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+

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!leden,!ouders!en!sympathisanten,!!
Eerst!en!vooral!zullen!we!onszelf!even!
voorstellen:!wij!zijn!Hannah,!Roan,!
Dorian!en!Sam!en!zullen!dit!jaar!de!
groepsleiding!zijn!van!onze!geliefde!
scouts.!Wij!zullen!altijd!klaar!staan!om!
alles!in!goede!banen!te!leiden,!vragen!te!
beantwoorden!en!mensen!bij!te!staan!
waar!nodig.!!
Met!het!jaarthema!“Minder!is!meer”!wil!
Scouts!en!Gidsen!Vlaanderen!focussen!
op!ecologie.!Met!scouts!Schilde!zouden!
wij!graag!ons!steentje!bijdragen!aan!
een!betere!wereld!en!beginnen!we!met!
enkele!kleine!acties.!Zo!gaan!we!onze!

uniformkoffer!nieuw!leven!in!blazen!door!na!elke!eerste!vergadering!
van!de!maand!onze!volledige!collectie!aan!tweedehands!
uniformen!uit!te!stallen!en!tegen!zeer!schappelijke!
prijzen!te!verkopen.!Te!kleine!uniformen!mogen!ook!
steeds!worden!binnen!gebracht.!Ook!zouden!we!iedereen!
graag!willen!aansporen!om!op!een!duurzame!manier!naar!
de!scouts!te!komen,!met!de!fiets,!te!voet,!met!de!bus,!step,!
eenwieler!…!
Tot!slot!zouden!we!nog!wat!mensen!willen!bedanken:!de!
mastworp!om!versnaperingen!en!drankjes!te!voorzien!op!
de!overgang,!de!leiding!voor!hun!inzet!en!om!er!elke!
week!opnieuw!met!veel!plezier!en!volledig!vrijwillig!te!
staan!en!de!vele!andere!helpende!handen.!Een!oprechte!
dankjewel!!
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!
!
Dorian,!Roan,!Hannah!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 



Hoi$liefste$kapoentjes!$$

Het$begin$van$het$nieuwe$scoutsjaar$is$weer$aangebroken!$We$kijken$er$enorm$naar$uit$om$
jullie$allemaal$te$leren$kennen$:)$Voor$jullie$hebben$we$alvast$een$voorproefje$wat$jullie$van$
het$knotsgekke$leidingsteam$van$dit$jaar$mogen$verwachten!$$

$

JOVIALE(SPITSVOGEL(

naam:%Hannah$
favo%eten:%alles$met$pasta!$(en$frietjes$eigenlijk$ook)$
leeftijd:%19$
favo%scoutsactiviteit:%spaghetti$zonder$handen$eten!$(natuurlijk$;)$)$
leidingsjaren:%2de$jaar$&$1ste$jaar$groepsleiding$
favo%dier:%een$olifant!$(die$kan$alles$met$zijn$slurf)$
berichtje%aan%de%kapoentjes:$Dit$jaar$wordt$echt$een$knaller!$Voor$
ieder$van$jullie$zitten$er$leuke$dingen$bij:$bosspelletjes,$dansjes,$
sporten,$gezelschapspelletjes,$knutselen$en$allemaal$andere$super$

leuke$activiteiten$:)$Ik$heb$er$alvast$heel$veel$zin$in!$$
$
GOEDLACHSE(SPREEUW(
$
naam:$Chloé$
favo%eten:$gehaktbrood$met$wortelpuree$
leeftijd:$18K1$
favo%scoutsactiviteit:$kampvuur$met$marshmallows$
leidingsjaren:$1ste$jaar$
favo%dier:$een$zeeotter!$(zeeotters$houden$het$handje$van$
hun$beste$vriendje$vast$als$ze$gaan$slapen$in$het$water,$zo$
kunnen$ze$nooit$uit$elkaar$drijven!)$
berichtje%aan%de%kapoentjes:$Wie$flink$is$krijgt$1$van$mijn$
marshmallows$aan$het$kampvuur$op$kamp$;)$
$
$

