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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,!!
Er!is!weer!een!prachtige!maand!voorbij!
en!nu!is!het!dus!tijd!voor!de!maand!mei.!
Dat!is!spijtig!genoeg!ook!de!laatste!
scoutsmaand.!Maar!niet!getreurd,!want!
in!de!grote!vakantie!vinden!de!kampen!
plaats.!Al!de!nodige!info!over!de!
kampen!zal!zeker!tijdig!per!mail!
bezorgd!worden.!
Op!vrijdag!avond!4!mei!vindt!ook!de!
jaarlijkse!voetbalclash!plaats!tussen!de!
scouts!en!de!chiro!van!Schilde.!
Iedereen!is!welkom!om!te!komen!
supporteren!op!KSK!Schilde,!de!aftrap!
wordt!om!19:30!gegeven!!

We!zouden!graag!alle!leiding!willen!bedanken!om!er!elke!zondag!te!
staan!met!een!leuke!activiteit!en!om!de!scouts!een!aangename!plek!te!
houden!voor!iedereen.!Ook!zouden!we!alle!leden!willen!bedanken!
omdat!ze!er!altijd!staan!vol!enthousiasme.!Tot!slot!zouden!we!de!
mastworp!en!de!stam!willen!bedanken!om!ons!steeds!bij!te!staan!
wanneer!nodig.!
Graag!willen!we!ook!in!dit!laatste!groepsleidingswoordje!nog!eens!
aanhalen!dat!het!de!bedoeling!is!dat!iedereen!in!perfect!uniform!naar!
de!scouts!komt,!tenzij!anders!vermeld.!Dit!wil!zeggen:!korte!groene!
broek,!scoutshemd!en!scoutsdas.!
Wij!wensen!iedereen!een!plezierige!maand!en!een!aangename!
zomervakantie!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  
 
Wat een leuke, zonnige maand hebben we achter de rug! Hieronder een paar leuke foto’s 
om de mama’s en papa’s te laten zien wat een pret de scouts is! :-) 
 

 
 
Na heel wat paaseitjes, sport en koken, wordt het tijd voor de laatste - ooh, wat jammer!- 
maand van ons scoutsjaar: Mei. 
(Maar niet getreurd: in juli hebben we een fantastisch leuk scoutskamp!) 
 
zondag 6/5 -- Kinderboerderij; Hele dag (9:30 u - !!17:00 u!!) 
Vandaag trekken we naar het Rivierenhof. Daar bezoeken we een heuse kinderboerderij! 
Ezeltjes, geitjes, kippen… noem maar op! Moest je nog wat oud brood hebben liggen thuis, 
mag je deze altijd meenemen om de eendjes te voederen. 
Vergeet zeker niet je lunchpakket en een buzzypas, als je deze hebt. 
 
zondag 13/5 -- waterspelletjes ; Halve dag (9:30 u - 12 u) 

Trek je waterschoenen aan, want vandaag spelen we waterspelletjes! Vergeet zeker je 
handdoek en knotsgekke waterpistolen niet. 



 
Zaterdag (!) 19/5 -- barbecue (18:30 - 21:00 uur)  

Om het scoutsjaar mooi af te sluiten, smullen we onze buikjes nog een laatste keer vol. Met 
allerlei lekkere vleesjes en heel wat meer, verwachten we jullie op de scouts om 18:30 u. 
Vergeet geen 5 euro mee te nemen. 
 

zondag 27/5 -- vrij 

 
Vandaag moet de leiding een beetje studeren, want binnenkort hebben zij grote toetsen. 
Jullie kunnen dus gewoon gezellig in bed blijven liggen. 



 KAAAABOUTERS 
 

Hey lievelingen! 
De dagen worden weer langer, de 

avonden warmer, de broeken 
korter. Dat betekent dat de 

heerlijke zomer weer in ’t land is, 
maar helaas ook dat we zijn 

aangekomen bij de laatste maand 
van het scoutsjaar …  

MAAR 
NIET GETREURD! 

