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UNIFORMEN  
SLAAPZAKKEN  

TENTEN  
RUGZAKKEN  

... 
  

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/  

 
ons groepsnummer is 

A2235G 

      
 

jullie aankopen steunen onze groepskas!  



 
  
 
 

Woordje	  

van	  de	  

mastworp	  :	  
	  

	  

Zon	  op	  de	  overgang	  :	  altijd	  leuk	  om	  het	  nieuwe	  scoutsjaar	  zo	  af	  te	  
trappen.	  Onze	  mastworp	  ploeg	  is	  ook	  dit	  jaar	  gegroeid.	  U	  hebt	  dus	  
naast	  de	  leiding	  ook	  een	  13-‐tal	  enthousiaste	  ouders	  als	  
aanspreekpunt.	  Ik	  som	  ze	  even	  voor	  u	  op:	  Jacques	  Kluijtmans,	  Bart	  
Verbiest,	  Steven	  Dietvorst,	  Martine	  Van	  Loon,	  Sophie	  Pierre,	  Julie	  
Vanwalleghem,	  Guy	  De	  Ridder,	  Roel	  Peeters,	  Erik	  Paquay,	  Koen	  
Dierckx,	  Sally-‐Ann	  Philipsen,	  Liesbeth	  Bastaens	  en	  ikzelf	  Jeroen	  
Claeys.	  

Na	  het	  succes	  van	  de	  Midwinterparty	  van	  vorig	  jaar	  organiseren	  we	  
dit	  jaar	  opnieuw	  een	  fuif:	  

	  Mastworp	  Late	  Night,	  25	  november	  2017,	  	  
Het	  dorpshuis	  in	  ’s	  Gravenwezel	  	  

	  
De	  opbrengst	  van	  deze	  fuif	  (en	  van	  andere	  activiteiten	  zoals	  oa	  de	  
overgang)	  gaat	  integraal	  naar	  de	  scouts.	  Zo	  zijn	  recent	  de	  daken	  
vernieuwd	  en	  geïsoleerd,	  is	  er	  nu	  een	  afdak	  over	  de	  
afvalberging,	  werd	  de	  keuken	  afgewerkt,	  wordt	  er	  verwarming	  in	  het	  
kapoenenlokaal	  voorzien	  en	  worden	  de	  dakgoten	  nagekeken	  en	  
hersteld.	  Wij	  danken	  ook	  de	  gemeente	  voor	  de	  benodigde	  subsidies.	  	  
	  
	  
We	  hopen	  dus	  allemaal	  op	  een	  grote	  opkomst	  (en	  opbrengst	  �)	  van	  
ons	  topfeest.	  	  Voorverkoop	  of	  steunkaarten	  kan	  u	  kopen	  elke	  zondag	  
na	  de	  vergadering	  of	  bij	  de	  afsluit	  van	  het	  groepsweekend.	  	  
	  

Een	  stevige	  linker,	  	  

De	  Mastworp	  	  



 

 

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!  

ADVERTEREN IN DOMIGODEL 



Kapoenen	  



KAAABOUTERS 
Hey liefste schatten!!!!	   

 
De eerste maand zit er op, 

Wij vonden het alvast mega top. 

Na oktober geen tijd voor getreur, 

Want november staat al voor de deur! 

Het wordt een maand vol plezier… 

… hoezo? Dat ontdek je hier: 

 

Zondag 5 november – halve  

Vandaag testen we jullie algemene kennis,  

Met een hele feestelijke koekjes-quiz! 

 

Zondag 12 november – halve 

11.11.11-actie: da ’s ons inzetten voor het goede doel, 

Kom dus naar de scouts met de mooiste glimlach op je smoel 

 

 

 



GROEPSWEEKEND – 17-19 november 

JAJA, HET IS WEER DAAR, 

Het tofste weekend van het jaar! 

Over het thema zijn we dolenthousiast: 

De verkleedkoffer is nu papa’s klerenkast. 

Wil je meer info, of heb je een verzoekje? 

De brief vind je terug in het midden van het boekje. 

 

 

Zondag 26 november – vrij  

Vandaag gaan we sjorren!!!!	   

Mopje, blijf maar in jullie bedjes knorren. 

 

Heel veel dikke zoentjes van jullie liefste leiding 
xxxxx 

 

  

 

 

Wasbeer             Vink 

  

 

  

 

 

 Newfie    Cobaye 



Dag	  	  aller	  strafste,	  coolste,	  sterkste	  en	  vooral	  stoere	  welpen!!	  
Na	  onze	  eerste	  epische	  maand	  scouts	  hebben	  jullie	  elkaar	  hopelijk	  al	  wat	  beter	  
leren	  kennen!	  	  En	  de	  leiding	  (misschien?)	  ook	  ...	  Lukt	  het	  jullie	  om	  het	  juiste	  
tekstje	  bij	  de	  juiste	  foto	  te	  plaatsen?	  

