
 
 

 

  

DOMIGODEL

PROGRAMMABOEKJE 
April 2014

Ve
rs

ch
ij

nt
 m

aa
nd

el
ij

ks
 –

 B
eh

al
ve

 j
ul

i,
 a

ug
us

tu
s 

en
 s

ep
te

m
be

r 
– A

fg
if

te
 

V.U. Hendrik Kegels . bredabaan 29 . Ranst

www.scoutsschilde.be  
P912252



UNIFORMEN 
SLAAPZAKKEN 

TENTEN 
RUGZAKKEN 

… 

 

ons groepsnummer is 

A2235G 
  

  

jullie aankopen steunen onze groepskas! 

Lange 
Kievitstraat 

74 
2018 

Antwerpen 

open: - 
dinsdag 

t.e.m. vrijdag 



Groepsleidingswoordje 
Beste scout, gids, ouder of leider 
 
Graag zouden wij ons gloednieuwe 
groepleidingsteam eerst even willen 
voorstellen. Wij, Laura, Thomas en 
Wout, zijn 3 ervaren leiders die samen 
beslist hebben zich voor 2 jaar te 
engageren als groepsleidingsteam. De 
komende twee scoutsjaren zullen wij 
ons best doen de scouts een 
aangename plek te maken voor 
iedereen en te zorgen voor een goed 
contact tussen ouders en leiding. 
Verder willen wij ook inzetten op een 
verdere verbetering van de lokalen. 
Zoals vermeld hierboven willen wij inzetten op goede communicatie, 
dus aarzel zeker niet om ons aan te spreken voor of na een 
vergadering, of ons te mailen op ons e-mail adres: 
groepsleiding@scoutsschilde.be 

Zoals elk jaar hebben we dit jaar ook een jaarthema. Dit jaar is dat 
“Be Prepared”. Hiermee willen we een van de basispijlers van scouting 
in de kijker zetten, Dienst. Met een jaar vol goede daden willen we 
laten zien waarvoor de scouts staat. Dus be prepared! 

De start van het jaar is het ideale moment om je uniform in orde te 
brengen. Een goed uniform bestaat uit een korte groene broek, een 
scoutshemd en een das. Broeken en hemden zijn in de Hopper te 
verkrijgen. Een das kan op het einde van iedere vergadering bij de 
groepsleiding gekocht worden. Sinds vorig jaar proberen wij om oude 
uniformen te recycleren. Is je zoon of dochter uit zijn/haar uniform 
gegroeid. Gooi het niet weg maar geef het aan de scouts! Vanaf 
volgende week kan je kijken of er een weggeven uniform van jou maat 
tussen zit. 

Wij wensen je alvast een fantastisch scoutsjaar, 

De groepsleiding 



NIEUW OP DE SCOUTS
We verzamelen tweedehands uniformen (hemden, broeken, 
rokjes, dassen...) om een tweede leven te geven bij een 
nieuwe eigenaar!  

Heeft u nog gedragen uniformkledij die doorgegeven kan 
worden? Breng het mee en steek het in 

DE UNIFORMKOFFER
U kan zelf ook steeds terecht in onze koffer & voor een kleine bijdrage 
heeft u een nieuw uniform. Vraag er gerust naar bij de groepsleiding. 
                                     



Kapoenen 
Hey jongens en meisjes , 
Wij willen jullie dit jaar meenemen op een ongelofelijk scouts avontuur vol plezier, 
vriendschap en super leuke spelletjes en om dit mogelijk te maken hebben we 6 super mega 
toffe leiding voor jullie uitgekozen.   

  
 
 

             
Barry               Vink       Frankolijn  Chimpansee Wasbeer  Steenloper  

4/09 Kennismakingsspelletjes (halve dag)  

Wij hebben al enorm veel zin om jullie allemaal te leren kennen en daarom spelen we 
vandaag super leuke kennismakingsspelletjes !!!! 

11/09 Schattenjacht (halve dag)   

Ahoi piraatjes, wij hebben bericht gekregen van kapitein 
Scheurbuik dat zijn schat gestolen is door zeerovers en hij heeft 
jullie hulp nodig. Kom daarom allemaal verkleed als piraat en 
dan trekken we met zen alle de 7 zeeën op.  

