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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!  



	  Groepsleidingswoordje	  
	  

Hallo	  iedereen!	  

Wij	  hopen	  om	  te	  beginnen	  dat	  jullie	  
allemaal	  heel	  gezellige	  en	  warme	  
feestdagen	  achter	  de	  rug	  hebben.	  
Iedereen	  zijn	  buikje	  is	  rond	  en	  de	  
cadeautjes	  zijn	  uitgedeeld.	  Maar	  nu	  
januari	  is	  aangebroken,	  gaat	  stilaan	  de	  
kerstboom	  naar	  de	  
kerstboomverbranding	  en	  de	  lampjes	  
worden	  terug	  opgeborgen.	  Tijd	  voor	  
een	  nieuwe	  scoutsmaand	  dus!	  

Laten	  wij	  jullie	  al	  eerst	  	  van	  harte	  een	  
heel	  gelukkig	  nieuwjaar	  toewensen!	  

Tijd	  voor	  goede	  voornemens	  en	  een	  nieuwe	  start...	  	  

Ook	  willen	  wij	  voor	  deze	  maand	  aan	  de	  ouders	  melden	  dat	  veel	  leiding	  
examens	  heeft.	  Daardoor	  kunnen	  de	  oudere	  takken	  (jong-‐givers,	  givers	  
en	  jins)	  eventueel	  op	  een	  vrijdag-‐	  of	  zaterdagavond	  vergadering	  
hebben.	  Niemand	  heeft	  een	  hele	  dag	  deze	  maand.	  Pas	  dit	  aan	  in	  je	  
agenda,	  zodat	  je	  niet	  voor	  verrassingen	  komt	  te	  staan.	  

Zo,	  dit	  was	  het	  weer	  voor	  deze	  maand.	  
Wij	  hopen	  dat	  het	  jaar	  2018	  voor	  iedereen	  een	  spetterend	  jaar	  wordt.	  	  
Wij	  proberen	  alvast	  met	  heel	  de	  leidingsploeg	  om	  het	  scoutsjaar	  
onvergetelijk	  te	  maken!	  
	  

	  

Je	  kan	  ons	  steeds	  contacteren	  via	  groepsleiding@scoutsschilde.be	  .	  	  

	  

Een	  stevige	  linker,	  
de	  groepsleiding	  
	  

Thomas,	  Nadia,	  Dorian	  en	  Sam	  

 
  
 



 

 

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 



	   	  

	  

	  

	  
Liefste	  kapoenen,	  na	  een	  maand	  vol	  feestdagen,	  wordt	  ook	  januari	  een	  fantastische	  
maand!	  Omdat	  wij	  examens	  hebben,	  zullen	  er	  mega	  toffe	  jins	  zijn	  die	  mee	  leiding	  
aan	  jullie	  komen	  geven	  :)	  Jeeeeej!	  

zo	  7	  januari:	  halve	  

DRIEKONINGEN!	  

Vandaag	  gaan	  we	  driekoningen	  zingen!	  :)	  Verkleed	  jullie	  zo	  goed	  mogelijk	  als	  één	  

van	  de	  drie	  koningen	  en	  neem	  jullie	  prachtige	  zangstem	  mee.	  Doe	  ook	  voldoende	  

warme	  kleren	  aan!	  

	  

	  zo	  14	  januari:	  halve	  

SNOEPTAARTEN	  MAKEN!	  

Deze	  zondag	  maken	  we	  snoeptaarten!	  Neem	  vooral	  je	  goed	  humeur	  mee	  :)	  

	  

	  zo	  21	  januari:	  vrije!	  

VRIJE	  DAG!	  

	  

zo	  28	  januari:	  halve	  

GEZELSCHAPSPELLETJES!	  

Neem	  jullie	  favoriete	  spelletjes	  mee	  naar	  de	  scouts.	  Laat	  tablet	  en	  smartphone	  

natuurlijk	  thuis!	  Geen	  zorgen	  voor	  wie	  geen	  spelletjes	  heeft	  thuis,	  de	  leiding	  zal	  er	  

zelf	  ook	  een	  paar	  voorzien	  :)	  

	  

Zo,	  dat	  was	  het	  dan!	  Wij	  hebben	  er	  al	  zin	  in!	  

Een	  scoutslinker	  van	  jullie	  leiding,	  

Thomas,	  Sam,	  Sofie	  &	  Marie-‐Lise	  	  	   	  



	  

Piepeloe kabouters! Het kersverse jaar 2018 is 

aangebroken!  Hierbij wensen wij jullie prettige feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!  Januari is een maand boordevol vakantie, sneeuw, lekker knus voor 
de zetel een filmpje zien... voor jullie toch! De leiding moet namelijk heel januari 
studeren en examens maken IEEEEUW. Daarom ziet januari er iets anders uit 
dan normaal. Want naast ons komt er namelijk ook hulpleiding helpen!! Zo 
zullen de jins hun leidingskilzzz bovenhalen om al een beetje te proeven van het 
leidinggeven, maar geen nood, naast de jins is er zeker nog iemand van jullie 
favoriete leiding bij! Vergeet ook zeker geen warme kledij aan te trekken (muts, 
sjaal, handschoenen) want deze maand is heeeeeeel koud!  
7 januari: HALVE 

Vandaag gaan we driekoningen zingen! En OH JA de snoepjes mogen jullie zelf 
houden!!!! Kom dus zeker verkleed als Caspar, Melchior of Balthasar en oefen 
alvast maar het driekoningenlied om veel snoepjes te verzamelen!! 