In juli komt ons spetterende kamp er nog aan!!!!! 
Om jullie hiervoor warm te maken, hier een paar fotootjes 

van ons super plezante weekend 
 

 
 

  



Tijd voor het programma: 
 
6/05 – halve 
Vandaag is het de goededoelendag. Deze dag organiseren 
wij om erbij stil te staan dat het niet overal in de wereld 
even goed is als bij ons. Dit jaar is het goede doel ‘Mamas 
for Africa’, een organisatie die zich inzet voor Afrikaanse 
meisjes en vrouwen en hen steunt in hun strijd tegen 
uitbuiting en geweld.  
Deze halve dag  spelen we met de hele scouts, dus met alle 
taken samen, een interactief spel om ons in te leven in de 
organisatie en om het groepsgevoel en –engagement 
binnen de scouts te versterken. 
 
Via de website www.mamasforafrica.be/ kan je meer 
informatie vinden. 
 
 
13/05 – halve 
Tijd om jullie allerbeste talent naar boven te halen in een 
spetterende show: KABOUTERS GOT TALENT!  
Bereid jullie voor om de jury van z’n sokken te blazen… 
 
 
18/05 – avond : 18:30 – 20:30 
We sluiten ons jaar feestelijk af met een heerlijke BBQ! 
Neem je lievelingsvleesje voor op de ijzeren plaat mee. 
 
 
27/05 – vrije 
FAMILIEZONDAG! Geen scouts vandaag, dus ga koekjes 
bakken met mama en papa of eendjes voederen in ’t park 
met oma en opa.   
 
 
 



! Vergeet niet elke vergadering in perfect uniform te 
komen (korte groene broek/rok!) 

! Stuur een sms’je naar de leiding als je niet kan komen 
 
Dikke zoentjes van jullie liefste leiding xxxxxx 
 

 
Wasbeer, Newfie, Vink en Cobaye 



We#beginnen#al#aan#de#maand#mei.#In#deze#maand#leggen#de#vogeltjes#niet#alleen#een#ei.#Het#is#
jammer#genoeg#ook#al#de#laatste#maand#van#dit#scoutsjaar.#Jullie#leiding#hoopt#dan#ook#jullie#
schattige#snoetjes#nog#een#paar#keer#te#zien#verschijnen,#want#we#gaan#er#nog#een#knaller#van#een#
maand#van#maken!!!#

6"mei""(halve):"goede"doelen"dag"

Vandaag#is#het#de#goededoelendag.#Deze#dag#organiseren#wij#
om#erbij#stil#te#staan#dat#het#niet#overal#in#de#wereld#even#goed#
is#als#bij#ons.#Dit#jaar#is#het#goede#doel#‘Mamas#for#Africa’,#een#
organisatie#die#zich#inzet#voor#Afrikaanse#meisjes#en#vrouwen#en#
hen#steunt#in#hun#strijd#tegen#uitbuiting#en#geweld.#

Deze#halve#dag##spelen#we#met#de#hele#scouts,#dus#met#alle#
taken#samen,#een#interactief#spel#om#ons#in#te#leven#in#de#
organisatie#en#om#het#groepsgevoel#en#–engagement#binnen#de#
scouts#te#versterken.#

Via#de#website#www.mamasforafrica.be/#kan#je#meer#informatie#vinden..##

13"mei"(hele"dag):""sport"en"spelletjesvergadering"

Wie#is#de#sportiefste#welp?#Wie#is#het#snelst,#sterkst,#slimst#of#kan#het#beste#in#team#werken?#Wie#
wordt#de#ultieme#sport#en#spel#kampioen#van#de#welpen?#Dit#zoeken#we#op#deze#dag#uit!!#Kom#met#
de#FIETS#en#doe#SPORTIEVE#kleren#aan#(uniform#is#dus#vandaag#niet#verplicht).#

20"mei"(vrije)"

Vandaag#mogen#jullie#eens#lekker#lang#uitslapen.#Het#is#vandaag#jammer#genoeg#een#vrije#dag#�#
Hopelijk#zien#we#jullie#volgende#week#weer!#

25"mei"(vrijdag"avond)"

