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ons groepsnummer is 
A2235G 

  
 
 

 
 
  
   

 
jullie aankopen steunen onze groepskas! 

Wilrijkstraat 45 
 2140 Antwerpen 

 (hoek Plantin en Moretuslei) 
open: - dinsdag t.e.m. vrijdag 

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

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



Groepsleidingswoordje	
	
Beste	ouders,	leden	en	sympathisanten	
	
Graag	stellen	wij	ons	nieuw	
groepsleidingsteam	voor.	De	ervaren	
groepsleider	Thomas	wordt	dit	jaar	bijgestaan	
door	drie	nieuwe	groepsleiders:	Sam,	Dorian	
en	Nadia.	Zij	gaan	samen	de	uitdaging	aan	om	
van	ons	nieuwe	scoutsjaar,	een	goed	jaar	te	
maken	waarbij	we	de	communicatie	willen	
versterken	door	geregeld	onze	site	te	updaten.	
Voor	nieuwigheden	kan	je	dus	altijd	een	kijkje	
nemen	op	onze	website:	
http://www.scoutsschilde.be/	.	Ook	via	mail	
houden	wij	u	graag	op	de	hoogte	van	
weekends,	evenementen	en	kiekefeest,	hou	
deze	dan	ook	zeker	in	de	gaten.		

Met	het	jaarthema:	“allemaal	abnormaal”	,	wil	
Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	graag	
benadrukken	dat	op	de	scouts	iedereen	zichzelf	mag/moet	zijn.		

Verder	zijn	we	trots	te	mogen	aankondigen	dat	we	dit	nieuwe	scoutsjaar	onder	
een	vernieuwd	dak	op	onze	scouts	mogen	beginnen.	Tijdens	de	zomer	werden	
werken	aangevat.	

Als	laatste	willen	we,	zoals	elk	jaar,	onze	dank	uiten	aan	de	mastworp.	Zij	
zorgen	tijdens	de	overgang	voor	heerlijke	versnaperingen,	drankjes	en	verse	
soep	voor	de	leden.		

Een	stevige	linker	van	de	groepsleiding,		
Thomas	
Sam	
Dorian	
Nadia	
	
	
	



ADVERTEREN IN DOMIGODEL 
 
 

Heeft u een bedrijf, winkel, … en wilt u reclame 
maken in onze programmaboekje DOMIGODEL? 
 
Dat kan! Stuur hiervoor een mailtje naar 
domigodel@scoutsschilde.be voor meer info. 
Zo komt u meer te weten over de prijzen. Dit is 
uiteraard vrijblijvend. U kan bij ons al adverteren 
vanaf 30€.  
 
U kan adverteren voor een jaar -vanaf januari 2018 
tot en met december 2018- met uitzondering de 
maanden juni, juli, augustus en september.  
Dit boekje komt tijdens deze periode bij ongeveer 
130 gezinnen in Schilde en buurgemeenten. 
 
 
 
 
 
Hartelijk bedankt voor uw steun! 
 
 
 
 
 



Kapoenen 
Heey	liefste	kapoenen,	

Het	is	er	weer,	het	begin	van	het	jaar!	Na	dat	je	de	scouts	4	maanden	hebt	moeten	missen	beginnen	
we	er	weer	aan.	Verwacht	je	aan	zottere	spelletjes,	betere	leiding	(behalve	Sofie,	
die	blijft	even	leuk	 ).	Laten	we	ons	kort	even	voorstellen!	

	

Dierbare	nyala,	ook	wel	Marie-lise	genoemd:	
Jullie	kennen	haar	nog	niet,	maar	speciaal	voor	jullie	is	ze	teruggekomen	vanuit	
het	verre	Paraguay.	Zij	brengt	dan	ook	elke	dag	een	vrolijk	zonnetje	met	zich	
mee.	Naast	haar	gekke	en	coole	dansmoves,	heeft	ze	voor	jullie	nog	veel	meer	in	
petto.	Hopelijk	kunnen	jullie	dat	snel	allemaal	ontdekken.		

