteraard enorm dankbaar! 

Maar jammer genoeg, de kinderen worden groot en zelfs de meest enthousiaste ouders moeten de 
scouts ooit achter zich laten. Omdat een deel van onze Mastworp aan hun laatste jaar toe zijn, zijn ze 
op zoek naar nieuwe enthousiastelingen.  
Heb jij wel zin om een klein beetje terug te keren naar de tijd van je jeugd? Of wil jij je wel inzetten voor 
de jeugdvereniging waar je kind iedere zondag opgetogen van terugkeert en tegelijkertijd deel 
uitmaken van een groep sympathieke en gemotiveerde mensen? Denk er zeker eens over na! 
Als we je interesse hebben kunnen wekken, kan je altijd een mailtje sturen naar 
mastworp@scoutsschilde.be. Of je kan natuurlijk altijd op de overgang een praatje slagen met de 
ouders achter de toog. 

Een stevige linker, 
De Groepsleiding

mailto:mastworp@scoutsschilde.be


Kapoenen
Hey liefste kapoentjes, 
Hopelijk zijn jullie al een beetje uitgerust van ons supertoffe Kiekefeest en zijn jullie weer helemaal klaar 
voor een nieuwe maand vol leuke vergaderingen! 
5/04: Paasspel (halve)  
Misschien is bij jullie thuis de paashaas al wel geweest, maar ook voor op  
de scouts heeft de paashaas een leuk spel bedacht. Zorg dat jullie talrijk  
aanwezig zijn om al die eitjes te kunnen opeten. 

12/04: Zoo (hele) 
Vandaag gaan we naar de zoo! We gaan coole tijgers, schattige aapjes, 
betoverende vogels en nog veel meer leuke dieren spotten. Vergeet zeker 
geen lunchpakket en neem 5 euro mee. 

19/04: Snoepsushi (halve) 
Haal jullie kooktalent en koksmutsen maar boven. We gaan sushi maken in 
een aangepaste vorm. Sommigen onder jullie kennen sushi misschien wel. 
Het is een gerecht met rauwe vis. Maar omdat we weten dat jullie 
zoetebekjes zijn, vervangen wij de vis gewoon door snoep. 

26/04: Vrij 
Blijf maar lekker in jullie bedjes liggen, want vandaag is het geen scouts. Misschien de ideale gelegenheid 
om voor mama en papa eens een ontbijt op bed te maken? 

Zo, dit was het weer voor deze maand. Wij kijken er alvast naar uit. Vergeet zeker niet om tijdig een 
berichtje te sturen als je niet kan komen, zo kan de leiding de vergadering beter plannen.  
0476449165 / kapoenen@scoutsschilde.be 
Knuffels van jullie allerliefste leiding, 
Margot, Sofie, Pommelien, Jan, Witte en Jolien! 



Hej hej, hoi hoi 

Dag beste kaboutertjes, na weeral een fantastische maand met het kiekefeest is het tijd voor een nieuwe maand: APRIIIILLL!!!! Eindelijk 

vakantie!!! Maar ook wij, de leiding hebben weer drie fantastische vergaderingen voorbereid! 

05/04: halve 

Op het ongelofelijk fantastische topweekend hebben wij gehoord over een wedstrijd. Het is de bedoeling om zo’n mooi en origineel varken te 

maken. We zijn er zeker van dat jullie met jullie creatieve geesten de wedstrijd kunnen winnen! 

12/04: hele 

Vandaag is het kooktocht, doe allemaal warme kleren aan en neem jullie fiets mee! Boterhammetjes zijn natuurlijk niet nodig! ☺ 

19/04: halve 

Om de spanning erin te houden laten we deze vergadering geheim. VERRASSIIIIIIINNNNGGGGG!!!!!! 

26/04: vrije 

Rust maar lekker uit vandaag! Zij die teveel energie hebben ’s morgens mogen hun liefste leiding altijd een ontbijtje op bed brengen. 

