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PROGRAMMABOEKJE!
maart!2018!

V.U.!Hannah!Smets!–!Kasteeldreef!115!–!2970!Schilde 
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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!

!

Beste!ouders,!leden!en!sympathisanten!

Na!de!geslaagde!weekends!van!de!

kapoenen,!kabouters!en!welpen!is!het!

weer!tijd!voor!een!nieuwe!maand!!

In!maart!is!het!weer!tijd!voor!het!

alomgekende!kiekefeest,!waarvoor!

jullie!allen!zijn!uitgenodigd!!Iedereen!is!

welkom!om!een!lekker!kippetje!te!eten,!

daarna!te!genieten!van!heerlijke!

muziek!van!eigen!kweek!!

Dit!jaar!zal!i.p.v.!de!kiekekoers,!een!kiekerun!doorgaan,!waarmee!alle!

leden!en!sympathisanten!aan!mogen!deelnemen!!We!voorzien!een!kort!

en!een!lang!parcours,!dus!voor!elk!wat!wils.!Inschrijven!kan!via!de!site!!!

Wij!wensen!jullie!nog!een!prettige!maand!toe.!!

De!domigodel!kan!overal!en!altijd!geraadpleegd!worden!via!onze!

website:!http://www.scoutsschilde.be/.!!

!

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 



!
 

 Kapoenen 

 
 

Lieve kapoentjes, nu we ons mega-leuk-fantastisch-tof weekend achter de rug 
hebben, wordt het tijd dat we de maand van de lente beginnen: maart! Laat die 
vogeltjes maar fluiten, want het zonnetje komt er door. En het wordt enkel maar 
leuker met die toffe scouts op zondag! 
 
 
zondag 4/03 - vriendjesdag    
 
Vandaag is het vriendjesdag. Neem allemaal je beste vriend of 
vriendin mee zodat we hen kunnen tonen hoe leuk de scouts 
wel niet is! 
 
 
zondag 11/03 - ontbijtvergadering 
Tijd om nog eens goed te luilekkeren! Vandaag mag je je pyjama aanhouden en 
neem je best je liefste knuffel mee. We toveren het kapoenenlokaal om in een 
echte cinemazaal! 
(Vergeet geen 2 euro mee te nemen om iets lekkers te kunnen smullen.) 
 
 
zondag 18/03 - vrij 
Verras de mama en papa vandaag met een lekker ontbijtje of ga gezellig 
meeknorren in hun bedje. Vandaag is er geen scouts. 
 
 
zaterdag 24/03 - KIEKEFEEST (KiekeRun begint om 14 u)  

 
Tijd voor het allerleukste feest van het jaar! Kiekefeest! Vandaag staat er een 
heleboel leuks op het programma: een levensechte kiekeloop (waarvoor zowel 
de mama en papa, als de kindjes (2km) zich kunnen inschrijven), tal van leuke 
spelletjes in kippenthema, een leuke sfeer en misschien wel een levensechte 
kip! 
 
‘s Avonds is iedereen welkom voor een lekkere kippenbil met appelmoes en 
frietjes. (Meer info i.v.m. inschrijvingen op de facebookpagina en via mail.) 
 
Groetjes van jullie liefste kapoenenleiding! !

!

!
!
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!
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In maart staan er weer, zoals altijd, een paar hele leuke vergaderingen 
voor ons klaar. Hopelijk komen jullie in grote getale en in perfect uniform 
(anders zwaait er wat !). Laat ook steeds iets weten of je komt of niet!  

 

Zondag 4 maart – Halve: Pimp your bike 

 

Deze zondag moeten jullie allemaal met de 
fiets komen. We gaan geen verre tochten 
ondernemen, maar doen iets veel leukers! We 
gaan onze fietsen pimpen! We maken van 
jullie saaie en normale fietsen echte pimped-
out chromed-out rides! Neem zeker extra 

versieringen mee die thuis hebt liggen om je fiets extra lit te maken! 
Spuitbussen, linten, stickers ... Laat je verbeelding maar de vrije loop!  

 

Zondag 11 maart – Halve: Levende stratego 

 

Haal deze zondag maar jullie beste tactieken naar boven, want we spelen 
LEVENDE STRATEGO! Zijn jullie klaar voor deze strijd op leven en dood?... 

 

Zondag 18 maart – Vrije  

 

Vandaag mogen jullie eens heerlijk lang in jullie bedjes blijven liggen. Je 
kan natuurlijk een aantal andere leuke dingen doen op een zondagmorgen, 
zoals een lange ochtendwandeling maken, de auto van mama of papa 
wassen of misschien ontbijt brengen aan je allerliefste leiding!  