	  

	  	  

	  

	  

En	  dan	  nu	  ...	  *trommelgeroffel*	  ...	  het	  programma	  voor	  NOVEMBER!	  

	  

zo	  5	  nov:	  	   halve	  dag	  

Zijn	  jullie	  klaar	  voor	  een	  echte	  strijd?!	  Vandaag	  gaan	  we	  doen	  wat	  jullie	  het	  
liefste	  doen	  van	  allemaal	  ...	  KLAKKEBUIZEN!!!	  Bereid	  jullie	  maar	  al	  voor	  op	  deze	  
regelrechte	  oorlog	  in	  de	  Redoute!	  Kom	  zeker	  allemaal	  met	  de	  fiets,	  want	  een	  
echte	  soldaat	  gaat	  natuurlijk	  op	  verplaatsing	  om	  te	  strijden	  ...	  

Deze	  gepassioneerde	  egel	  deinst	  er	  
zeker	  niet	  voor	  terug	  om	  jullie	  eens	  te	  
drillen,	  maar	  eigenlijk	  is	  hij/zij	  een	  
echte	  knuffelbeer.	  Elke	  zondag	  zal	  
deze	  leid(st)er	  er	  zijn,	  het	  is	  een	  

scoutie	  in	  hart	  en	  nieren.	  

Deze	  persoon	  is	  al	  een	  ervaren	  leiding	  en	  kan	  met	  
zijn/haar	  mopjes	  iedereen	  in	  een	  deuk	  doen	  

liggen!	  Door	  het	  open	  karakter	  van	  deze	  sfeervolle	  
spreeuw	  verovert	  hij/zij	  ieder	  van	  jullie	  hartjes.	  

Deze	  leid(st)er	  wordt	  ook	  wel	  eens	  
sprankelende	  marter	  genoemd.	  
Wanneer	  hij/zij	  niet	  op	  het	  water	  zit,	  
maakt	  hij/zij	  graag	  sushi	  of	  komt	  
stoeien	  met	  jullie	  op	  de	  scouts.	  
Hij/zij	  heeft	  toevallig	  ook	  een	  
naamgenootje	  in	  de	  scouts	  ...	  

Deze	  joviale	  spitsvogel	  houdt	  er	  
wel	  eens	  van	  om	  jullie	  te	  plagen	  
en	  staat	  altijd	  klaar	  voor	  een	  potje	  
ravotten.	  Hij/zij	  heeft	  soms	  een	  
grote	  mond,	  maar	  vindt	  jullie	  
stiekem	  allemaal	  zalig.	  Buiten	  

scouts	  is	  ook	  volleybal	  een	  hobby	  
van	  hem/haar.	  

?	  



zo	  12	  nov:	  	   halve	  dag	  

Deze	  zondag	  mogen	  jullie	  jullie	  meest	  onschuldige	  engelengezichtjes	  opzetten,	  
want	  wij	  gaan	  op	  stap	  voor	  de	  11.11.11.	  actie!	  Probeer	  zeker	  allemaal	  te	  komen,	  
want	  hierdoor	  kunnen	  we	  andere	  jongens	  in	  de	  wereld	  helpen	  die	  het	  minder	  
goed	  hebben	  dan	  ons,	  en	  die	  al	  zeker	  niet	  naar	  de	  scouts	  kunnen	  gaan.	  Wij	  
rekenen	  op	  jullie!	  	  

	  

!	  vr	  17	  –	  zo	  19	  nov	  !	  	   GROEPSWEEKEND!	  

De	  tijd	  voor	  het	  meeste	  awesome,	  geweldige,	  spetterende,	  fantastische,	  zalige,	  
zotte,	  leuke	  en	  plezante	  weekend	  van	  het	  jaar	  is	  aangebroken!	  Vrijdagavond	  17	  
november	  vertrekken	  we	  met	  de	  bus	  op	  groepsweekend!	  Neem	  allemaal	  zeker	  
een	  kijkje	  in	  de	  verkleedkoffer,	  want	  wij	  verkleden	  ons	  als	  onze	  mama’s!	  
Zondagmiddag	  mogen	  jullie	  ouders	  jullie	  –	  spijtig	  genoeg	  –	  alweer	  komen	  halen.	  
Meer	  info	  vinden	  jullie	  in	  de	  brief!	  Vergeet	  jullie	  zeker	  niet	  in	  te	  schrijven,	  dit	  wil	  
je	  echt	  niet	  missen!	  