Gulhartig	Winterkoninkje	ook	wel	Sofie	genoemd:	
Sommige	onder	jullie	zullen	haar	nog	niet	vergeten	zijn,	want	vorig	jaar	
hebben	jullie	al	heel	wat	plezier	gemaakt	met	deze	toffe	leidster.	Maar	niet	
getreurd	dit	Wintrkoninkje	heeft	nog	heel	wat	kwaliteiten	waarvan	jullie	nog	
niets	afweten.	Daarom	zal	ze	er	dit	jaar	een	nog	leuker	
jaar	van	maken!	

Doelbewuste	Sneeuwstormvogel,	ook	wel	Sam	
genoemd:	
sommigen	onder	jullie	zullen	hem	al	wel	eens	gezien	
hebben,	maar	normaal	gezien	kent	niemand	hem.	Hij	wil	
later	graag	professioneel	kampenbouwer	worden,	dus	
misschien	kunnen	jullie	hem	nog	wat	technieken	leren.	
Als	je	graag	eens	wil	ravotten,	ben	je	bij	hem	op	het	
juiste	adres.	

Wilskrachtige	Antilope,	ook	wel	Thomas	genoemd:	
Hij	is	de	grootste	van	iedereen,	het	gerucht	gaat	dat	hij	een	achter-achter-
achter-kleinkind	is	van	echte	reuzen.	Hij	houd	ook	heel	veel	van	moppen	
vertellen	en	laat	ook	graag	scheetjes.	Wat	hij	tegen	niemand	durft	te	vertellen	
is	dat	hij	zich	graag	verkleed	als	hij	alleen	op	zijn	kamer	is,	maar	niet	verder	
vertellen	he!!			



	

Zondag	1	oktober:	halve	

Vandaag	gaan	we	spelletjes	spelen	om	de	andere	leuke	leden	en	de	fantastische	leiding	beter	te	
leren	kennen.	Probeer	zeker	te	komen	want	het	gaat	super	plezant	worden!	 	

Zondag	8	oktober:	halve	

Ook	gezond	doen	zit	er	deze	maand	bij!	Vandaag	gaan	we	sporten.	Warm	je	spieren	al	maar	op	en	
zorg	dat	je	om	half	10	in	sportoutfit	klaarstaat	om	te	zweten.		

Zondag	15	oktober:	halve	

Breng	vandaag	allemaal	jullie	koksmuts	mee	want	we	gaan	koekjes	bakken.	

Zondag	22	oktober:	hele	

We	hebben	weeral	iets	leuk	gepland!	We	gaan	naar	de	zoo,	dus	begin	al	maar	al	dierengeluiden	te	
leren	om	gezellig	wat	te	praten	met	de	leuke	dieren	daar.	Vergeet	zeker	geen	6	euro	mee	te	nemen	
en	als	je	een	abonnement	hebt	mag	je	dat	ook	zeker	meenemen.	Voor	in	de	middag	mag	je	ook	zeker	
geen	lunchpakket	en	een	drankje	vergeten.	Om	in	de	zoo	niet	op	te	vallen	mogen	jullie	een	
dierenpak	aandoen	als	jullie	dat	hebben.	

Zondag	29	oktober:	vrije	

Deze	zondag	is	de	scouts	gesloten,	want	de	sleutel	is	gebroken.	Blijf	maar	lekker	lang	in	jullie	nest	
liggen	en	rust	al	maar	uit	voor	de	volgende	zalige	maand.	

	

Zo,	dit	was	het	voor	deze	maand.	Vele	groetjes	van	jullie	geliefde	leiding.	