RUITERLIJKE(VINK(
(
naam:%Nicolas$
favo%eten:%sushi$
leeftijd:%18$
favo%scoutsactiviteit:%kampvuur!$
leidingsjaren:%1ste$jaar$
favo%dier:%een$leeuw!$(de$koning$van$het$dierenrijk)$
berichtje%aan%de%kapoentjes:%Ik$heb$super$veel$zin$in$dit$jaar$
en$kan$nu$al$niet$wachten$om$samen$met$jullie$op$kamp$te$
gaan!$$PS:$als$jullie$flink$zijn$krijgen$jullie$van$mij$meer$
snoepjes$dan$van$Spreeuw$;)$



$
BLIJGEESTIG(STOKSTAARTJE(
$
naam:%Roan$
favo%eten:%Mexicaans$
leeftijd:%19$
favo%scoutsactiviteit:%op$kamp$gaan!$(en$een$tof$bosspel$is$ook$
wel$mijn$ding)$
leidingsjaren:%2de$jaar$&$1ste$jaar$groepsleiding$
favo%dier:%een$stokstaartje$natuurlijk!$$
berichtje%aan%de%kapoentjes:%Kapoenen,$meloenen,$om$te$
zoenen,$zonder$schoenen!$Ik$hoop$dat$jullie$klaar$zijn$voor$een$jaar$vol$avontuur$en$plezier,$
want$met$ons$als$leiding$zal$je$je$niet$snel$vervelen$;)$
%
$

FONKELENDE(VLINDER(
$
naam:%Clara$$
favo%eten:%Italiaans$(op$kamp$fishsticks$met$spinaziepuree)$
leeftijd:$18$
favo%scoutsactiviteit:%alle$spelletjes$die$je$buiten$kan$spelen!$
leidingsjaren:%1ste$jaar$
favo%dier:%ik$kan$niet$kiezen$tussen$een$spreeuw,$vink,$
stokstaartje$of$spitsvogel$;)$(wolven$vind$ik$ook$super$cool!)$
berichtje%aan%de%kapoentjes:%Ik$kijk$er$al$naar$uit$om$samen$
met$jullie$op$kamp$te$gaan!$We$gaan$er$een$onvergetelijk$
jaar$van$maken$:)$$

$

Hopelijk$hebben$jullie$er$ook$zin$in$:)$$Wij$starten$alvast$met$een$maand$vol$toffe$activiteiten:$$

7(oktober((halve)(

Ahoy$kapoenen!$Jullie$kapiteins$hier.$Wij$hebben$jullie$hulp$nodig:$we$hebben$op$de$scouts$
een$oude$schatkaart$gevonden$en$kunnen$hem$zelf$niet$ontrafelen$Om$de$schat$te$vinden$
zullen$jullie$elkaar$goed$moeten$leren$kennen$en$samenwerken.$Hopelijk$zijn$jullie$klaar$voor$
het$scoutsavontuur!$

14(oktober((vrije)(

Jammer$genoeg$is$het$vandaag$geen$scouts.$Blijf$maar$lekker$snurken$in$jullie$bedjes$�$

21(oktober((hele)(

Vandaag$is$het$PYJAMADAG!$

Kom$dus$in$je$warmste$en$coolste$pyjama$naar$de$scouts$(wel$stevige$schoenen)$en$neem$
een$dekentje$mee.$$

Je$hoeft$geen$lunch$mee$te$nemen$maar$wel$3(euro$en$een$lekker$vier(uurtje.$



28(oktober((halve)(

BOE!!!$

Het$is$bijna$halloween$en$dat$vieren$we$vandaag!$Kom$verkleed$en$neem$een$leeg$glazen$
potje$mee…$

$

Vergeet$zeker$niet$te$verwittigen$als$jullie$niet$kunnen$komen!$Het$mailadres$van$de$
kapoenen$is$kapoenen@scoutsschilde.be(!$

$

Dikke$knuffels$van$de$leiding,$

K$Stokstaartje:$04$86503466$

K$Vlinder:$04$76657720$

K$Spitsvogel:$04$79682368$

K$Spreeuw:$04$84492262$

K$Vink:$04$94168522$

$

PS:$kapoentjes$worden$verwacht$een$scoutsdas$te$dragen,$de$rest$is$vrij$te$bepalen$

