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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!leden,!ouders!en!sympathisanten,!

Eerst!en!vooral,!bedankt!om!van!het!
Kiekefeest!weer!een!topeditie!te!
maken!!Zonder!jullie!aanwezigheid!had!
het!niet!mogelijk!geweest!om!allemaal!
samen!te!kunnen!genieten!van!de!
overheerlijke!kip!en!de!verschillende!
bandjes!en!dj’s!die!er!een!topavond!van!
hebben!gemaakt.!!
Ook!willen!we!de!vele!sponsors!
bedanken!om!de!scouts!te!steunen!!

Nu!we!hebben!kunnen!uitbuiken!van!
het!Kiekefeest,!is!het!tijd!voor!de!

volgende!maand.!De!leiding!heeft!weer!talloze!leuke!vergaderingen!
voorbereid!om!van!elke!zondag!de!favoriete!dag!van!de!week!te!maken!
voor!uw!zoon/dochter.!Uiteraard!verwachten!we!weer!iedereen!paraat!
om!9u30!!

Zoals!altijd!verwachten!we!iedereen!in!perfect!uniform,!dit!wil!zeggen!
scoutshemd,!een!korte!broek!en!een!scoutsdas.!Deze!scoutsdas!is!bij!
ons!te!koop.!

De!groepsleiding!wenst!u!alvast!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 



 

 

 

 
Heeey liefste kapoenen, 
De maand februari is weer voorbij gevlogen en dan gaan we op naar de 
volgende maand. APRILLL! Deze maand zullen er hopelijk veel chocolade 
eitjes voor jullie klaarliggen en gaan we weer SUPER leuke activiteiten doen. 
Hopelijk wordt het deze maand ook nog wat warmer zodat we veel buiten 
kunnen spelen!!! ! 

Zondag 1 april: Vrije 

Vandaag is het pasen, ga thuis maar lekker paaseitjes zoeken! Het is geen 
scouts. 

Zondag 8 april: hele 9U30-15U 

Smeer je benen maar ik en trek jullie mooiste sportoutfit maar aan want we 
gaan sporten!!! Woe woe yeah yeah!  
Vergeet zeker je middageten en water niet mee 
te nemen. :) 

Zondag 15 april: halve 

Trek die koksmutsen al maar aan! Vandaag gaan 
we koken… Neem een lege maag mee, want het 
wordt smullen geblazen!!!   

Zondag 22 april: vrije 

Spijtig genoeg is het vandaag geen scouts �� 

Zondag 29 april: halve 

Piraten hebben een schat verstopt en wij hebben de schatkaart gekregen.. Kom 
als piraat naar de scouts en dan gaan we samen opzoek naar de SCHAT! 

 

GROETJES, 

JULLIE FANTASTISCHE LEIDING  

 

!



Heyheyhey%allerleukste%kaboutertjezzzz%!%

%
Het%is%weer%tijd%voor%een%supertoffe,%en%vooral%GRAPPIGE%maand!%Haal%jullie%allerbeste%mopjes%maar%
te%boven%want%jullie%leiding%vindt%het%maar%al%te%fijn%om%eens%goed%te%lachen,%gieren%en%brullen.%

Zondag%1%april%(vrije)%

Paaseitjes%rapen%én%moppen%tappen%op%één%dag?!%Ook%jullie%leiding%gaat%dit%met%de%familie%vieren.%
Cobaye%lust%wel%heel%graag%chocolade,%dus%je%mag%altijd%langskomen%om%haar%de%overgebleven%
paaseitjes%te%geven%:p.%%

Zondag%8%april%(halve)%%

YESYESYES%vandaag%gaan%we%ons%eens%goed%vuil%maken,%want%het%is……………….%
HOE%VETTIGER,%HOE%PRETTIGER!%Op%deze%dag%gaan%we%jullie%eens%laten%zien%dat%
we%echte%scouties%zijn.%
Belangrijk!!!,Doe,kleren,aan,die,vuil,mogen,worden,,en,desnoods,in,de,vuilbak,kunnen,daarna%;).%

Zondag%15%april%(hele)%

Vandaag%gaan%we%op%verplaatsing%naar%onze%geliefde%stad%Antwerpen,%sssssspannend!%
We%gaan%een%ultracoolgrappigraarmaarwaarenomgekeerd?%STADSSPEL%spelen.%
Belangrijk!!!,Neem,een,lunchpakket,mee.,