Een stevige scoutslinker van de leiding 

PS: Altijd in topuniform aanwezig!!!

Hendrik Aline Nadia Yoran



WELPEN 
Onze buikjes zijn rond en gezond na de heerlijke kippen op het kiekefeest ! 
Na de spetterende maand maart gaan we nu over naar NOG een knaller van een maand : april !!! 

In deze maand mogen er uiteraard veel mopjes gemaakt worden :)  

HALVE : 5 april           Laurens heeft een meisjesgil  

Alles op wieltjes… Vandaag gebruiken we onze voeten niet en proberen we verschillende dingen uit OP 
WIELTJES :D Plezier verzekerd! 

HELE    :  12 april 	 Welpen doen ALTIJD pipi op de bril (tot grote ergernis van Jolien en Hanne) 

Terroristen hebben een bom gelegd in het station van Antwerpen. Ze lieten de boodschap achter aan 
Wietse, dat het onze taak is om de bom te ontmantelen! Wij hebben jullie nodig en het volk ook!  

Meenemen : lunchpakket 
	          koek en drank  
	          2 euro voor busrit  
Verkleden als politieagent want wij gaan de bom van de terroristen ontmantelen !!! 
	 	 	  
	 	  
HALVE  : 19 april De liefde tussen Melis en Wietse is pril :)  

Vandaag maken we lekkere fruitsla en fruitsatés!  
Meenemen : 1 stukje fruit  
Omnomnomnom :D  

VRIJE : 26 april  

Op 26 april mogen jullie uitslapen MAART 29 april  
is Jolientje jarig. Jullie mogen altijd ontbijt op bed 
gaan brengen :)  
Welpen zijn bijna zo’n goede rockers  
als de mannen van ACDC !!! 

Wist-je-dat-je over welpen =  
Ze kunnen even goed wenen en gillen als de kabouters ;-)  

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

Altijd in uniform komen of jullie armspieren zullen groeien van al dat pompen !!! 







joooooo chicka’s!! 
Na het meer dan awesome #kiekefeest, een supertoffe #appel&eitocht waar jullie een 
splinternieuw kei goed werkend #senseo koffieapparaat in de wacht sleepten, lekker 
#chillen bij de ontbijtvergadering en #lollen bij de gymclass vergadering, is het tijd om 
aan een nieuwe maand te beginnen! Wees er zeker bij knapzakjes. 
Jeweetzelleeeeeeeeuf! 

De eerste dag van deze maand is –uiteraard- 1 april! 
Deze dag staat bekend om mensen te fratsen, maar in de geschiedenis zijn er nog een 
paar andere interessante dingen gebeurd: 

- 1976 - Het elektronicabedrijf Apple Inc. wordt opgericht door Steve Jobs 
- 1983 - Studio Brussel begint aan zijn uitzendingen als Brusselse lokale radio 
- 1924 - Adolf Hitler wordt veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf 
- 2001 - In Nederland wordt, als eerste land ter wereld, het homohuwelijk ingevoerd 
- 2002 - Nederland legaliseert euthanasie 
- 1929 - Introductie van de jojo in New York 
- 1960 - In het Nederlands Journaal werd op 1 april aangekondigd dat de toren van 

Pisa was omgevallen (maar dat was niet echt) 
- 2009 - YouTube heeft een nieuwe lay-out en toont alle tekst, video's en andere 

elementen ondersteboven. Een knop geeft de gebruiker drie tips: de monitor 
ondersteboven te hangen, het hoofd ondersteboven te keren of naar Australië te 
emigreren 

- 2013 - Google introduceerde de functie ‘Google Nose’ om dingen te kunnen ruiken, 
bv. als je googeld op 'Natte hond', dan zou je een natte hond kunnen ruiken 

na de opsomming van deze interessante feiten kunnen we naar iets leukers overgaan, 
namelijk 

#SWAGRAMMA 
Zondag 5 april (halve) 