Winterkoninkje	
Nyala	
Antilope	
Sneeuwstormvogel	

 
 
 
 



KaBoUtErS 
 
ZIJN JULLIE KLAAR VOOR HET NIEUWE SCOUTSJAAR?!!?!! WIJ WEL! Maar wie oh wie is 
jullie leiding nu ook al weer? Daarom korte kennismaking 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Hey schatjes, de tweede- en derdejaars kennen mij al (jeeeej 

hier ben ik weer!!!!) maar voor de eerstejaars zal ik me nog 

eens voorstellen: ik ben Laura, ik lach en zing heel graag, en 

voor een dansje ben ik ook altijd te vinden. We gaan er een 

topjaar van maken! Dikke zoen, hartelijke newfoundlander

Hallowww kabouters! Ik ben de 

enige jongen onder ons, 

wohoooo! Naast stoer zijn, 

kampen bouwen en in slijk spelen 

doe ik ook wel eens graag 

meisjesdingen. Thé drinken en 

roddelen, weslnessdagjes, koekjes 

bakken,… vind ik reuzefijn! Verder 

durf ik weleens lollige grapjes 

uithalen want ik ben een echte 

lachbek. Groetjes uitdagende vink 

	
	



HET PROGRAMMA 
 
Zondag 1 oktober: HALVE 
Kennismakingspelletjes, jippieeeee. Om elkaar een beetje beter te leren kennen 
gaan we allemaal toffe spelletjes spelen! Kom dus zeker in uniform en voor 
diegenen die het even vergeten zijn of niet weten, scouts begint om half 10 en 
eindigt om 12 uur J tot dan!! 
 
Zondag 8 oktober: HALVE 
Vandaag halen we het creatieve in ons naar boven! Omdat we nu echt al dikke 
vriendinnetjes zijn gaan we vandaag vriendschapsbandjes maken met macramé. 
JAAAA whoohoo JIPPPIIE. Maar daar blijft het niet bij want we gaan ook nog 
knutselen! Als je wil kan je altijd uw favoriete extra glitters of gekleurd papier,... 
meebrengen maar wij voorzien zeker en vast genoeg kleurrijks J  
 
Zondag 15 oktober: HALVE 
Vandaag gaan we lekkere fruit- en snoeptaarten maken, hmmmmm jammieee. 
Maar deze fruitjes en snoepjes krijg je niet zomaar, je zal ze moeten verdienen 
door spelletjes te spelen. Pret verzekerd!! 
 
Zondag 22 oktober: HELE van HALF 10 TOT EN MET 17 UUR!  
Vandaag is het een hele dag en we gaan naar ...........................DE ZOO! 
WAUW WAT? JAJA DE DIERENTUIN VAN ANTWERPEN. Voor deze hele dag gaan 
we een dagje de dieren bewonderen in de dierentuin van Antwerpen. Voel je 
zeker vrij om verkleed/geschminkt als jouw favoriete dier naar de scouts te 
komen. Vink gaat zich al zeker als vlinder schminken hihi.  
Praktisch: het is een hele dag dus voorzie zeker een 10 uurtje, lunchpakket, 
drinken,... want het is een lange dag J  
Daarnaast vragen we 6 euro om de bus en de dierentuin te betalen als het u 
belieft. Diegenen met een abonnement van de Zoo mogen dit zeker meegeven. 
Alvast bedankt en tot dan!!  
 
Zondag 29 oktober: VRIJ  
OOOOOOHH vandaag is het jammer genoeg geen scouts L. Maak dus maar 
goed gebruik van dit dagje vrij om uit te slapen. Wij vonden het al reuzefijn!! 
 
We verwachten dat de kabouters steeds in perfect uniform aanwezig zijn en indien 
men niet aanwezig kan zijn, liefst ons hiervan op de hoogte te brengen. Onze 
gegevens zijn beschikbaar op de achterflap.  
Groetjes van het kabouterteam xxxxx 
 
 



	

	

	

	

Jo	 mannen!!!	Zin	 in	 een	 fantastisch	 scoutsjaar?!?	 Jullie	mega	 coole	 leiding	 in	 elk	 geval	 wel! 	
We	zullen	samen	eens	snel	kijken	wat	er	op	de	planning	staat	voor	deze	maand. 	