Zondag%29%april%(halve)%

We%gaan%de%maand%april%afsluiten%met%meer%PASEN!%We%gaan%deze%dag%namelijk%zelf%
paaseitjes%versieren!%De%leiding%zal%zorgen%voor%genoeg%versiersel.%

%

Dat%was%het%dan%voor%April%�%
Hier%zijn%nog%een%aantal%mopjes%(want%wat%is%April%zonder%gelach?)%van%jullie%allerliefste%leiding:%
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Na al dat feesten in maart wordt dit een rustigere maand. MOPJE! Deze maand wordt 
zeker even episch! Wij hopen op een grote opkomst, want we gaan van alle toffe 
dingen doen :) 

!

!

Zondag 1 april – vrij: Pasen 

We beginnen de maand met lekker uit te slapen, want het is een feestdag! Vandaag 
kan je op speurtocht gaan naar de lekkere chocolade eieren van de paashaas. En wie 
op vakantie is: geniet ervan!! 

 

Zondag 8 april – halve: Quiz! 

Vandaag gaan we quizzen met een twist. Dus laat jullie 
maar allemaal van jullie slimste kant zien. Maar bereid 
ook maar jullie smaakpapillen voor, want die gaan een 
heel avontuur beleven! En zeker ook een grote 
goesting! HET IS DUS EEN FREETQUIZ :)  

 

 

Zondag 15 april – hele: Stadsspel 

Wat we in de stad gaan doen is nog een groot raadsel voor jullie ... Maar er zijn wat 
dingen waar jullie aan moeten denken, zoals een lunchpakket en eventueel buspas! 
Zie dat je genoeg eten en drinken mee hebt! Zie ook dat je in uniform bent, maar ook 
beschermd tegen de regen en de kou! Dus: buspas, lunchpakket, drankje, warme 
kleren, uniform en een goed humeur! :) Wij hebben er alvast zin in! 

 



 

Zondag 22 april – vrij: vakantie 

Vandaag mogen jullie eens heerlijk lang in jullie bedjes blijven liggen. Je kan 
natuurlijk een aantal andere leuke dingen doen op een zondagmorgen. Zoals je ouders 
verwennen op een top ontbijt of heel het huis op te kuisen ;)  

 

Zaterdag 29 april – halve: Highland Games  

Vandaag mag je je kilt onder het stof vandaan halen, want we 
gaan naar de hooglanden van Schotland! We gaan de beroemde 
Highland games spelen! Dus haal je spierkracht al maar boven en 
je strijd lust om te winnen. Voor wie nog nooit van Highland 
Games gehoord heeft, geen zorgen, we zullen wel duidelijk maken 
hoe deze stoere spelen verlopen. 

 

 

 

Een stevige linker,  

de welpenleding 

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

Michiel/Marter: 0478/367983  Hannah/Spitsvogel: 0479/682568 

!

!

!



Dikke%smakkerds%de%leiding%!%

Julie%Simons:%0472610749%%%%%%%%%%%%%%%%%%Eline%Thomas:%0479619873%%%

Bram%Gevers:%0492801160%%%%%%%%%%%%%%%%%Kobe%Velle:%0485497716%

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

Bij%vragen%of%bedenkingen%kan%u%ons%altijd%even%aanspreken%voor%of%na%een%
scoutsvergadering.%

U%kunt%ook%altijd%contact%opnemen%via%ons%mailadres:%
jonggidsen@scoutsschilde.be%

Pff%maart%is%weeral%voorbij.%Maar%no%stress%want%APRIL%staat%voor%de%deur%!.%We%gaan%er%een%
schitterende%maand%van%maken%vol%superleuke%activiteiten.%Deze%maand%gaan%we%Julie%
moeten%missen,%zij%gaat%leider%Glyn%bezoeken%in%Nieuw[Zeeland!%Maar%nu%tromgeroffel%
BAMBAMBAM%onze%mega%leuke%maand%APRIL!!!!%

