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UNIFORMEN 
SLAAPZAKKEN 

TENTEN 
RUGZAKKEN 

… 

ons groepsnummer is 

A2235G 
  

 
 
  

  

jullie aankopen steunen onze groepskas! 

Lange Kievitstraat 74 
2018 Antwerpen 

  
open: - dinsdag t.e.m. vrijdag 

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

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



Beste ouder, lid of sympathisant,  
 
Jammer genoeg moeten we vertellen dat de 
laatste maand van het scoutsjaar is aangebroken 
☹. Maar niet getreurd! In juli zien we elkaar 
terug voor de super leuke avontuurlijke 
kampen. De verkenners, gidsen en jins trekken 
naar het buitenland. De verkenners gaan naar 
Schotland, gidsen naar Slowakije en de jins 
naar Montenegro. De jongere takken zullen 
ergens op een leuke locatie in België 
verblijven. Ook TOP !  
 
In juni organiseren we op de scouts een infomoment over de kampen. De exacte datum zullen 
we via mail doorsturen. Jullie krijgen alle info over de kampen en de nodige vragen kan je 
dan stellen.  
 
Deze maand is het ‘goede doelen dag’. Met heel de scouts knutselen we iets leuks om het 
achteraf te verkopen. De opbrengst gaat naar ‘hub en vinciane’ het goede doel dat wij dit jaar 
sponseren.  

De groepsleiding bedankt iedereen voor de steun tijdens het jaar en de aanwezigheid op de 
activiteiten die we organiseren. We zijn ook altijd blij dat we de leden steeds vrolijk mogen 
ontvangen op zondag.  

We wensen iedereen een goede zomer toe en tot snel !  
 
Een scouteske groet, 
De groepsleiding 

Steven: 04/84/73/97/53  
Eryanthe: 04/76/30/36/68  
Erik: 04/87/44/58/96 



Hey allerliefste kapoentjes, 
helaas is de laatste maand van het scoutsjaar aangebroken, ooooh, 
maar niet getreurd, er komt een spetterende maand aan en uiteraard een super geweldig kamp 
in juli! Dus jullie zijn nog niet van ons vanaf! 

3/05 Sporten (halve) 
Vandaag gaan we allerlei leuke sporten doen, trek je sportoutfit maar aan en als je 
je favoriete sport wilt tonene aan ons, neem gerust je sportmateriaal mee! 

10/05 Lilse Bergen (hele, tot 17u00) 
Een hele dag in de Lilse Bergen! Vergeet zeker geen 
lunchpakket, een drankje en een koekje of een stuk fruit en 5 
euro! Neem voor de zekerheid ook maar je zwemkledij mee 
want we hopen natuurlijk op goed weer! 

17/05 Vrije 
 

24/05 Hoe vettiger, hoe prettiger 
De naam spreekt voor zich, trek vuile kleren aan (dus 
zeker niet je duurste zondagskleren!) en neem een 
handdoek mee die vuil mag worden! We gaan ons eens 
goed vuilmaken en daarna leuke waterspelletjes spelen om 
ons terug wat proper te spoelen! 

29/05 BBQ (VRIJDAG!) (18u30-20u30) 
Om het scoutsjaar in stijl af te sluiten houden we een lekker eet-avondje, namelijk een bbq! 
Neem 2 eurotjes mee en een lege maag! Smullen maar! 

Graag verwittigen wanneer je niet kan komen! 

Vele groetjes van jullie favoriete leiding ☺ 

Jolien    0476449165  
Witte  
Pommelien  0472368829 
Margot  0474522291 
Jan 0476087è19 
Sofieke  0474786949 



Allerliefste kabouters,  

Voor de laatste maand van ons scoutsjaar af te sluiten hebben we een rebusje gemaakt. 
Veel plezier bij het ontrafelen ervan en tot op het SPECTACULAIRE kamp!  