 

Zaterdag 24 maart – Kiekefeest  

 

Vanavond kunnen jullie met je mama en papa en al je 
allerleukste scoutsvriendjes kip komen eten op het 
Kiekefeest. Overdag zijn jullie al welkom vanaf 
ongeveer 15u. Meer informatie volgt nog via mail. Je 
kan ook eens een kijkje nemen op facebook!  

 



!
 

Een stevige linker, 

De welpenleding 

 
Kathleen/Spreeuw: 0495/574696  Bas/Egel: 0499/455609 

Michiel/Marter: 0478/367983  Hannah/Spitsvogel: 0479/682568 
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Julie!Simons:!0472610749!!!!!!!!!!!!!!!!!!Eline!Thomas:!0479619873!!!

Bram!Gevers:!0492801160!!!!!!!!!!!!!!!!!Kobe!Velle:!0485497716!

Roan!Vermeyen:!0486503466!!!!!!!!!!!Cyril!De!Decker:!0470687866!!

!

Srevig gnoj woj 
☹ Deze!maand!hebben!we!met!pijn!in!ons!hartje!leider!Glyn!laten!vertrekken!naar!
NieuwXZeeland.!Hij!zal!de!komende!vier!maanden!daar!vertoeven!en!stage!doen!
voor!school.!Natuurlijk!gaan!wij!hem!heel!haaaaard!missen!en!jullie!ook!!Ter!
vervanging!van!Glyn!is!ons!Julie!er!�!Februari!is!dus!bij!deze!ook!al!weer!gedaan,!
maar!ook!deze!maand!gaan!we!super!leuke!dingen!doen!!!!Want!deze!maand!gaan!
we!op!!(!tromgeroffel)!…………!JONGGIVERWEEKEND!!!!!Ook!dit!jaar!is!er!weer!het!
heerlijke!KIEKEFEEST!waar!jullie!kunnen!gaan!smullen!!!!!

 

PROGRAMMA!!

Zondag!4!maart!–!halve!

Warm!die!spieren!maar!al!op,!ohajaja!jullie!horen!het!al!
aankomen.!Vandaag!gaan!we!de!conditie!is!testen.!Trek!jullie!
sportiefste!kleren!aan.!de!echte!diehards!komen!al!joggend!naar!
de!scouts.!!

Zondag!11!maart!–!halve!!

Vandaag!gaan!we!jullie!scoutsskills!testen.!!

Vrijdag!16!–!zaterdag!17!en!zondag!18!maart!–!WEEKEND!

Het!is!eindelijk!zover!!!Maak!jullie!klaar!voor!megasuperfantatastische!weekend.!
Meer!info!volgt!nog!via!mail.!

Zaterdag!!24!maart!–!KIEKEFEEST!

Zoals!elk!jaar!is!het!deze!maand!weer!tijd!voor!het!kiekefeest!�!allemaal!komen!
dus!!!Vergeet!jullie!zeker!niet!in!te!schrijven!anders!NO!chicken!for!you.!Dit!jaar!is!
er!overdag!een!chickenrun,!waarvoor!jullie!jullie!ook!allemaal!mogen!inschrijven!!!!
JOEPIE!!!!!

Zondag!25!maart!–!vrije!!

De!leiding!moet!nog!volop!bekomen!van!het!drukke!Kiekefeest.!Blijf!vandaag!lekker!
lang!in!jullie!bedje!liggen!Zzzzzzzz!!

!

Vergeet!niet!om!altijd!met!de!fiets!te!komen!en!de!juiste!uniform!aan!te!doen!

https://www.youtube.com/watch?v=qlaki1uw0Hc!!

Dikke!smakkerds!van!jullie!leiding,!!

!

!

!



!

GIDSEN!

!

Yooooo!gidsen,!

Het!is!weer!een!nieuwe!maand,!en!niet!zomaar!een!maand.!Eindelijk!is!het!weer!
KIEKEFEEST!!Tofste!feest!van!Skilde!en!omstreken.!Dit!jaar!zal!er!ipv!een!
kiekekoers!een!kiekerun!doorgaan,!dus!zeker!allemaal!inschrijven.!Het!is!maar!5km,!
dus!ik!denk!dat!de!meeste!het!nog!net!gaan!kunnen.!EN!vergeet!zeker!niet!om!
allemaal!in!een!top!outfit!te!komen!zoals!de!bevallige!dame!hieronder.!(het!is!een!
gids!maar!rarara!dewelke).!