Wat#is#nu#een#betere#afsluiter#voor#zo’n#spetterend#jaar#dan#een#zalige#BBQ?!#Deze#vergadering#vindt#
plaats#op#vrijdagavond#van#18u00#tot#21u00.#Jullie#moeten#zelf#een#vleesje#meenemen#dat#jullie#
graag#willen#eten#en#5"euro#zodat#de#leiding#voor#jullie#een#
hoop#lekkers#daarbij#kan#voorzien!#

Ooooh#�#het#scoutsjaar#is#weeral#voorbij…#:(#:(#:(#De#tijd#vliegt#
natuurlijk#als#het#leuk#is.#We#zien#jullie#hopelijk#op#kamp#en#
anders#vast#en#zeker#tot#volgend#jaar.##

De"welpenleiding"wil"via"deze"weg"laten"weten"dat"het"niet"
de"bedoeling"is"dat"jongere"takken"(kapoenen,"kabouters"en"
welpen)"geen"zakmessen"mee"mogen"nemen"naar"de"scouts."

Een#stevige#linker,#

De#welpenleiding#

Kathleen/Spreeuw:#0495/574696#
Bas/Egel:#0499/455609##
Michiel/Marter:#0470/567426#
Hannah/Spitsvogel:#0479/682568#



Dikke%smakkerds%de%leiding%!%

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

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

Roan%Vermeyen:%0486503466%%%%%%%%%%%Glyn%D’hauw:%0487269849%%

Cyril%De%Decker:%0470687866%%

%

Bij%vragen%of%bedenkingen%kan%u%ons%ook%altijd%even%tegenhouden%voor%of%na%

een%scoutsvergadering.%

U%kunt%ook%altijd%contact%opnemen%via%ons%mailadres:%

jonggidsen@scoutsschilde.be%

JONGGIVERS*
Jow*liefste*jong6givers!*Maak*jullie*borst*al*maar*nat*voor*deze*maand*mei!*
%

Zondag%6%mei%:%HALVE%–%Goede%doelendag%

Vandaag%is%het%de%goededoelendag.%Deze%dag%organiseren%wij%om%erbij%stil%te%staan%dat%

het%niet%overal%in%de%wereld%even%goed%is%als%bij%ons.%Dit%jaar%is%het%goede%doel%‘Mamas%for%

Africa’,%een%organisatie%die%zich%inzet%voor%Afrikaanse%meisjes%en%vrouwen%en%hen%steunt%

in%hun%strijd%tegen%uitbuiting%en%geweld.%

Deze%halve%dag%%spelen%we%met%de%hele%scouts,%dus%met%alle%taken%samen,%een%interactief%

spel%om%ons%in%te%leven%in%de%organisatie%en%om%het%groepsgevoel%en%–engagement%

binnen%de%scouts%te%versterken.%Via%de%website%www.mamasforafrica.be/%kan%je%meer%

informatie%vinden.%

%

Zondag%13%:%BBQ%

Omdat%het%scoutsjaar%er%alweer%bijna%opzit%(UITKIJKEN%NAAR%HET%KAMP%JOEHOEW!)%en%

we%toch%nog%eens%samen%willen%genieten,%organiseren%we%vandaag%een%bbq!%Kom%van%

17:30%tot%20:30u%naar%de%scouts%met%een%lekker%stukje%vlees%en%4%euro%(voor%de%

groentjes/pasta/broodjes)%en%geniet%mee%van%de%sfeer!%%

%

Zondag%20%g%VRIJE%

Na%ons%weekend%vorige%maand%weten%we%hoeveel%jullie%van%een%lang%

schoonheidsslaapje%houden.%Daarom%geven%we%jullie%vandaag%de%

kans%om%lekker%te%slapen%zodat%jullie%volgende%week%in%

TOPCONDITIE%zijn.%%

%

Zondag%27:%HALVE%g%Klakkebuizen%

De%vijand%ligt%op%de%loer,%maar%geen%nood!%Jullie%wapens%én%teamgenoten%zijn%klaar%om%de%

confrontatie%met%de%vijand%aan%te%gaan!%Vandaag%verslaan%jullie%(hopelijk)%jullie%

tegenstanders%in%enkele%epische%klakkebuisgbattles.%Uiteraard%worden%deze%gevechten%

zeer%serieus%genomen,%kom%dus%verkleed%in%thema%leger!%%

%

Vergeet%niet%om%altijd%met%de%fiets%te%komen%en%in%perfect%uniform%(rok%of%korte%broek%

deze%maand!)%!%%

%



Boekje&gidsen&mei&

Liefste'Gidsen''