Halve: zondag 03/06 

  

Hele: zondag 10/06 

  

Halve: zondag 24/06 

  



Vergeet de laatste zin niet te vertalen en dit mee te nemen!  

Avondactiviteit: vrijdag 29/06 

  

Vertaal zeker de laatste zin en vergeet deze twee dingen niet mee te nemen! 

Dikke kussen, Jullie allerliefste leiding. 

Vergeet niet steeds perfect in uniform te komen!



Yooow welpen, 
 
Na een tot nu toe al fantastisch jaar zijn we jammer genoeg aangekomen aan de 
laatste maand van ons scoutsjaar!! ☹ ☹ ☹  MAAR, niet getreurd want het beloofd 
nog een geweldige afsluiter te worden en in juli volgt nog een spetterend kamp!! 

Dan nu het programma: 

Zondag 3 mei halve 
Vandaag houden we een beauty dag en gaan we elkaar helemaal mooi maken… 
Maar dit doen we natuurlijk op onze eigen welpen manier! ☺ Wat houdt dit dan in? 
Een kleine tip, veel mooier zullen jullie niet worden, in tegendeel ☺, en neem 
kleren mee die niet bang zijn van een spatje vuil, of meerdere spatjes!! 
In de namiddag speelt de leiding van de scouts de jaarlijkse voetbalclash tegen de 
leiding van de Chiro,  jullie mogen altijd komen supporteren om 15u aan de 
voetbalvelden van Schilde tegenover het gemeentelijke containerpark. 

Zondag 10 mei hele 
Vandaag kunnen de professors en de kleine Einsteins onder ons zich volledig 
uitleven want vandaag gaan we naar Technopolis!! Wat nemen we mee? Eten en 
drinken voor ’s middags, 15 euro voor het busvervoer en de inkom van Technopolis. 

Zondag 17 mei vrije 
Vandaag is het geen scouts en mogen jullie in jullie bedje blijven stinken! 

Zondag 24 mei halve 
Laat ons hopen dat de Frank en Sabine in een goede bui zijn en de zon laten 
schijnen want vandaag gaan we met water spelen. Neem dus zwemgerief en een 
handdoek mee! 
 
Zaterdag 30 mei 18u-20u30 
Naar goede gewoonte sluiten we het scoutsjaar af met een BBQ! De leiding zorgt 
voor lekkere vlees en groentjes. Graag even laten weten of je komt aan één van 
de leiding voor vrijdag zodat wij weten hoeveel eten we moeten voorzien. Graag 
ook 4 euro meenemen! 

Groeten van jullie liefhebbende leiding ☺ 
Altijd in uniform komen!! 
Jolien             Hanne 04 70 601 137      Wietse 04 94 633 658     Melis 04 99 164 146 

    



Jong-gidsen
Heeeeeeeeeeeeeeeey kiddooo’s!!

Eerst en vooral moeten wij jullie meedelen dat jullie echte verkoperstalentjes zijn! We hebben 
een hoop winst gemaakt met de dreftverkoop, applausje voor jezelf!  

Jullie weten ook allemaal dat mei de laatste maand is van het 
scoutsjaar, maar toch gaan we er nog een fantastische maand van 
maken!!

Wist je dat in geen enkel jaar, dus ook niet in een schrikkeljaar, er 
maanden zijn die op dezelfde dag van de week beginnen als mei? 

Het MEGAVETTE programma:

Zondag 03/05: Paasspel (Halve)

Wisten jullie nog dat de geweldige leiding een uitzonderlijk cool spel had voorbereid maar 
ondanks te weinig jong-gidsjes dit niet kon doorgaan? Awal, als jullie nu zorgen voor een 
fantastische opkomst kunnen we dit geweldig spel dan wel spelen!

Vandaag is het ook de voetbalclash tussen scouts en chiro. Tijdens deze jaarlijkse traditie 
neemt onze leidingsploeg het op tegen de leidingsploeg van de chiro. Kom dus zeker allemaal 
supporteren aan de voetbalvelden van K.A. Schilde. Om 15u!