VRIJDAG(30(MAART(–(AVONDACTIVITEIT(–(SCHAATSEN((

Pak%je%handschoenen%maar%al%terug%uit%de%kast,%want%wij%gaan%schaatsen%!.%
Neem%allemaal%je%identiteitskaart%en%€4%mee.%Vergeet%ook%geen%lange%
kousen%aan%te%doen!%Wat%neem%je%niet%mee?%Waardevolle%spullen%laat%je%
best%thuis%%[%er%zijn%geen%lockers%aanwezig.%%We%verwachten%jullie%om%20%uur%
op%de%parking%aan%de%schaatsbaan%Ruggeveld%en%de%activiteit%eindigt%om%22%
uur.%%%

ZONDAG(8(APRIL(–(HELE(–(KOOKTOCHT((

Kleed%jullie%lekker%warm%aan.%Vandaag%is%iedereen%on%fire,%%letterlijk%en%figuurlijk.%We%gaan%vandaag%
lekker%kokkerellen.%Neem%allemaal%4%euries%mee%en%je%fiets%natuurlijk%!.%

ZONDAG(15(APRIL(–(HALVE(–(ALLES(OP(WIELTJES(

Doe%de%spelkoffer%maar%terug%open%want%vandaag%gaan%we%
alles%op%wieltjes%doen.%Neem%allemaal%iets%op%wieltjes%mee!%%

ZONDAG(22(APRIL(–(VRIJE((

Ooooooh%spijtig%vandaag%geen%scouts%"%"%"%jullie%mogen%
allemaal%lekker%blijven%stinken%in%bed%en%genieten%van%jullie%
zondag%!%

ZONDAG(29(APRIL(–(HALVE(–(PAS(OP(VOOR(DE(LEIDING((

Vandaag%testen%we%jullie%verstop%skills%dus%wees%maar%op%jullie%hoede!%%

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

%



Gidsen'
Zondag'1'april:'Pasen'! 'VRIJ'
Aangezien'het'Pasen'is'mogen'jullie'genieten'van'
overheerlijke'paasbrunches.''

Zondag'8'april:'HALVE'
Aangezien'we'vorige'keer'het'geweldig'leuke'presidenten'
hebben'moeten'annuleren,'gaan'we'deze'zondag'Obama'
en'Trump'nog'eens'uitnodigen'voor'een'duel'op'onze'
scouts.''

Zondag'15'april:'HALVE''
Paasspel!'Omdat'wij'niet'genoeg'krijgen'van'chocolade,'
houden'we'nog'een'heus'paasspel.'Wie'kan'de'
paasklokken'spotten'en'wie'heeft'de'paashaas'nu'weer'
beetgenomen?'Je'ontdekt'het'allemaal'in'dit'spel.''

Zondag'22'april:'VRIJ'
Jullie'mogen'lekker'blijven'dutten'in'jullie'
bedjes.''

Zondag'29'april:'HELE'
Verrassingsspel.'Wij'hebben'een'heus'
verrassingsspel'in'elkaar'gestoken.'Belangrijk'is'
om'boterhammen,'fiets,'handschoenen'en'
bikini'mee'te'nemen.'Dit'lijken'random'dingen'
maar'we'hebben'ze'oprecht'allemaal'nodig'dus'
zeker'niet'vergeten.''

'

Vergeet'niet'af'te'zeggen'voor'elke'vergadering!!!'Ander'POMPEN!''

Dikke'smakkerds!''

Dorian'en'Nadia''



Verkenners: 
 
 
Nog maar enkele maanden en we zitten in Roemenië!! 
Om jullie al een beetje warm te maken voor ons kamp volgen hier enkele weetjes en 
getuigenissen over onze kampplaats. 
 
In Roemenië betalen ze met de Roemeense lei, afgekort als RON, meervoud 
RONny’s. Hoeveel is 1 euro dan waard? 
 

€1=    
!

!

!

!

!

!

!

Roemenië heeft zoals jullie al weten de grootste berenpopulatie van Europa, maar er 
leeft ook één zeer gevaarlijke beer! De Beerschot! 

!

Opgelet!deze!beer!lijkt!goede!bedoelingen!te!hebben!!
maar!hij!wil!enkel!van!je!profiteren.!Voor!je!het!weet!ben!je!
failliet,!alles!kwijt!en!kan!je!helemaal!opnieuw!beginnen.!

De#Beerschot#

Enkele!quotes!over!Roemenië:!