1	oktober	(halve):	

Het	nieuwe	scoutsjaar	kan	weer	beginnen.	Hierbij	hoort	natuurlijk	een	kennismakingsspel	om	jullie	
nieuwe	vriendjes	en	nieuwe	leiding	te	leren	kennen.	Het	spel	is	voor	jullie	nog	een	groot	geheim,	maar	
neem	alvast	een	rugzak	vol	goesting	mee!	

8	oktober	(halve):		

Vandaag	zijn	wij	skaters	met	een	missie.	We	gaan	net	als	in	Rocket	Power	de	strijd	aan	met	de	weg.	
Breng	vandaag	alles	mee	dat	wieltjes	heeft:	skateboard,	step,	rolschaatsen…	Vergeet	ook	zeker	geen	
bescherming	mee	te	nemen!!!		

15	oktober	(halve):	

We	doen	het	een	dagje	rustig	aan.	Kom	gerust	in	je	pyjama	naar	de	scouts	en	neem	een	slaapzak	of	
dekentje	mee!	Vandaag	doen	we	ontbijtvergadering!!!	Breng	allemaal	3	euro	mee	zodat	jullie	leiding	
voor	een	topontbijtje	kan	zorgen!	NJAMMM	

22	oktober	(hele):	

Zoals	jullie	waarschijnlijk	wel	weten	bestaat	de	welpengroep	uit	verschillende	nesten.	Om	deze	te	
verdelen	spelen	we	vandaag	Het	Grote	Patrouillespel.	Laat	zien	dat	jullie	goed	kunnen	samenwerken	
en	zo	een	sterk	team	kunnen	vormen.	Vergeet	zeker	niet	te	komen	en	een	lunchpakketje	mee	te	
nemen	naar	deze	bangelijke	vergadering.	

29	oktober	(vrije):		

De	maand	ging	weer	rap	voorbij.	Het	is	eens	tijd	voor	een	dagje	verlof	bij	mama	en	papa.	Je	kan	rustig	
in	je	bedje	blijven	liggen	want	het	is	geen	scouts	vandaag. 		

Hopla,	dan	zit	oktober	er	ook	al	weer	op!	Wij	hebben	er	veel	zin	in,	hopelijk	jullie	ook!	

Stevige	Linker	van	jullie	leiding!!	

PS.	Vergeet	niet	dat	je	in	uniform	(korte	groene	broek,	scoutshemd,	welpenpet	en	das)	moet	komen	
en	dat	je	ook	op	tijd	komt	(9.30)		

BAS:	0499	 45	56	09	
KATHLEEN:	0495	57	46	96		
HANNAH:	0479	68	23	68	
MICHIEL:	0470	 56	74	26	



Jooooo allerliefste Jong-givers! 
 
Ja jullie lezen het juist, vanaf dit jaar geen JV’s en Jong-gidsen maar JONG 
GIVERS! We leven in een té verdeelde wereld daarom hebben wij als leiding 
besloten om, als stap in de goede richting, de eeuwenoude muur tussen 
jongens en meisjes neer te halen en jullie te verenigen in een gemengde 
groep!  :) 
 
Omdat wij weten dat vele onder jullie ons geweldige leidingteam nog niet goed kennen bij 
deze een korte introductie: 
 
Betoverende Mestkever, Roan : 

– Ik eet graag veel en vettig 
–  wiskundewonder   
– 0486503466 

 
Rustig Lam, Kobe : 

– Ik doe al 7 jaar waterballet 
– Vampire diaries <3 
– 0485 49 77 16 

 
Teergeliefde Beer, Bram : 

– Ik hou van klassieke muziek (rock 
on Mozart!)   