De'laatste'maand'wordt'de'leukste'maand!'We'zijn'even'heel'druk'
bezig'met'ons'super'tof'kamp'te'plannen'waardoor'we'even'geen'
inspiratie'hebben'voor'het'boekje.'Wij'zien'jullie'graag'en'dat'is'het'
belangrijkste.''

2.6&mei&LEEFWEEK&

The'one'with'the'week'living'on'the'scouts.'''

Jullie'krijgen'nog'informatie'over'deze'topweek'via'mail.''

Het'begint'WOE'2/05'om'15'uur'en'eindigt'ZO'6/05'om'12'uur.''

&

6&mei&HALVE&

The'one'with'the'charity.'

Vandaag'is'het'de'goededoelendag.'Deze'dag'organiseren'wij'om'
erbij'stil'te'staan'dat'het'niet'overal'in'de'wereld'even'goed'is'als'bij'
ons.'Dit'jaar'is'het'goede'doel'‘Mamas'for'Africa’,'een'organisatie'die'
zich'inzet'voor'Afrikaanse'meisjes'en'vrouwen'en'hen'steunt'in'hun'
strijd'tegen'uitbuiting'en'geweld.'

Deze'halve'dag''spelen'we'met'de'hele'scouts,'dus'met'alle'taken'
samen,'een'interactief'spel'om'ons'in'te'leven'in'de'organisatie'en'
om'het'groepsgevoel'en'–engagement'binnen'de'scouts'te'
versterken.'

Via'de'website'www.mamasforafrica.be/'kan'je'meer'informatie'
vinden.'

&

13&mei&HALVE&&

The'one'with'the'water.''



20&mei&VRIJE&&

The'one'with'no'scouts'on'Sunday.''

&

VRIJDAG&25&mei&:&BBQ&&

The'one'with'the'BBQ.''

'

Vergeet'zeker'niet'af'te'bellen!''

Kusjes,''

Dorian'&'Nadia''



Boekje verkenners 

Verkenners: 
 

We beginnen deze maand met een poëtische noot. 
 
Boekje 
Het laatste 
Vijf mooie jaren 
Scouts en gidsen altijd 
Klaar 
 
Oke als jullie klaar zijn met overgeven volgt hier de rest van het boekje! 
Na onze Überleefweek moeten jullie misschien even bekomen, maar 
daar is helaas geen tijd voor. Het is daarentegen wel puzzeltijd! jeej 
 
Welk genie lost volgende aartsmoeilijke puzzel op? 
 
 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

 
Oplossing =  



Boekje verkenners 

1. De hoop van de Chiro zal smelten zoals dit type neerslag voor de 
zon. 

2. Niet-werkend en lui persoon. Profiteert graag en stemt op de 
sossen. 

3. Gaan zeker niet naar het WK voetbal. 
4. Synoniem van cacao en afgelakte frisco 
5. Sn-Sn, ook een bekend stripfiguur 
6. Nederlandse dierennaam van Felis catus (hint: miauw) 
7. Klein paard 
8. Grootste en beste rapper ooit geleefd 
9. Bob de … 
10. Eerste letter van het Britse alfabet! 
11. Arme kapoenen want ze hebben nog steeds geen … 

 
Voila genoeg gezeverd, dan volgt nu het programma: 
 
Vrijdag 4 mei (19u-21u30) 
Jullie weten waarschijnlijk al wat er deze dag te gebeuren valt aangezien 
jullie leiding misschien al wel eens een klein beetje enthousiast heeft 
gedaan over deze avond. Voor zij die het niet weten, ook proficiat maar 
ik heb het uiteraard over de VOETBALCLASH!! 
Kom zeker supporteren want jullie leiding speelt mee evenals enkele van 
de verkenners. Verkleed jullie als hooligans in groen en wit (voor één 
avond de liefdevolle kleuren) en neem vuurwerk en spandoeken mee! 
Schreeuw ons naar de overwinning! Come on you greens!! 
 