Benodigdheden: Jezelf

Zondag 10/05: Goede doel-dag (Hele)

Allemaal naar de scouts komen om het goed doel van dit jaar te steunen. Er is trouwens ook 
niets beter dan een hele dag buiten zitten in de zon samen met al je vriendinnetjes! Verdere 
uitleg volgt.

Benodigdheden: Jezelf



Zondag 17/05: VRIJE

De leiding moet zich voorbereiden op die super toffe examens die eraankomen. Dus daarom 
hebben we niet zoveel tijd om jullie te verwennen. Maar treur niet, jullie hoeven niet op te 
staan. Jullie kunnen lekker blijven luieren. 

Vrijdag 22/05: Barbecue (avond) 19u-22u

Het is altijd een traditie om af te sluiten met een gezellige barbecue op 
de scoutsterreinen, de bootschap is dus ook: ALLEMAAL 
KOMEN!!!!!!!! Je moet ook voor woensdag laten weten of je komt, 
zo kunnen wij weten hoeveel eten we moeten komen. (niks laten 
weten = geen eten)

Benodigdheden: 5 euries voor vlees en groentjes

Zo, dit was het weer voor de maand mei. Nu moeten wij ons concentreren op de examens en 
we zien jullie terug op het fantastisch kamp!

Maarten 0484885418  
Dorien 0477965592  
Lynn 0495920262`



Dag Jeevees! 

Het einde van het scoutsjaar is alweer bijna aangebroken… ☹ Maar niet getreurd, 
want het beste moet nog komen (het KAMP natuurlijk!) maar voor we op kamp 
vertrekken, is er natuurlijk nog mei! 

!  

Programma: 

Zo 3/05: halve  Vandaag is het de voetbalclash tussen scouts en chiro. Tijdens deze 
jaarlijkse traditie neemt onze leidingsploeg het op tegen de leidingsploeg van de 
chiro. Kom dus zeker allemaal supporteren aan de voetbalvelden van K.A. Schilde. 

Om 15u! 

Zo 10/05: hele Vandaag gaan we ons nog eens inzetten voor het goede doel, en dit 
met heel scouts. Meer info krijgen jullie dan! 

WOENSDAG 13/05: BBQ 18u-21.30u 

Afscheid nemen bestaat niet… Maar woensdag 13 mei is het 
helaas wel onze laatste vergadering, OOOoooh :’(  
Neem allemaal een eigen vleesje mee voor op de bbq, en ook €2 
zodat wij voor nog een hapje en een drankje kunnen zorgen! 
 
Zo 24/05: Voor de leiding staan de examens voor de deur, en voor 
de meeste onder jullie ook, dus eindigen we het jaar met een vrije 
dag, zodat iedereen goed kan streven en goede puntjes halen. 
Hopelijk kan Emma Watson jullie voldoende motivatie geven ;) 

Een stevige scoutslinker, 

OliMarTho 
Ps: ook in de laatste maand van het jaar dragen we perfect uniform! 



Gidsen
Hoi meisjies,  

De laatste maand van het jaar zal een topmaand worden, maar hiervoor moeten wij jullie eerst 
cultureel bijschaven met ‘Oh Oh cherso’ kennis. Zoals jullie wel zullen weten is Oh Oh cherso een tv-
programma waarin een groepje marginale hollanders op vakantie gaat naar Chersonisos in 
Griekenland (blijkbaar zijn er zelfs 3 seizoenen :O). Tijd voor een korte voorstelling van de 
vakantiegangers: 

Barbie (Samantha) heeft van jongs af aan één doel voor ogen: leven als een barbie. Ze 
besteedt heel veel aandacht aan haar uiterlijk en heeft het liefste ‘pornoblond’ haar. Haar 
ideale man is een anabool. Haar uitspraak: “Ik lust alleen frikadel en kroket, nee sowieso 
ik lust ook geen vlees.” heeft haar tot boegbeeld van de serie gemaakt.  