14 januari: HALVE 

VERRASSSING. Meer uitleg heeft deze vergadering niet nodig, want dan is het 
geen verrassing meer.  

21 januari: VRIJ  

Vandaag mogen jullie lekker in jullie nest blijven stroenken, want het is geen 
scouts vandaag. Slaap dus maar eens lekker lang uit en geniet van jullie vrije 
weekend! 

28 januari: HALVE 

Dierenstrategooooo, jippie! Vandaag trekken we naar het Zevensterrenbos om 
nog eens een leuk bosspelletje te spelen. Allen daarheen!  

ZIEZO, dit was januari weer! In februari zijn we gewoon weer terug van de partij! 
En oh ja dan is het ook KABOUTERWEEKEND en 
wij hebben al een leuk thema! SPANNEND HE?!?!!? 

Kusjes van het kabouterteam.	  

	  



	  

JANUARI	  
Lieve	  welpjes,	  eerst	  en	  vooral	  hopen	  we	  dat	  jullie	  goede	  voornemens	  gemaakt	  
hebben	  voor	  dit	  jaar	  en	  dat	  jullie	  de	  feestdagen	  goed	  gevierd	  hebben.	  Nu	  het	  
(minder)	  goede	  nieuws:	  deze	  maand	  moeten	  jullie	  het	  zonder	  een	  deel	  van	  jullie	  
fantastische	  leiding	  stellen.	  Wij	  hebben	  namelijk	  examens	  (ween	  ween).	  Gelukkig	  
zijn	  Bas	  en	  de	  jins	  er	  om	  jullie	  op	  te	  vangen!	  Deze	  maand	  krijgen	  jullie	  dus	  eens	  wat	  
andere	  gezichten	  te	  zien!	  
	  
zo	  7	  januari:	  halve	  

Zoek	  je	  sterren,	  kronen	  en	  mantels	  al	  maar	  bij	  elkaar,	  want	  vandaag	  is	  het	  drie	  
koningen!!!	  Kom	  verkleed	  en	  zet	  je	  schattigste	  snoetje	  op!!	  

	  
vr	  12	  januari:	  avondvergadering	  (19u-‐21u)	  

Vandaag	  doen	  we	  een	  super	  leuke	  casino	  avond!	  Oefen	  je	  
beste	  pokerface	  al	  maar	  om	  deze	  avond	  de	  grote	  prijs	  mee	  
naar	  huis	  te	  nemen.	  Dresscode:	  CASINO	  NIGHT	  dus	  kom	  
zeker	  chic	  verkleed!	  	  

	  
zo	  21	  januari:	  vrije	  

Blijf	  maar	  lekker	  in	  jullie	  bedjes	  stinken	  vandaag!	  
	  

zo	  28	  januari:	  halve	  

Haal	  die	  geweren	  uit	  de	  kast	  en	  geef	  acht!	  Vandaag	  worden	  
jullie	  omgetoverd	  tot	  echte	  soldaten.	  We	  doen	  namelijk	  een	  
echte	  legervergadering!	  Doe	  kleren	  aan	  die	  vuil	  mogen	  
worden	  en	  verschijn	  op	  tijd	  op	  het	  appel!	  	  

	  

Jeeej	  de	  maand	  is	  al	  weer	  voorbij!	  Tijd	  dat	  jullie	  geweldige	  leiding	  weer	  voltallig	  is!!	  
We	  zien	  jullie	  volgende	  maand	  weer!!	  En	  vergeet	  niet	  in	  uniform	  te	  komen!	  

Een	  stevige	  linker,	  

Jullie	  welpenleiding:	  

Kathleen/Spreeuw:	  0495/574696	   	   	  

Bas/Egel:	  0499/455609	  
Michiel/Marter:	  0478/367983	   	   	  

Hannah/Spitsvogel:	  0479/682568	   	  



Yoooow Jong G’s!!! 
Welkom allemaal in het nieuwe jaar!! Met de examens en grote 
testen achter de rug, alle feestmaaltijden in de buik en alle cadeaus 
ontvangen, zijn jullie natuurlijk er weer helemaal klaar voor . 
Helaas voor ons (jullie awesome leiding) is het nu onze beurt om in 
de boeken te duiken L Maar vrees niet, er komen nieuwe leiding 
ons tijdelijk vervangen wanneer wij niet kunnen, maar wie dat 
zullen zijn blijft een verrassing J 

zondag  7 januari - drie koningen (halve) 