18/09 naar de Zoooooooo (hele dag)  

Omdat het op de scouts soms en echt beestenboel is gaan wij vandaag 
naar de zoo. Jullie zullen s ’middags wel honger hebben als een leeuw 
dus vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen en wij willen jullie ook 
vragen om allemaal 5 euro mee te nemen en vergeet natuurlijk zeker je 
beestige zelf niet.  
ps: zij die willen mogen altijd verkleed komen als hun lievelingsdier.   

25/09 vrije  
Vandaag slapen wel lekker uit omdat het al een vermoeiende maar oooooh zo leuke eerste 
maand was bij de kapoenen.  

Heel veel knuffels en poezels jullie leiding  

Telefoon nummers van de leiding 

Barry: 0474747699           Chimpansee: 0478836040 
Vink: 0489341028             Steenloper: 0487471421 
Frankolijn: 0470660592    Wasbeer: 0471626520 



Allerliefste 
kaboutertjes, zijn jullie er klaar voor? Wij (jullie zalige 
nieuwe leiding) kijken er heeeeeel erg naar uit om met jullie 
een supermegazalig jaar vol toffe avonturen te beleven! 
Nadat we onszelf eventjes voorstellen kunnen jullie 
hieronder lezen wat we deze maand gaan doen en bereid 
jullie al maar voor want het wordt echt een spetterende 
oktober ☺  

Dit is Cyril! Hij is een hele lieve jongen (we weten dat jongens vies 
zijn, maar onze jongens zijn uitzonderingen die de regel bevestigen 
☺)! Hij houdt van grapjes en mopjes en goede fratskes dus warm 
jullie lachspieren al maar op want het wordt lachen, gieren en brullen 
met deze jongeman.  

 
Dit is Glyn (of Glynneman voor onze 

liefste kabouters). Hij is een hele toffe jongen. Hij klimt heel graag in 
bomen of op rotsen, steekt graag zijn tong uit en trek heeeeel graag 
selfies! Je kan altijd op hem rekenen om je te helpen bij sjorren, kampen 
bouwen en door de modder rollen ☺  

 

Deze toffe meid is Kathleen (ook wel kittykat genoemd)! Ze houdt van 
knuffelen, kleine babykatjes en van de scouts (maar soms ook wel van 
lekker vuil worden). Ze is een kei in avonturen beleven en zal dit jaar heel 
graag haar gave delen met jullie!  

Heleen is onze leiding met het meeste ervaring! Ze weet alles wat er te 

Kabouters



weten valt over de scouts! Ze houdt van een leuke vergadering op zondag met de tofste kabouters in 
de kaboutergeschiedenis! Dus maak jullie borst maar nat voor de scouteskste leiding die er bestaat.  

 

Margot is een topgriet die later dokter wil worden! Naast 
studeren en scouts houdt ze erg van lachen en mopjes uithalen! 
Ook zij heeft al een jaartje leiding gegeven en met deze ervaring 
is ze echt een topleidster!  

 
Louis is de jongeheer die ons team vervolledigt! Hij heeft zijn haar in gedurfd zwart geverfd deze 
zomer op jinkamp en kijkt er naar uit om met jullie (in minder extreme 
mate) beautysalon te spelen!  

En dan nu de planning van deze spetterende maand: 

4 oktober: 
Omdat we met een nieuwe leiding en allemaal nieuwe vriendinnetjes 
zijn, moeten we elkaar wel goed leren kennen! Vandaag spelen we 
allerlei leuke kennismakingsspelletjes én daarbij voorziet de leiding 
een heerlijk ontbijt! Kom dus allemaal met een lege maag! Om jullie 
dit eetfestijn te kunnen geven, zouden we willen vragen of jullie €2 
kunnen meenemen! 

11 oktober: 
Op deze vergadering vliegen we er helemaal in! We gaan dansen, springen, lopen, spelen, rennen… 
kortom: sporten!!! (en uitrusten natuurlijk ☺) Dus kom allemaal in kleding waarin jullie goed in 
kunnen bewegen en met heeeeeel veeeeel energie!!  



  
18 oktober:  
Vandaag stelen we jullie een volledig dag je van jullie mama’s en papa’s! We gaan deze zondag onze 
kooktalenten eens uittesten om heerlijke soep te maken! Neem allemaal groentjes mee die jullie lekker 
in de soep vinden en dan kunnen we na ons harde werk genieten van een lekker warm kopje soep!  