	  

zo	  26	  nov:	   vrije	  

Na	  dit	  ongelofelijk	  weekend	  verdienen	  jullie	  wel	  een	  vrij	  dagje.	  Je	  mag	  altijd	  
koffiekoeken	  naar	  de	  leiding	  komen	  brengen	  of	  een	  massage	  komen	  geven!	  

	  

Zo,	  zo,	  dat	  was	  het	  dan	  weer	  voor	  de	  maand	  november!	  Wij	  hebben	  er	  alleszins	  
gi-‐gàntisch	  veel	  zin	  in!!	  

Vergeet	  zeker	  niet	  af	  te	  bellen/mailen	  als	  je	  niet	  kan	  komen	  (BOEH!)	  en	  kom	  
altijd	  in	  uniform!	  Wij	  verwachten	  jullie	  in	  korte	  groene	  broek,	  scoutshemd	  en	  
met	  welpenpet	  om	  9u30	  op	  de	  scouts!	  En	  laatkomers,	  jullie	  weten	  wat	  jullie	  te	  
wachten	  staat	  ...	  	  (“1	  keer	  pompen,	  2	  keer	  pompen,	  3	  keer	  pompen,	  ...”)	  

	  

Een	  dikke	  scoutslinker	  van	  jullie	  leiding!	  

	  

Kathleen:	   0495/574696	   	  

Hannah:	   0479/682568	   	  

Bas:	   0499/455609	  

Michiel:	   0478/36.79.83	   	  

	  

Stuur	  een	  berichtje	  als	  je	  niet	  kan	  komen	  naar	  welpen@scoutsschilde.be	  !	  

	  



	   	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Yooooo	  kiddoooooo’s	  

	  
[deel	  van	  de	  leiding	  na	  een	  geslaagde	  schamp.]	  

	  Na	   een	   spetterende	   eerste	   maand	   vol	   modder,	   kennis	   en	  
kennismaking	   staat	   er	  weer	  een	  maand	   vol	   plezier	   te	  wachten	  
op	  jullie.	  De	  leiding	  is	  er	  alvast	  klaar	  voor,	  Jullie	  ook????	  	  

Omdat	   favoriete	   leider	  Glyn	  zijn	   stage	  van	   februari	   tem	   juni	   in	  
Nieuw-‐Zeeland	   gaat	   doen,	   is	   er	   voor	   vervanging	   gezorgd.	  
Normaal	   ging	   Julie	   Simons	   deze	   maanden	   overnemen,	   maar	  
dankzij	  jullie	  massale	  opkomst	  geeft	  zij	  het	  eerste	  semester	  ook	  
al	  mee	  leiding!!	  	  (joepieeeee!)	  	  Vandaar	  hier	  een	  korte	  intro:	  

De	  altijd	  goeduitziende	  Julie	  (zie	  foto	  achtergrond):	  	  

• Veel	  ervaring	  in	  leiding	  geven	  
• Regelt	  alles	  tot	  in	  de	  puntjes	  	  
• Bij	  elk	  hondje	  dat	  ze	  ziet	  smelt	  ze	  weg	  
• Zwemjuf	  in	  Wijnegem	  

Zondag	  5	  november	  (halve)	  

Ontbijtvergadering:	   Vandaag	   gaan	   we	   chill	   en	   relaxed	   een	  
filmpke	   zien.	   Neem	   allemaal	   3	   euro	   mee	   en	   eventueel	   een	  
dekentje	  of	  slaapzak	  voor	  extra	  comfort	  	  	  

Zondag	  12	  november(	  halve	  dag)	  

11.11.11:	   	   Als	   scouts	   is	   het	   ook	   zeer	   belangrijk	   dat	   we	   ons	  
inzetten	   voor	   het	   goede	   doel,	   daarom	   gaan	   we	   met	   z’n	   allen	  
rondgaan	  voor	  11.11.11.	  Allemaal	  komen	  is	  zeker	  de	  boodschap.	  

Vrijdag	  17	  november	  tot	  19	  november	  

Groepsweekend:	   Maak	   jullie	   maar	   al	   klaar	   voor	   het	   beste	  
weekend	   van	   het	   hele	   jaar.	   Verdere	   informatie	   kunnen	   jullie	  
terug	  vinden	  in	  bijgevoegde	  brief.	  