– Fristi is mijn favo drankje! 
– 0492801160 

 
Gestrande Walvis, Cyril : 

– Bang van ondiep water 
– varkenfluisteraar & biggentemmer 
– 0470687866 

 
Glinsterende Regenworm, Glyn :   

– Europees kampioen duimworstelen 
– lievelingskleur: beige 
– 0487 26 98 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier volgt ook officieel het ALLEREERSTE PROGRAMMA VAN DIT GEWELDIGE 
JAAR: 
01/10 HALVE :  Een nieuwe groep betekent uiteraard ook een hoop onbekende gezichten 
maar daar komt vandaag verandering in! Probeer vandaag allemaal aanwezig te zijn zodat je 
iedereen uit onze geweldige groep (op een hele toffe manier muhahaaaa...) leert kennen :) 



 
08/10 HALVE :  Vandaag is het tijd om jullie mede Jong-givers nóg beter te leren kennen, en 
waar doen we dat beter dan in de modder! Vandaag gaan we dus Swampen! Kom naar de 
scouts met de fiets en in kledij die je niet meer mee terug naar huis wil nemen (ze gaan in de 
vuilbak). Neem ook zeker een handdoek mee en eventueel ECOVER douchegel om je nadien 
te ‘verfrissen’. 
 
15/10 HALVE : Wij hopen dat jullie tijdens jullie eerste maand op school al wat hebben 
opgestoken want vandaag is het tijd om al jullie kennis al eens op de proef te stellen.  In deze 
mega-spannende ultracoole geweldige en awesome majestueuze FRÈÈTQUIZ komt elk 
onderwerp aan bod! Tip: Eet een licht ontbijtje dat niet te zwaar op je maag ligt ;) 
 
22/10 HELE (10:00u-17:00u) : Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing maar kom 
verkleed als je favoriete Disneyfiguur! Lame outfits worden niet geaccepteerd… 
 
29/10 VRIJE : Blijf vandaag maar lekker in jullie bedje liggen en geniet van jullie vakantie 
want het is geen scouts! :( 
 
Wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij en dat jullie zo vaak mogelijk 
aanwezig zijn! 
 
Groetjes, 
Jullie enthousiaste leiding 
 
Ps: Bij afwezigheid steeds melden! Dit kan liefst via mail → jonggidsen@scoutsschilde.be 
     of via sms op onze gsm-nummers 
Pps: Wij komen ALTIJD in PERFECT uniform! (das, hemd, groene broek/rok/short) 
Ppps: Wij komen altijd met de FIETS! 
 
  



 

GIDSEN	
Yoo	billies,	

Nieuw	jaar	wilt	zeggen	nieuwe	leiding	(half	dan	toch).	Zelfzeker	steenloper	aka	Dorian	is	bij	jullie	
uiteraard	al	gekend	(mega	episch).	Nadia	is	nieuw	bij	de	gidsen	en	zal	proberen	het	vorige	jaar	te	
overtreffen	(aangezien	de	rest	naar	de	mottige	verkenners	en	welpen	is	gegaan	zal	dit	niet	moeilijk	
zijn).	En	dit	jaar	gaat	nog	epischer	worden	dan	alle	vorige,	want	het	is	tijd	voor	buitenlands	kamp!!!	
We	gaan	uiteraard	een	vet	nice	land	kiezen	en	goe	veel	werken,	want	hoe	meer	geld,	hoe	meer	chille	
dingen	we	kunnen	doen	denken	wij	dan	(zo	weinig	mogelijk	wandelen,	zo	veel	mogelijk	in	de	zon	
liggen).	Hier	is	het	dan,	het	langverwachte	boekje	van	oktober:	

1	oktober:	halve	

Uiteraard	gaan	we	ook	dit	jaar	weer	swampen!!	Jeeeeej.	Neem	allemaal	jullie	ranzigste	kleren	mee	
die	ge	in	de	kast	kunt	vinden	en	vergeet	vooral	geen	propere	kleren	mee	te	nemen!	Ook	handdoek	
en	washandje	zijn	altijd	handig	om	u	wat	te	kunnen	wassen	nadien.	