Trek jullie #sokken al maar op, vandaag gaan we lollen. Op woensdag hebben jullie al wat 
kunnen oefenen op school en thuis, maar deze zondag is het tijd voor de echte #pranks. 
Vandaag gaan we fratsen uithalen in $childe-city. Kom dus zeker met de fiets, scoutsdas 
aan en in verkleedoutfit (vb. zwerver, boxer, marginale outfit, superheld, bomma, 
hipster...) waarmee je mensen kan laten lachen. Neem attributen zoals scheetkussens, 
waterpistolen, zwembandjes en andere swag dingen mee waarmee we leuke mopjes 
kunnen uithalen. 

JONG-GIDSEN



Zondag 12 april (hele) 

Vandaag gaan we een loco chille vergadering doen, eindelijk: KOOKTOOOOOOOOOOOCHT!!!  
Chilliewillie pancakes bakken op een ultra hip DIY-houtvuur 
Niet vergeten: 

- #tweewieler 
- 5 pleuro’s 
- scoutsuniform 
- gamel, vork en mes 
- kook-skills 
- goed humeur 

Het zou goed zijn als iemand op voorhand mooi weer besteld bij Frankie of Sabrina. 

Zondag 19 april (halve) 

Vandaag gaan we onze scoutie-skills wat bijschaven. Jullie worden 
verwacht in #shtijl outfit nl. volledig uniform: korte groene broek, 
bottinnen, hemd, das, groene sokken (anders wordt er 
onverbiddelijk 50 keer gepompt #jwz) en we gaan allemaal dingen 
doen die een echte scouts moet kunnen. #fuego maken, het 
beloftelied leren, baas-constructies sjorren, leren zagen met een 
zaag, kompas oefenen, avondlied zingen, #yolo tochten stappen, 
patrouilles samenstellen enz.  

Zondag 26 april (vrije) 

Van al dat scoutie-zijn wordt een mens moe, 
dus jullie mogen ergens anders hipster gaan 
doen. Voor de girls die ons ontbijt op bed 
wouden komen brengen, helaas pindakaas de 
leiding is zelf op weekend deze maand, dus 
bespaar je de moeite :)

Dit was de maand april, maar geen nood want mei staat al bijna voor de deur dan kunnen 
we er opnieuw vollenbak invliegen!!  

Vergeet ook zeker niet af te bellen als je er niet bij kan zijn (liefst voor donderdag) 

Muiltjes van jullie leiding!  

Lynnos 
Martijn 
Dory (0477965592)



In de nasleep van een bangelijk kiekefestijn schrijf ik hier dit boekje. Na ons weekend wordt het tijd 
dat de jv’s van scouts schilde nog meer faam te vergaren in Schilde en omstreken. Julie leiding heeft 
het goede voorbeeld gegeven door op het podium te eindigen in de kiekekoers en later op de avond de 
tent te laten ontploffen met hun epische beats. Ook enkele jv’s lieten deze kans niet onbenut om  los te 
gaan op de dansvloer, waarvoor dank ! Buiten 1 April is deze maand het begin van het goede weer, 
pasen,… reden genoeg om er nog is stevig in te vliegen 

5 April : Halve 

Bim bam beieren de klokken leggen eieren … Op deze heuglijke dag doen we echter niets met eieren. 
Toch zal het zeker de moeite zijn. Voor de nieuwgierigen onder ons zal ik een klein tipje van de sluier 
lichten. De redoute en water …  Een zwembroek kan handig zijn. 

12 April : Hele 

Een scoutsklassieker die niet mag ontbreken  
in ons jaar. We gaan namelijk op kooktocht !! .  
Breng dus zeker je fiets mee en 5 euro om  
ons eten te bekostigen.  

19 April : Halve 

Jackass the movie en consoorten zijn onze inspiratie voor vandaag. Wij verzorgen de camera, jullie 
spelen de acteurs. Vandaag nemen we onze eigen actiefilm op. Attributen mogen altijd meegenomen 
worden ! 