Zondag 6 mei HALVE  
Vandaag is het de goededoelendag. Deze dag organiseren wij om erbij 
stil te staan dat het niet overal in de wereld even goed is als bij ons. Dit 
jaar is het goede doel ‘Mamas for Africa’, een organisatie die zich inzet 
voor Afrikaanse meisjes en vrouwen en hen steunt in hun strijd tegen 
uitbuiting en geweld. 
Deze halve dag  spelen we met de hele scouts, dus met alle taken 
samen, een interactief spel om ons in te leven in de organisatie en om 
het groepsgevoel en –engagement binnen de scouts te versterken. 
Via de website www.mamasforafrica.be/ kan je meer informatie vinden. 
Hopelijk tot dan!  



Boekje verkenners 

Zondag 13 mei vrije 
Het is vandaag met thuisblijven enzuu! 
 
Zondag 20 mei HELE (9u30-17u) 
Vandaag gaan we een vlottentocht houden op het Albertkanaal. 
Hopelijk geen titanic/Pearl Harbor toestanden. Wij wensen jullie een 
vlotte tocht! 
 
Weekend van 26-27 mei 
We zullen nog een bbq doen om het jaar schoon af te sluiten maar 
aangezien echt iedereen dat doet gaan we nog zien wanneer ensoow. 
Oke? Later! 
 
Groeten van jullie leiding 
 
Thomas 04 84 88 53 16 

 
 
& Cédric 04 99 164 146 

 
 



!

!

JINS 
!Het is alweer de laatste maand van dit redelijk geslaagd scoutsjaar (ooooooooohhh, ween 
ween). Niet getreurtd, er komen nog 3 epische vergaderingen aan om het in mooiheid af te 
sluiten. En wat daarna volgt is natuurlijk het hoogtepunt van onze gehele scoutscarrjeire: het 
kamp naar tsjechije!!!!!!( woehoew). Hier het programma van MEI 

!

zondag 6 mei: halve (goededoeldag) 
het goede doel is wat ons in leven hout dus gaan we deze vergadering benutten om ons 
hiervoor ekstra in te zetten. Breng jezelf en je goed humeur mee. vetleuk 

Vandaag is het de goededoelendag. Deze dag organiseren wij om erbij stil te staan dat het 
niet overal in de wereld even goed is als bij ons. Dit jaar is het goede doel ‘Mamas for Africa’, 
een organisatie die zich inzet voor Afrikaanse meisjes en vrouwen en hen steunt in hun strijd 
tegen uitbuiting en geweld. 

Deze halve dag  spelen we met de hele scouts, dus met alle taken samen, een interactief 
spel om ons in te leven in de organisatie en om het groepsgevoel en –engagement binnen 
de scouts te versterken. 

Via de website www.mamasforafrica.be/ kan je meer informatie vinden. 

 

Donderdag of vrijdag 10 of 11 mei: kasinoavond 
de vergadering waar iedereen al een heel jaar op w8… KASINIAVOND!!!!!! (woehoew). Het 
wordtdt sowiwo episs maar we moeten nog wel eventjes kijken wanneer het meeste man kan 
(haha dat reimt). Zie dus onze facebook groep op facebook 

!

Zondag 20 mei: vrije 
vandaag is het geen scouts, maar als je echt wilt mag je tog afkomen om alleen dingen te 
doen en zien. Haha doei! !

Zondag 27 mei: BBQ 
zoals elk jaar sluiten we ook nu af met een brbq. Verdere info zoek je zelf maar in onze 
facebook groep op facebook. Vetleuk 

Vele muiltjes van daadkrachtige steenbok!  



!
 !

!

!

!

!

!

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!