24 oktober:  
Vrije! Vandaag mogen jullie lekker lang in jullie bedje blijven liggen en kunnen jullie je al verheugen op 
onze volgende leuke vergadering in november! 

Als je niet kan komen, laat het ons dan weten! Onze 
telefoonnummers staan hieronder! Zo! Dat was het dan al 
weer voor deze maand! Gelukkig komen er nog vele leuke 
vergaderingen de komende maanden! Wij kijken er al naar uit 
☺  
Dikke kussen en knuffels van jullie leiding! 

Glyn: 0487269849 
Heleen: 0479713717 
Kathleen: 0495574696 
Cyril: 0470687866 
Louis: 0470 64 54 45 
Margot: 0474522291 



Welpen 
Héééééééy welpen, 

Dit jaar is er spliksplinternieuwe welpenleiding. Eén meisje en vier mannen; Sofie, 
Sam, Kobe, Fréderick en Thomas aka ronny. Wij hebben er alleszinds héééél veel 
zin in , wij hopen jullie ook! 

4 Oktober halve 

In het begin van het jaar willen wij jullie wel graag leren kennen en zullen wij ons 
ook aan jullie voorstellen. We gaan dus enkele spellen spelen om jullie te leren 
kennen. 

11 Oktober halve 

Vandaag gaan we een tenisballengevecht doen! Eerst krijgen jullie de tijd om een 
kamp te maken en daarna barst de strijd los!  

18 Oktober hele 

Deze dag gaan we onze fietsen tunen met behulp van karton en andere tools. Eerst 
krijgen jullie de tijd om je fiets zo graaf en snel mogelijk te maken en daarna 
testen we ze uit aan de hand van enkele spellen en wedstrijdjes. Vergeet zeker 
niet met de fiets te komen en een lunchpaket mee te nemen voor ‘s middags. Als 
je thuis karton of andere dingen hebt om je fiets te tunen kan je die best 
meenemen. 

25 Oktober vrije 

Vandaag is het geen scouts, oooh. ☹ Thomas is wel jarig, dus je mag altijd een 
taart voor hem maken. 

Vergeet niet altijd in uniform te komen; een korte groene broek, een scoutshemd, 
een scoutsdas en een super graaf welpenpetje (dat wij als enigste van de scouts 
hebben en dat is iets om trots op te zijn!!!) 

Als je niet kan komen laat dan iets weten op een van de onderstaande GSM 
nummers, dit vergemakelijkt de voorbereiding van onze activiteiten. 

Dit was het weer voor deze maand, we hopen jullie in november terug te zien. 

Groeten van Sofie, Sam, Kobe, Fréderick en Thomas aka ronny. 

Thomas: 04 84 88 53 16 
Fréderick: 04 78 03 49 77 
Kobe: 04 85 49 77 16 
Sam: 04 89 26 20 19  
Sofie: 04 74 78 69 49  



Allerliefste Jong-Gidsen,  

Bij een nieuw awesome scoutsjaar staat er  natuurlijk een zot team voor jullie klaar.  
We bieden jullie twee boys en twee girls aan, waar jullie een heel jaar mee aan de slag 
mogen gaan. 
De eerste heeft lange lokken haar, dat betekent: vlechten maar. 
De tweede is een echte deugeniet, die kattenkwaad soms wel door de vingers ziet. 
De derde heeft een hart van goud, en bijt eens graag in een kippenbout. 
De vierde kan je snel fascineren, en houdt zo haar bijnaam in ere.   

Kan jij al raden wie wie is?   

 

  

 



Zondag 4 oktober 2015: HALVE 
We kunnen geen nieuw jaar beginnen zonder dat we mekaar kennen en daarom beginnen 
we met een leuke kennismaking.  

Zondag 11 oktober 2015: HALVE 
Naar jaarlijkse traditie gaan we ook dit jaar weer shwampen, neem allemaal een fiets 
mee, handdoek, propere kleren en ondergoed en trek kleren aan die vuil mogen worden 
en lekker stinken. We zullen die jeevees eens laten zien hoe vettig meisjes kunnen zijn! 