26 April : Vrije 

De leiding heeft beslist dit weekend er tussenuit te gaan. Waag het dus niet om op de scouts te 
verschijnen en geniet van een  
weekend zonder ons vervelend  
gezaag. Wij doen hetzelfde 

Ps. Goed weer betekend korte  
broek en fiets. Zeker ook niet vergeten  
af te bellen 

Ciaooooo 

Marnix, Billie & Olli 



sprievodcovia 
Hoy hoy allerliefste sprievodcovia, 

de maand april is weeral aangekomen, wat wil zeggen dat ons kamp dichter en dichter 
komt :-D JOEPIIEEE!! Maar helaas hebben wij gemerkt dat jullie slowaaks echt“ 
poloslaná“ is. Daarom is hieronder enkele vocabulair die jullie zeker moeten onthouden!  

Antweirps  Slowaaks 

Ik moet pipi doen  Musím urobiť Pipi 

Hoer    coura 

Wij komen uit België  pochádzame z Belgicka 

Mijn excuses dat ik stink Ospravedlňujem sa, že som smrdí 

Belgisch bier is het beste belgické pivo je najlepšie 

Waar is er eten   kde nájsť jedlo 

Nu jullie de basis onder de knie hebben volgt hieronder nog een oefeningetje.  

Veel úspech!! 

program 

Nedeľu 5. Apríla (napoly) 

Dnes sa budeme navzájom lepšie spoznať, pretože dnes je teambuilding deň. Vidieť, že sa 
pripravujete na to bude náročná úloha. A mimochodom Ronny je suka! 

Nedeľa 12 apríla (12 to 19u !!!!) 

Dnes sa budeme zbierať haliere na náš úžasný výlet na Slovensko. Robíme to zadaním rodičom 
opitý s vínom pre ne nechajte nákupu vína. 

Pozor: Špeciálne hodiny!!!! 

Nedeľu 19.dubna (napoly) 

Je to 3. ročník stretnutia. Teraz si môžete nechať nás vidieť, čo sa dá. :) Sme zvedaví! 

Nedeľa 26 apríla (zadarmo) 

Môžete pokračovať smrdieť v hniezde! sme vedení víkend všetky skautov kancov ;) 

jazyk bozk 

vaše vedenie 

PS: zoek de verborgen boodschap ;)  



Jo verkenners 

maart was een topmaand, en eind februari was GLOW een megasucces! De leiding is zeer 
fier op jullie allemaal, knap gedaan! Helaas voor jullie bestaan er sociale media en nog 
meer helaas kan de leiding ook zien wat jullie zoal uitsteken, hier enkele smaakmakende 
foto’s:  

Daantje is zo schattig                                   Wat ne cutiepie

Netlog????? Bram????

Nat poedeltje Manu??? 

Leiband niet aan?

Regent het binnen ofzo Louis ??? 



PLAYER

Zondag 5 april: Halve 

Vandaag maken we een Patattenkanon! Mega vet, wil je niet missen. Zoek maar is op 
youtube onder : potatolauncher… 

Zondag 12 april: hele 

Vandaag gaan we zwemmen! Neem allemaal zwembroek mee, lunchpakket, en 6 eurotjes 
mee! Strakke speedo verplicht, zwemshorten niet toegelaten. 

Zondag 19 april: vrije 

Het is pedagogisch studieweekend voor de leiding, daarom kunnen wij niet aanwezig zijn. Wij 
gaan leren over hoe we om moeten gaan met kindjes zoals Thomas van de Wijer of de 
gebroeders Gevers en Eechout die hun leider telkens uitschelden voor ‘Stijn’. Dat belooft… 

Zondag 26 april: halve 

Vandaag gaan we klakkenbuizen. Ga op tijd slapen zodat je vizier scherp staat en dan 
kunnen we er een epische veldslag van maken! Breng allemaal een buis mee en bloem of 
pijltjes, als je echt geen buis hebt hebben wij er misschien nog een voor jou! 