!

4!maart!–!halve!

Omdat!vorige!maand!niemand!kon!op!deze!epische!activiteit,!doen!we!het!gewoon!
opnieuw!in!deze!maand.!Maak!allemaal!een!hockeystick!(of!iets!om!mee!te!slagen!
op!de!rest)!en!kom!allemaal!met!wieltjes!!We!gaan!lekker!rollen!vandaag.!

11!maart!–!halve!

De!prinses!is!ontvoerd!!De!koning!heeft!aan!ons!gevraagd!om!ze!terug!te!brengen.!
Hij!denkt!dat!de!grote!boze!trol!hier!achter!zit.!Vergeet!allemaal!geen!wapen!mee!te!
nemen!om!de!trol!te!kunnen!vermoorden!!!

18!maart!–!vrije!

Vandaag!gaat!de!leiding!voorbereiden!voor!volgende!week,!dus!waag!het!niet!om!te!
komen.!Eerder!vermelde!hockeysticks!kunnen!gebruikt!worden!tegen!diegene!die!
toch!komen.!

25!maart!–!KIEKEFEEST:!14hK17h!

Allemaal!aanwezig!zijn!is!de!boodschap.!Van!14h!aanwezig,!tot!midden!in!de!nacht!
om!de!zatte!oudjes!naar!huis!te!brengen.!Wees!daar!of!wees!vierkant.!

Groetjes!van!jullie!epische!leiding,!
Doria!en!Nadian!

!

!



!

Verkenners!
Los!telkens!de!rebus!op!en!jullie!worden!automatisch!superhelden!met!

ongelofelijke!superkrachten!

!

4 maart 
Vandaag!is!dé!verassingsvergadering!van!dé!verassingsvergaderingen!in!europa.!
Als!jullie!jullie!willen!amuseren,!kom!dan!naar!de!scouts!van!9u30!tot!12u!op!

zondag!4!maart.!

!

11 maart 
Vandaag!spelen!we!een!supernice!flanspel!!Allemaal!komen!als!jullie!zin!hebben!om!

te!zuuuuuuuiiiiiiiigen!!

!

!



!

Een$kleurprent$voor$als$je$je$verveelt$

18 maart 
De!leiding!bereid!het!kiekefeest!voor,!dus!jullie!krijgen!vrij!vandaag.!Een!beke!
tossen!en!voor!school!werken!kan!leuk!zijn!op!zondagvoormiddag,!nadat!jullie!

ouders!jullie!veel!te!vroeg!wakker!maken.!

!

24 maart 
Het!kiekefeest!is!er!weer!!Wees!allemaal!aanwezig!op!het!speterendste!scoutsfeest!
van!het!jaar!!!!!We!verwachten!dat!iedereen!een!poosje!meehelpt!om!de!tafelsXen!

stoelenverplaatsing!mee!in!goede!banen!te!leiden!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



 

 

اذּתک  

(halve) Zondag 4 maart 
Eindelijk een maand zonder kleine bengels die niks kunnen, 
Dit betekent dat we onszelf ook eens iets mogen gunnen. 
Haal allemaal maskers en massagetoestellen boven, 
Wat we vandaag gaan doen gaan jullie niet geloven 

Helemaal lekker niks dus 
doei 

 

(tot 13u!) Zondag 11 maart 
Vandaag halen de leukste jins van de groep alles uit de kast, 
Dus zorg dat deze datum in je agenda past. 
We doen lekker een stadsspel (locatie niet geweten) 
Zorg wel voor middageten. 
Verdere info komt er aan, 
Banaan 

(vrije) Zondag 18 maart 
We hebben het wel even met gehad met elkaar, 
dus blijf thuis 
(anticlimax: geen rijmpje) 

Vrijdag 23 – Zaterdag 24 maart 
Het moment waar iedereen al een jaar op wacht, 
naar verlangd en naar smacht, 
CLO IS JARIG (en het spetterende Kiekefeest de dag erna) 
Het beloofd dus heerlijk te worden, 
Breek geen borden. 
Ook geen glazen, 
Laat je gewoon omver blazen. 
Geniet ervan ook al moeten we werken, 
Niemand wilt een sip gezicht bemerken 

Xo Gladde Guppy  (Clo) en Wanpresterende Wombat (Nokje) 



!
!

!

!

!

!

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..



Het$KIEKEFEEST$werd$mogelijk$gemaakt$dankzij$onze$sponsors$
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Het$KIEKEFEEST$werd$mogelijk$gemaakt$dankzij$onze$sponsors$
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UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE!