$



KABOUTERS*

7*oktober:*Kennismaking*

Hey$Hey$Hoi$Hoi,$

Vandaag$is$het$dan$zo$ver,$eerste$scoutsdag$met$jullie$super,$leuke(re),$mega$toffe,$nieuwe$leiding.$

Neem$jullie$goed$humeur$mee$en$we$kijken$er$al$naar$uit$om$jullie$te$leren$kennen.$$

XOXO$

14*oktober:*vrije*dag*

Vandaag$mogen$jullie$lekker$lang$in$jullie$bedje$blijven$liggen$en$helaas$een$weekje$zonder$ons$

doorbrengen.$$

21*oktober:*Hele*dag*(tot*16u):*Knutselen*

Haal$je$creatieve$handjes$maar$boven,$want$vandaag$is$het$knutseldag!$Vergeet$zeker$geen$

lunchpakket$mee$te$nemen$want$vandaag$blijven$we$tot$16u$op$de$scouts.$$

28*oktober:*Lokaal*versieren*

Heb$je$nog$een$poster$van$je$favoriete$idool,$leuke$slingers,$stickers$of$andere$versieringen?$Want$

ons$kabouterlokaal$kan$zeker$nog$een$makeHover$gebruiken.$$

P.S.:$doe$niet$je$mooiste$kleren$aan$want$we$gaan$ook$verven.$$

$

$

Zo$dat$was$het$al$voor$de$eerste$maand$van$het$scoutsjaar.$Als$je$niet$kan$komen$laat$het$dan$altijd$

even$weten$aan$één$van$de$leiders.$Dit$kan$via$mail$of$via$sms.$$

Thomas$Van$de$Wijer$$

04/78$07$41$25$

Emma$Bogaerts$

04/76$55$34$85$

Marion$Verbiest$$

04/78$33$16$50$

Fien$Dietvorst$

04/96$28$86$07$

Floor$Hoeijmans$

04/88$17$50$25$

$

$

$

$



Welpen 
Het is eindelijk weer zover, het scoutsjaar gaat weer beginnen. Er staat 
nu een knotsgek leidingsteam voor jullie klaar om keiveel leuke spelletjes 
te spelen en om ons te amuseren. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin 
in als wij! 

 
We kunnen natuurlijk geen spelletjes spelen zonder dat jullie het 
leidingsteam kennen. Wij zijn Bas, Wout, Thomas, Lotte en Britt. We 
gaan van dit jaar een superleuk scoutsjaar maken! 

 

7 oktober: halve 
Vandaag gaan we spelletjes spelen om zo elkaar wat beter te leren 
kennen. 

  



14 oktober: vrije 
Vandaag mogen jullie jullie ouders ontbijt op bed brengen want het is 
geen scouts (oooooh). 

 
21 oktober: hele: bosspel 
We gaan een hele dag leuke bosspelletjes spelen. Neem zeker allemaal 
een drankje en middageten mee en aangepaste kledij als het slecht weer 
is. 

28 oktober: halve 
Boemannen dwalen rond in het bos en willen jullie groentjes stelen. We 
spelen het Grote Groentenspel!   

kleur erop los! 

 

Vergeet zeker niet om in perfect uniform te komen (korte groene broek, 
hemd, das en welpenpet). Als je niet kan komen gelieve een seintje te 
geven.  

 

Groetjes  gepassioneerde egel (Bas): 0499455609 
daadkrachtige steenbok (Wout): 0488221712 
ongeremde olifant (Thomas): 0484885316                   
parmantige gnoe (Britt): 0476563650   
zoet kwikstaartje (Lotte): 0496288504  



Heeeeeeey jonggivers! 

Er is weer een nieuw scoutsjaar aangebroken en dat betekent natuurlijk naast een jaar vol 
bangelijke activiteiten, ook een nieuw leidingsteam! 