‘’Roemenië#was#focking#nice,#vooral#Retezat,#hehehe”##!J.Moorkens,!leiding!scouts!Schilde!

“Mijn#droom#is#om#ooit#FC#Scoutie#te#trainen”###L.!Bölöni,!trainer!Club!Brugge!

“Alle#Roemenen#zijn#inbrekers!”###F.!Dewinter,!komiek!!

! !



Programma:(

Zondag(1(april(

Vandaag!geen!scouts!want!Thomas!en!ik!gaan!paaseitjes!zoeken.!

!

Zondag(8(april(

We!doen!nog!is!een!scoutesk!bosspel,!niks!lame!me!
kaartjes,!tikken!en!boemannen!maar!echt!iets!extreme!!!
Neem!u!fiets!mee!!!

!

Zondag(15(april(

Mensen!!Mensen!!!!
Hallo!mensen!!!!
Vandaag!een!episch!spel.!
Vertrouw!niemand,!want!wie!is!oprecht!en!wie!speelt!
het!spel??!Zeker!komen!!

Zondag(22(april(

Thomas!en!ik!gaan!een!heel!weekend!vergaderen!over!hoe!we!de!scouts!nog!beter!kunnen!
maken,!samen!met!de!andere!leiding.!Geen!scouts!dus.!Doei!!

!

Woensdag(256(Zondag(29(april(

LEEFWEEK!!
LIFEWEEK!!
VIESEMAINE!!!
LEBENSWOCHE!!
LEVENOS!WEEKOS!!
Lévà!Wèçkà!!!!

!

Zo!dat!was!het!!
In!de!naam!van!de!flan,!
een!andere!flan,!
en!nog!ne!flan!! ! !
(

Thomas((04(84(88(53(16)( ( ( ( Cédric((04(99! 164(146)! !
! ! !

!! ! ! !

YEAH%LET'S%GO!!%



Lieve%jinzzz,%%

zo#01&04:%%

PASENNNNNN:% vandaag% jammer% genoeg% geen% scouts% :/%Hopelijk% heeft% de%paashaas% veel% chocolade%
voor%jullie%verstopt!%Ga%maar%goed%vieren%met%de%familie%en%eet%lekker%veel%eitjes%xoxo%

zo#08&04:#

Leefweek%(?)%yaaaaaaaaaaay%

zo#15&04:#

Vandaag%gaan%we%op%kooktocht!!!% Joepieee.%Vergeet%niet%om%met% je%fiets%naar%de%scouts%te%komen.%
Wij% zullen%eten%meenemen.%Afhankelijk% van%het%aankoopbedrag% zullen% jullie%misschien% iets%moeten%
terugbetalen.%MAAAR%die%info%volgt%nog.%BYEEEEE%

zo#22&04:#

Deze%week%wordt%de%epischte%week%van%het%hele%jaar.%Zet%jullie%al%maar%schrap,%want%van%maandag%tot%
vrijdag%is%het%LEEFWEEK%en%daarna%is%het%LEIDINGSWEEEEEKEND!%Plezier%verzekerd!%Vergeet%huiswerk%
niet%en%denk%aan%de%gouden%regel%%van%Melis:%Geen%plezier%zonder%te%fladderen.%Verdere%info%over%de%
leefweek%volgt%nog.%Doei%kinders%<3%

zo#29&04:%%

Deze% week% hebben% we% voor% jullie% een% extra% speciale% vergadering% gepland.% We% gaan%
namelijk…….klakkebuizen%als%avondactiviteit.%Probeer%jullie%zo%veel%mogelijk%te%kleden%in%thema:%leger%
en% neem% zeker% genoeg% kleding% mee,% zodat% je% het% niet% te% koud% hebt.% Jullie% zullen% in% twee% teams%
verdeeld%worden%en%zullen%tegen%elkaar%moeten%strijden.%Neem%misschien%ook%een%zaklamp%mee,%das%
handig.%Na%het%spel%kunnen%we%nog%ergens%gezellig%gaan%opwarmen.%See%ya%xoxo%

Muiltjes%en%lekjes,%%

Fonkelende%vlinder,%montere%beo%en%zoet%kwikstaartje%<3%

%

%

%

%

%

%

%

%
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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..
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!

UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE!
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!

UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE!