8	oktober:	halve	

Als	we	op	buitenlands	kamp	gaan,	moeten	we	natuurlijk	ook	een	land	hebben	om	naartoe	te	gaan.	
Vandaag	zullen	we	enkele	landen	bespreken	en	dan	beslissen	naar	waar	we	volgende	zomer	zullen	
trekken.	

15	oktober:	halve	

Vandaag	is	het	nog	eens	tijd	voor	een	goej	oud	deurpsspel	dat	zal	doorgaan	in	Skilde	City,	want	hoe	
rijker,	hoe	sneller	ze	ambetant	worden	en	hoe	groter	de	auto,	hoe	sneller	ze	denken	dat	ze	alles	
mogen,	en	daar	is	Skilde	prefect	voor	natuurlijk.	

22	oktober:	hele	

Tijd	om	een	hele	dag	door	te	brengen	op	de	scouts,	heulemaal	ni	eirg,	zolang	ge	geen	bammekes	
vergeet	mee	te	nemen,	anders	ist	gras	fretten.	Wat	we	precies	gaan	doen,	blijft	een	verrassing,	het	
gaat	in	ieder	geval	niet	normaal	gekte	worden,	dus	zeker	komen	boisss.	

28	oktober:	vrije	

Het	is	zover,	de	eerste	vrije	zondag	is	er	al.	Goed	uitslapen	is	de	boodschap	(ontbijt	op	bed	bij	de	
leiding	mag	altijd).	

	

Dit	was	het	dan	voor	oktober	de	leiding	vond	het	al	mega	zalig,	hopelijk	jullie	gidskes	ook.	
Altijd	afbellen	of	iets	sturen	(via	sms,	geen	fb)	als	je	niet	kan	komen,	altijd	in	uniform	en	zeker	
altijd	met	de	fiets	komen!!!	

Muiltjes,		
De	Leiding	

Dorian	0487	47	14	21	
Nadia	0499251696	

 



Verkenners 
 

Het was weer een hectische zomer bij de verkenners, hier volgt een overzicht. 
 

 



 



Helaas moesten de verkenners ook afscheid nemen van Jan Moorkens die na 
twee seizoenen de verkenners verlaat en een contract van één jaar tekende bij de 
jins. De verkenners wensen hem alle succes bij zijn nieuwe club! 
Hier volgt de wedstrijdkalender van oktober: 
Zondag 1 oktober (halve) 
Meteen een uitwedstrijd tegen de gidsen! Uiteraard de traditionele 
schwampvergadering!  Het heeft al goed geregend dus het beloofd een mooie 
editie te worden! Neem extreem mottige, te kleine, te grote of paarse kleding 
mee die om één of andere reden nog in uw kast ligt en die je nooit meer terug 
wil zien. Neem ook zeer warme kleding mee voor achteraf! Niet komen = een 
verrassing tijdens het jaar! Kom met de fiets. 
 
 Zondag 8 oktober (halve) 
Haal je rolschaatsen, step, éénwieler, go-kart of wheelies van onder het stof en 
zoek daarbij iets handig om op een tennisbal te meppen want we gaan 
rollerhockeyen!!! Kom met de fiets. 
Zondag 15 oktober (halve) 
Vandaag pas op voor de leiding. Pas dus maar op! Kom met de fiets. 
 
Zondag 22 oktober (Hele): 
We spelen vandaag het grote waar gaan we deze zomer naar toe spel! 
Zeker komen als je wil weten waar we op kamp gaan. Kom met de fiets! Neem 
ook een buzzypass mee als je die hebt. 
Zondag 29 oktober (vrije):  
Niet komen aub! Echt niet! Niet komen dus, ook niet met de fiets. 
 
Bel/sms/postduif/rooksignaal zeker af als je niet kan komen en kom uiteraard in 
uniform op een fiets! 
 
Groeten: Thomas: 04 84 88 53 16  Cédric: 04 99 164 146 
 

 
 
 



Jins 
 

 



UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE 

 