Daarom stellen wij ons kort even voor: 

Heeeeey lieverds! De 2de en 3de jaars kennen mij waarschijnlijk nog wel van vorig jaar! Met 
heel veel enthousiasme (ik heb mijn voortotem dus niet gestolen, hihi!) en een 
rugzak vol ervaring, ben ik helemaal klaar om een nieuw (en 5de!!!) jaar als 
leiding te starten! Ook ben ik heel benieuwd naar die nieuwe gezichtjes die 
ik te zien zal krijgen! Tot 7 oktober meisjes! Veel liefs, enthousiaste nyala. 

                                                                                                   

Heeey Girls!! Gues who's back!! Jaja jullie geraken nog steeds niet 
van mij af aangezien ik jullie nu al wel een tijdje leiding geef 
(sommige al 3jaar op rij!! ) dus ik neem aan dat jullie me al zullen 

kennen, ik kijk er naar uit om mij terug een jaar kapot, muug, mega, 
ultiem hard te amuseren met jullie! Dikke smakkers charmante ree. 

 

   

 

Coucou baby’s, vele zullen me kennen van vorig jaar!! Ik ben 
alvast mega benieuwd om aan mijn 2de jaar leiding te starten!! 
Ik zal jullie met veel plezier en enthousiasme een leuk 
scoutsjaar bezorgen (hoop ik). Maar dat zal zeker lukken 
met jullie!! Ik kijk al vast uit naar komend jaar met veel 

beauty en glamour!! Hopelijk jullie ook! :)))) Dikke knuffels. 

 

Hey ladies!! Na een jaartje bij de immer drukke 
welpjes, kom ik jullie een mega chill jaar bezorgen! Ik heb 

al gehoord dat jullie mega leuke meiden zijn dus trek jullie stoutste 
schoenen maar aan, dan geven we er een lap op dit jaar!!                                  

Kusjes, Sprankelende marter 

 

Hayy girlss!!  

Hier zijn we weer na 4 maanden saaie scoutsloze zondagen. Hopelijk 
hebben jullie er even veel zin in als wij want we vliegen er 7 oktober 
meteen in! Zondag wordt vanaf nu terug fun & girltime en begin 
maar                                                                                                                                           
al af te tellen naar het kamp want het wordt een top editie op 
groepskaaampp :)) 

Veel kusjes en knufjes Flamboyante Zwaluw. 



Hier volgt, officieel, het ALLEREERSTE (wees gerust, er volgen er nog veel!) programma 
van deze maand: 

 

Zondag 7 oktober (halve): 

JOOOO billies! Smeer die beentjes al maar in, breng die helmpjes 
al maar mee, want vandaag is het “alles op wieltjes” vergadering! 

We gaan eens laten zien aan elkaar wat we allemaal kunnen 
met onze step, rolschaatsen, skateboard, winkelkar,… 

Oh ja, wees creatief, zoiets met twee wielen waarmee je naar 
de scouts fietst, vinden we echt een “ NO GO”. 

 

 

Zondag 14 oktober (vrije): 

Vandaag mogen jullie lekker lang in jullie bedje blijven liggen 
(joepieeeeee)! 

 

Zondag 21 oktober (halve): 

Jaja, ook de meisjes mogen zich wel eens lekker smerig maken! 
Het is weer tijd voor een jaarlijkse activiteit waar wij allemaal een 
zalig nieuw parfumke van krijgen… Rara, wat gaan we vandaag 
doen….?                                                                                                               

Kom allemaal met de fiets, doe slechte kleren aan en neem 
droge kleren + handdoek mee!!! 

 

Zondag 28 oktober (hele): 

Lieve schatten,                                                                                                                          
Als jullie een groepsuitstap, dieren van over heel de 
wereld en jullie verplaatsen met het openbaar vervoer 
zalig vinden, moeten jullie zeker komen vandaag 
waaaant….                                                                    
We gaan op daguitstap naar de zoo!!!!!!!                                                                               
Breng allemaal een lunchpakket, voldoende drinken en 17 euro mee! 

ATTENTIEATTENTIE! Zij die een Buzzypas hebben, brengen deze zeker ook 
mee!  