Zondag	  26	  november	  

Vrije:	   Vandaag	   mogen	   jullie	   allemaal	   in	   jullie	   bedje	   blijven	  
liggen,	  dus	  geniet	  er	  met	  volle	  teugen	  van.	  

• ATIJD	   in	  uniform	  komen	  (Das,	  Hemd,	  korte	  groene	  
broek	  of	  rok)	  

• ALTIJD	  	  met	  de	  fiets	  komen	  
• Als	  je	  niet	  kan,	  ALTIJD	  afzeggen	  via	  gsm	  of	  mail.	  

	  

Jonggivers	  



Gidsen	  

Liefste	  Gidsen,	  	  

Deze	  maand	  even	  geen	  intro	  om	  plaats	  te	  maken	  voor	  onze	  advertentie	  van	  de	  babysit	  
hieronder!	  

Vrijdag	  3	  en	  zaterdag	  	  4	  november	  	  

SPAGHETTISLAG	  	  

Op	  vrijdag	  gaan	  we	  de	  zaal	  versieren,	  tiramisu	  maken	  en	  naar	  de	  winkel	  en	  op	  zaterdag	  gaan	  
we	  lekker	  heel	  de	  dag	  groentjes	  snijden	  en	  spaghettisaus	  maken.	  Nodig	  al	  jullie	  vrienden	  ,	  
familie	  en	  kenissen	  uit!!!	  Op	  zondag	  hebben	  jullie	  geen	  scouts!	  	  	  

12	  november	  	  

Het	  grote	  11.11.11.-‐spel.	  Kom	  zeker	  en	  neem	  een	  fiets	  mee,	  plakband	  en	  een	  kompas.	  	  	  

17	  tem	  19	  november	  

Groepsweekend!	  Check	  de	  brief	  in	  het	  midden	  van	  het	  boekje.	  Het	  wordt	  weer	  een	  zalig	  
weekend	  en	  we	  gaan	  een	  gezellig	  fietstochtje	  maken	  richting	  de	  Brink.	  

26	  november	  	  

Vrije	  zondag!	  De	  mastworp	  organiseert	  op	  zaterdag	  25	  november	  een	  party	  in	  het	  Dorpshuis	  
in	  ’s	  Gravenwezel!	  Nodig	  zeker	  jullie	  ouders	  uit!	  Wij	  gaan	  er	  zeker	  staan!	  	  

Veel	  kusjes,	  	  

Jullie	  teerbeminde	  leiding	  	  	  	  	  	  Dorian	  en	  Nadia	  	  

	  

	  

	  

Bent u op zoek naar een babysit?	  

 
Wij hebben hier de oplossing voor! 
	  
Huur een gids die op uw kindjes past tvv ons buitenlandskamp.	  
 
 
Mail naar gidsen@scoutsschilde.be en wij laten u weten of er een 
gids vrij is die avond.	  
	  
	  

	  



Verkenners	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jins 
Eindelijk, tis zover!! De maand waar jullie allemaal op gewacht hebben is er, 
NOVEMBER!!! Dit wordt duidelijk de leukste maand van het jaar, niet alleen omdat 
jullie leukste medejinzz het boekje hebben opgesteld maar ook omdat het leukste 
weekend van het jaar hierin valt! (GROEPSWEEKEND DUS)  

PS: Jullie worden allemaal verwacht aanwezig te zijn, GEEN uitzonderingen! 

 

5 november 2017: KLAKKENBUIZEN 

We gaan vandaag klakkenbuizen!!!! JAA allemaal heel leuk maar jammer genoeg met 
spijt in ons hart niet meer in het verlaten huis L L Maar wij hebben gezorgd voor 
een echte TOP locatie. Dus zie maar dat je zeker aanwezig bent!!! 

 

12 november 2017: 11/11/11 ACTIE 

We gaan op stap!!! Wij hebben natuurlijk de eer gekregen om met de jongste 
takken spulletjes te gaan verkopen. Zoooooo leuk! Dus ik zou maar komen want dit 
is een belangrijk moment in je leven: De eerste stap richting leiding geven!! 

 

17-19 november 2017: GROEPSWEEKEND 

JAAA, we zijn eindelijk zo ver. Dit weekend gaat gewoon helemaal top worden 
(zeker zaterdag avond J). INFO over groepsweekend volgt nog in een brief! 

 
26 november 2017: UITSLAPEN  

Omdat onze maand al vrij actief was, geven we jullie een vrij dagje zodat je is lang 
in je bedje kan blijven liggen en uzelf is goe! ENJOYY J 

XXX dikke gnoe, de kutste dolfijn en vink 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE 
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE	  