Sterretje (Joey) heeft zijn bijnaam gekregen omdat hij twee grote sterren op zijn bovenlijf 
heeft getatoeëerd. Zelf zegt hij: “ik heb al twee sterren, wie wil mijn derde zien?”. Zijn 
droomvrouw is een pornoster. “Alles wat meloenen heeft en sexy kan kijken, daar hou ik 
van!” 

 

Little princess (Roos) gedraagt zich als een échte prinses. Vandaar haar 
bijnaam. Ze houdt van zichzelf en vindt het fijn als mensen alles voor haar doen.  
 

Joker (Robert) is vijf dagen in de week in de sportschool te vinden. Hij heeft een 
tong- en tepelpiercing en twee piercings in zijn oor. Hij wordt joker genoemd 
omdat zijn vrienden hem de zotste vinden.  

Check www.ohohcherso.com of www.2be.be/oh-oh-cherso/candidates_657.php voor de 
andere kandidaten ☺. Maar we veronderstellen dat jullie het genre mensen nu wel 
doorhebben. 

Dan nu het programma van deze maand:  

03/05 halve Kom verkleed als je favo oh oh cherso personage!

  

http://www.ohohcherso.com
http://www.2be.be/oh-oh-cherso/candidates_657.php


Vandaag is het ook de voetbalclash tussen scouts en chiro. Tijdens deze jaarlijkse 
traditie neemt onze leidingsploeg het op tegen de leidingsploeg van de chiro. Kom 
dus zeker allemaal supporteren aan de voetbalvelden van K.A. Schilde. Om 15u! 

10/05 hele 

Laat je marginale kleren thuis en kom in uniform naar de scouts. Vandaag gaan we ons 
goed hart laten zien met heel de scouts op de Goed-doeldag.  

Zaterdag 16/05: 18u-21u30 

De laatste keer dat jullie ons zullen zien, of toch tot na de examens ☹. We sluiten het 
jaar, en deze oh-oh-cherso-maand, af met een BBQ. Neem je eigen vleesje mee en 
4euries.  

Doei!  

Ronny, Ali, Laura, Heleen 



  VERKENNERS 

De laatste maand is aangebroken ☹ maar niet getreurd want we zien elkaar terug in juni voor ons 
geweldig buitenlands kamp. Wij willen jullie allemaal bedanken voor het goede werk en jullie inzet 
afgelopen jaar om geld in te zamelen voor het buitenlands kamp. Na al dat harde werk nog een super leuk 
programma voor deze maand. Let’s go boys !  

Zondag 3/05 halve 
Ooit al eens op avontuur willen gaan met als doel een schat te zoeken? Vandaag is het moment. We gaan 
geochachen. Als we dit goed kunnen in Schilde en omstreken staat er in Schotland nog meer op ons te wachten !   
 
Zondag 10/05 hele 
Vandaag tonen we ons goed hart. Het is ‘goede doelen dag’. We knutselen iets om het achteraf te kunnen 
verkopen. Al het geld gaat naar het goede doel.  

zaterdag 16/05 18:00u-21:30u  
☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ 
De voorlaatste vergadering is aangebroken. Om deze mooi af te sluiten gaan wééééé ….BBQ samen met 
dééééééééé ………gidsen! Neem 5 eurootjes mee.  

 
Vrijdag 22/05 21:00u-23:00u  
Ken je het nog ? De prentjes vertellen wat we gaan doen. Het eerste prentje is aangeraden om mee te nemen. 
Het wordt weer een TOPSPEL !!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zondag 31/05 vrije 

Slaap maar lekker uit en droom maar over ons geweldig buitenlands kamp dat eraan komt !   
 
 
 
 
 
 
 
 
We are don. Succes met de examens en we meeten elkaar weer snel terug. Greets  
Vergeet niet af te zeggen als je niet kan komen !!!!!  

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



 JINS 
Het programma deze laatste 

maand wordt onderling 
afgesproken.