Drie koningen, drie koninginnen fix ons ne nieuwe hoed onze oude is wa 
verslete ma ons mag’t  eigelijk ni wete ons pa heeft t’geld op’t rooster geteld. 
Het is weer tijd voor het snoep van de ouderen te plunderen, kom allen 
verkleed!!! 

vrijdag 12 januari – de gezelschapspelen (avond 20u-22u) 

Even pauze nemen van het internet en alle playstations, wii’s, tablet’s en 
smartphones, vanavond gaan we gamen! Niet zomaar gamen! We gaan 
gezelschapspelletjes spelen! Jaja oldschool!!  

zondag 21 januari - helemaal niets (vrije) 

Vandaag gaan we helemaal niets doen. J 

zondag 28 januari - pis-quiz (halve) 

Schaaf alvast jullie algemene kennis bij, want deze zal vandaag op de proef 
gesteld!!! (tip: kom met een lege blaas) 

 

Wij hebben al zin in de nieuwe maand! Kom altijd met de fiets, in perfect 
uniform en met een goed humeur!  

Nog vele natte zoenen en een stevige linker van jullie geliefde leiding! 

 

Bram Gevers: 0492801160 

Kobe Velle: 0485497716 

Glyn D’hauw: 0487269849 

Cyril De Decker: 0470687866 

Roan Vermeyen: 0486503466 

Julie Simons: 0472610749 

Eline Thomas: 04796198873 

	  



GIDSEN 
Ola	  señorita’s,	  het	  is	  gebeurd,	  het	  nieuwe	  jaar	  is	  aangebroken!	  2018	  gaat	  uiteraard	  
10x	  beter	  zijn	  dan	  2017,	  het	  buitenlands	  kamp	  komt	  in	  zicht,	  kiekefeest…	  Wij	  
hopen	  dat	  jullie	  zeker	  allemaal	  blijven	  komen,	  want	  we	  zijn	  nog	  lang	  niet	  klaar.	  Na	  
het	  epische	  kerstfeestje	  en	  al	  het	  gemuil	  met	  de	  verkenners	  kan	  iedereen	  met	  zijn	  
goede	  voornemens	  er	  nu	  aan	  beginnen.	  

7	  januari:	  halve	  

Om	  het	  nieuwe	  jaar	  goed	  in	  te	  zetten	  gaan	  we	  nog	  meer	  centjes	  verdienen	  voor	  
kamp.	  Doe	  allemaal	  jullie	  beste	  outfit	  aan	  om	  de	  mensen	  te	  overtuigen	  dat	  ze	  hun	  
geld	  beter	  aan	  ons	  kunnen	  geven.	  Met	  jullie	  engelenstemmen,	  sommige	  
duivelsstemmen,	  zijn	  wij	  er	  zeker	  van	  dat	  dit	  een	  succes	  gaat	  worden.	  	  

14	  januari:	  halve	  

We	  gaan	  het	  geld	  dat	  we	  hebben	  verdiend	  gewoon	  rustig	  terug	  opdoen!	  (Waarom	  
ni?)	  Vandaag	  gaan	  we	  schaatsen	  in	  Skilde	  centrum	  dus	  neem	  allemaal	  4	  euries	  mee	  
zodat	  we	  zeker	  binnen	  mogen	  om	  de	  schaatsbaan	  te	  terroriseren.	  Neem	  allemaal	  
zeker	  handschoenen	  mee!	  

21	  januari:	  vrije	  

Vandaag	  is	  het	  de	  uitgelegen	  moment	  om	  niets	  te	  doen	  en	  te	  stinken	  in	  jullie	  nest.	  

28	  januari:	  halve	  

Ok	  dikzakskes,	  vandaag	  kunnen	  jullie	  allemaal	  jullie	  kookkunsten	  nog	  is	  laten	  zien.	  
We	  gaan	  iets	  bakken,	  koken,	  frituren,	  stomen,	  garneren,	  braden,	  smoren,	  stampen	  
of	  pureren.	  Als	  jullie	  het	  al	  weten	  na	  deze	  tip,	  zeker	  niks	  zeggen	  tegen	  de	  rest,	  want	  
dan	  is	  de	  fun	  eraf.	  

Dit	  was	  het	  voor	  januari	  jongelingen,	  wij	  zien	  jullie	  terug	  in	  februari,	  de	  volgende	  
ijskoude	  maand	  van	  het	  jaar.	  	  

Bafjes,	  de	  leiding	  

Dorian	  	  	  0487	  47	  14	  21	  
Nadia	  	  	  	  	  0499	  25	  16	  96	  

	  

Bent u op zoek naar een babysit?	  

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



VERKENNERS 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Verkenners zoeken werk!! 
Hebt u soms enkele mensen nodig om: te klieven, op te dienen, af 
te wassen, het gras afrijden, eender welke job. Huur één of 
meerdere verkenners in en steun ons kamp naar Roemenië!  
 

Contacteer ons via verkenners@scoutsschilde.be 
of bel/sms de leiding  Cédric Melis: 04 99 164 146 
    Thomas Roose: 04 84 885 316 
 
Alvast bedankt! 
	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bent u op zoek naar een babysit?	  

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



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE 
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE	  