Zondag 18 oktober 2015: HELE 
De gezelligste vergadering van het jaar: KOOKTOCHT. Kom allemaal met de fiets en neem 
3 euro mee en een fietszak.  

Zondag 25 oktober 2015: VRIJE   
Rust maar een goed uit zodat jullie met veel enthousiasme aan november kunnen 
beginnen.  

Wij hebben er al zin in!!!!  

enkele belangrijkheden! 
1 Vergeet ook zeker niet te sms’en als je een vergadering niet kan komen!  
2 kom in uniform! (hemd, das, groene rok of korte broek) 
3 kom met de fiets! 

Veel dikke kussen en muiltjes van jullie nieuwe leiding,  
Ignace 
Hendrik (0487/90.61.91) 
Pommelien (0472/36.88.29) 
Nadia (0499/25.16.96)  
 







Hellow chickaaaa’s! 
Bij het openen van het nieuwe scoutsjaar staan wij alvast voor jullie klaar! GVR is 
een reus van een vent en nog eens heel vriendelijk ook als je hem kent. Eén Jolien 
was niet genoeg, daarom hebben wij er twee, daar heb je dubbel zoveel plezier 
mee. Lynn is de laatste van het team, daarmee wordt onze leidingsploeg helemaal 
subliem. Zo, nu weten jullie wie wij zijn en wij zijn er zeker van; het komende 
scoutsjaar wordt vast heel fijn! 
Nu jullie onze rijmskills hebben bewonderd, kunnen we beginnen met het 
programma, maar eerst nog een paar mopjes. 

!  



Zondag 4 oktober - halve 
Traditiegetrouw gaan wij als eerste vergadering shwampen. Doe allemaal kleren 
aan die super ranzig mogen worden en vergeet ook geen reserve kleren, schoenen, 
sokken, ondergoed… en een handdoek mee te nemen. Kom zeker met de fiets! Dit 
is de kans om aan ons te laten zien dat jullie echte scoutsgrieten zijn die niet bang 
zijn om zich vuil te maken. Iedereen die niet komt is lame! 

Zondag 11 oktober  halve 
Deze zondag is het ontbijtvergadering. Neem allemaal 2 euries mee en kom in je 
pyjama/onesie/chilloutfit naar de scouts. 

Zondag 18 oktober – hele 
Vandaag gaan we het mega-awesome-supercoole stadsspel spelen. Vergeet geen 
lunchpakket mee te nemen en als je een Buzzy-pazz hebt, neem deze dan ook 
zeker mee. 

Zondag 25 oktober - vrije  
UITSLAPEEEEN! Blijf maar lekker lang in jullie bedjes knorren want vandaag is het 
geen scouts. 

Zo dat was het voor deze maand. Wij hebben er alvast zin in! Hopelijk jullie ook. 
Kom steeds in uniform en met de fiets en bel/mail/facebook zeker af als je niet 
kan komen! 
Hier zijn onze gsm nummers: 
- Jolien Van de Wijer: 0476 44 91 65 
- Jolien Vanrooy: 0476 80 05 28 
- GVR: 0474 25 86 84  
- Lynn: 0495 92 02 62 

Nog enkele prachtfoto’s van ons voor degenen die ons nog niet kennen. 
XOXO 

 
    
  

 
Jolien 

Van de Wijer      Jolien Vanrooy  GVR   Lynn 



 

Yoo verkens, 

Nieuw jaar, nieuwe leiding, we gaan lache giere brulle!! 

Wij hopen da gulle varkens der goesting in hebbe! 

Kom aub elke vergadering me de vélo en in uniform 

04/10 halve, SCHWAMPEUH 

Naar goede gewoonte gaan we de eerste vergadering schwampe. 

Zorgt da ge kleren aan hebt die weg mogen… 

…want de mama gaat die ni meer terugwillen. 

Pak ook reservekleren en een handdoek mee. 

11/10 halve, pas op voor de leiding 

We gaan vandaag is goe lache en centrum schilde onveilig maken!!  

18/10 hele, kooktocht 

Kokkerelle in het bos! 

Pak allemaal eurokes mee. 

25/10 vrije 

Aangezien da gulle allemaal tamzakke zijt moogde is uitslape. 

Wietse/onstuitbare streepmuis: 0494633658 

Jan/bereidwillige coëndoe: 0476087719  





 