Ps: Bij afwezigheid STEEDS melden via sms op onze gsm-nummers:                                                                                       
Julie Simons: 0472 610 749 / Eline Thomas: 0479 619 873 / Cyril De Decker: 0470 687 866 / 
Michiel Hendrickx: 0470 567 426 / Anna-Bo Nuyts: 0495 888 684 

Pps: Wij komen ALTIJD in PERFECT uniform! (Das, hemd, groene broek/rok/short)    

Ppps: Wij komen ALTIJD met de FIETS! 



JONGVERKENNERS 
 
Yo jong-gangsters, 
Hier olle nieuwe kei koele supah leiding! JWZ 
Al nen hele vacance te ligge stinke op zondoag, nei tyd veur toffe dingen. Yeah let’s gow yah 
S/O naar matti Sjors! JWZ again 
 
 

 
 
Alle gekheid op een stokje. Nu is het tijd voor het echte werk! 
 
 
07/10 Halve: 
Vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen. Neem zeker €2 mee! 
 
14/10 Vrije: 
Vandaag mogen jullie stelletje tamzakken lekker in jullie bedje blijven. Geniet er van nu het 
nog kan. 
 
21/10 Halve: 
Voor degenen die zich soms graag vuil maakt: today is your lucky day! Vandaag gaan we 
schwampen! Kom naar de scouts MET FIETS en in kledij die je na deze dag in de vuilbak 
mag gooien. Neem zeker een handdoek mee en ECOVER douchegel om terug Mr. Proper te 
worden. 
 
28/10 Hele: 
We hebben gehoord dat jullie kookkunsten op kamp zeer matig waren. Vandaag krijgen jullie 
de kans om jullie te bewijzen. Haal de schorten naar boven en show us what you got. Wij 
gaan op kooktocht! 
 

Onze Sammy boi beleeft zyn dagen doar grietjes te fixen op de 
strand die zyn lange gouden manen wel appreciëren. 
 
De Stipson is een zeldzoam diersoort? Wanneer deze zich 
bedreigd voelt, loat hy zyn gekende stippen zien, moar hy zal 
zeker ni oep zyn strepen staan.  
 
Deze malle alpaca, genoamd StheAnie, heeft zich aangepast aan 
het kille klimaat door nen wollige vacht te produceren. Geen 
angst! De ShteAnie byt ni (veel). 
 
Ons Loukelou’ke klampt zich groag vast aan olle vorige leider: 
De CiCi-boi. Met grote ogen bedelt ze wel ne keer veur voedsel.  
 
Heilige MarieA, is nen heilige koeh die een specifiek dieet heeft. 
Gras is verboden, want doar zitten spytig genoeg gluten in… 
 



Hopelijk vinden jullie ons al kei koel en willen jullie onze vriendjes zijn. #BFF4Evah 
Wij kijken er al vast naar uit. 
Dikke smakkerds!!! 
 
PS: ALTIJD PERFECT IN UNIFORM KOMEN (das, hemd, korte groene broek) 
PPS: Wij komen ALTIJD met de fiets! 
PPPS: Als je niet komt, zeker op tijd AFBELLEN! Je kunt ons altijd een sms sturen. 
 

! Sneeuwstormvogel:  0489 26 20 19 
! Vink:    0489 34 10 28 
! Cobaye:  0489 35 22 73 
! Spitsvogel:  0479 88 26 71 
! Vinkesse:  0471 22 31 01 

 
 
 
"
"
 



YOOOO BILLIES 
Het$is$weer$de$beste$tijd$van$het$jaar,$elke$zondag$lekker$brak$op$de$scouts$staan$voor$de$
beste$activiteiten$everrr!$Jammer$genoeg$blijft$er$maar$½$van$vorig$jaar$over,$(Nadia$is$lame)$
maar$niet$getreurd!$Jullie$krijgen$zelfs$dubbel$zoveel$leiding$dan$vorig$jaar!$
Voor$de$gidsen$is$er$een$wachtrij$van$mensen$die$jullie$willen$begeleiden$naar$het$
groepskamp.$Daarom$even$een$kleine$voorstelling$van$de$leiding$die$er$dit$jaar$weer$een$
dikke$parteej$van$gaan$maken.$

Dorian$aka$IS$DIE$ER$NU$NOG$ALTIJD$aka$LOL$JEP$DERDE$KEER$GOEIE$KEER$aka$STEEN$

Het$is$duidelijk$dat$hij$gewoon$geen$afscheid$kan$nemen$van$die$uberchille$gidsen,$er$is$geen$
andere$mogelijkheid.$Na$een$gewoon$kamp$en$buitenlands$kamp,$kon$het$gewoon$niet$
anders$dat$hij$ook$voor$een$onvergetelijk$groepskamp$ging$zorgen.$

Kobe$aka$KUUB$

Deze$Vurige$Banteng$weet$van$geen$ophouden!$Na$enkele$jaren$in$de$jongere$takken$te$
cirkelen$waagt$hij$zich$nu$aan$de$oudere$vrouwtjes.$Hij$is$helemaal$klaar$om$gewoon$een$jaar$
lekker$hard$te$gaan.$

MarieRLise$aka$ML$

De$laatste$en$beste$van$de$familie$Nedee$komt$eraan!$De$gidsen$beseffen$nog$niet$hoeveel$
buikpijn$ze$gaan$hebben$met$deze$Dierbare$Nyala$van$het$lachen.$Zelf$vindt$ML$dat$het$tijd$is$
om$wat$veranderingen$door$te$voeren$bij$de$gidsen,$welke$zullen$jullie$snel$merken!$(Kei$
spannend$fni???)$

Laura$aka$LOUW$

Deze$gesjellige$dame$kan$niet$lief$genoeg$zijn!$Iedereen$die$een$wondje$heeft$kan$om$een$
likje$komen$vragen$bij$onze$Hartelijke$Newfoundlander.$Vorig$jaar$heeft$ze$misschien$leiding$
gegeven$aan$jonge$meisjes,$maar$ze$weet$goed$genoeg$dat$gidsen$in$hart$en$nieren$eigenlijk$
grote$kaboutertjes$zijn.$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



En$dan$nu$het$boekske$van$de$maand:$

7$oktober:$halve$

Broers,$het$is$weer$de$zaligste$en$schmerigste$vergadering$van$het$jaar,$schwampen!$We$
gaan$weer$een$voormiddag$lekker$ravotten$en$rollebollen$in$de$modder,$dus$trek$je$leukste$
pakkie$al$maar$aan!$

$

14$oktober:$Vrije$

Meteen$extreem$hard$chillen!$Deze$keer$niet$in$Bulgaria$maar$gewoon$weer$thuis$in$je$
beddebak$(traantje).$Ook$stinkt$iedereen$gewoon$nog$te$hard$$van$vorige$week$dus$wij$
moeten$jullie$ni$echt$hebben.$

$

21$oktober:$Hele$

Jullie$mogen$nog$eens$een$keer$proberen$om$iets$lekker$klaar$te$maken,$de$verwachtingen$
liggen$namelijk$laag$na$de$vorige$jaren.$Eerst$op$tocht,$dan$koken.$(Huh$misschien$is$het$wel$
kooktocht??)$$
Allemaal$4$snaren$meenemen$voor$vollenbak$te$freiten!$

$

28$oktober$:$Halve$

What$do$you$meme?$Spreekt$uiteraard$voor$zichzelf,$we$gaan$ons$een$voormiddag$bezig$
houden$met$memes$maken,$dorpen$uitbeelden$en$allemaal$andere$pacht$om$jullie$het$beste$
van$het$beste$te$geven.$$

$

Dit$was$het$alweer$voor$oktober!$Altijd$in$perfect$uniform$komen$en$als$je$niet$komt$ALTIJD$
afbellen$of$sturen$of$postduiven$of$faxen$of$appen.$

We$zien$jullie$terug$in$november$hé.$$
$
Ciaokes$byekes,$

Leukste$leidingsteam$

$

Dorian$$ 0487$47$14$21$
MarieRLise$ 0489$50$28$01$
Laura$ $ 0474$22$70$13$
Kobe$ $ 0485$49$77$16$$ $ $
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UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE!
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