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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 
 
 
De eerste maand van het scoutsjaar zit er spijtig genoeg al op. 
Maar dat betekent natuurlijk ook dat er weer een knaller van 
een maand klaarstaat! Voor we hieraan beginnen willen we 
echter nog een paar mensen bedanken. De overgang was 
immers weer een groot succes, met een mooi zonnetje en 
aangenaam gezelschap. Dit had niet mogelijk geweest zonder 
de lekkere versnaperingen en de helpende handen van de 
Mastworp, waarvoor bedankt! Daarnaast natuurlijk ook een 
‘dikke merci’ aan de hele leidingsploeg, die er elke zondag 
enthousiast staat en zich geheel vrijwillig inzet om van de 
scouts de mooie familie te maken die ze is!  
 

 
Naar jaarlijkse gewoonte draagt de scouts in november haar steentje bij aan de 11.11.11. 
actie. Dit wordt dan weer beloond door de takweekends die voor de deur staan! Hiervoor 
krijgen jullie een mail met informatie van jullie takleiding. Ten slotte wordt er dit jaar ook 
weer een SPAGHETTISLAG georganiseerd. Deze vindt plaats op zaterdag 24 november. Er is 
een shift om 17u30 en om 20u. Jullie kunnen kiezen uit een grote of kleine spaghetti 
bolognaise of vegetarisch. Er zijn ook dessertjes! Verdere informatie vinden jullie op de flyer, 
de inschrijvingen lopen tot 18 november. Wij kijken er alvast naar uit!  
 
Ten slotte willen we ook een oproep doen aan alle leden en leiding om steeds in perfect 
uniform naar de scouts te komen: scoutshemd, scoutsdas en groene broek (tussen de 
herfstvakantie en de krokusvakantie is een lange broek toegestaan). Uniformen die te klein 
zijn kunnen in de uniformkoffer een tweede leven vinden, dus als je een nieuw uniform 
nodig hebt kan je altijd een kijkje komen nemen. Vergeet zeker niet om je naam in je 
scoutsdas te schrijven, zo vind je deze gemakkelijk terug!  
 
Je kan ons steeds contacteren via groepsleiding@scoutsschilde.be .  
 
Een stevige linker, 
de groepsleiding 
 
Hannah, Sam, Roan en Dorian 
 
 



 
 

 

 

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 

 



 

Dag allerliefste kapoentjes! Na een fantastische start van het scoutsjaar gaan we 
verder met nog leukere activiteiten in november! Eerst en vooral is er deze maand 
het knotsgekke KAPOENENWEEKEND!! Verdere info hierover volgt via mail, maar 
we kunnen wel al zeggen dat het super mega leuk tof fantastisch geweldig gaat 
worden dus dat jullie allemaal mee moeten komen ☺   

 

Om jullie al warm te maken voor dit geweldige kapoenenweekend hebben we een 
mooie kleurprent voor 
jullie.  

 

RA RA RA …  

Wat zou het 
thema voor het 
weekend zijn? 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk doen we ook nog andere leuke dingen in november, dus hieronder volgt 
het programma: 

 

ZO 4/11: Het Grote Disneyspel (halve) 
Kom vandaag verkleed als jullie favoriete Disney 
held/prinses/dier … Samen gaan we op avontuur in 
de wereld van Disney, want ze hebben ons daar nodig! 
Helpen jullie mee om ervoor te zorgen dat onze 
prinsen en prinsessen nog lang en gelukkig leven? 
Vergeet je leuke outfit niet!  

ZO 11/11: 11.11.11. actie (halve) 
Vandaag gaan we ons inzetten voor andere kindjes in de wereld, want dat 
is waar scouts ook om draait! Niet iedereen heeft het zo goed als wij het 
hebben, veel kindjes kunnen niet naar school gaan of kunnen zelfs geen 
leuke dingen doen op de scouts. Voor deze kindjes willen wij ons hart 
tonen. We verwachten jullie dus zeker allemaal, met jullie mooiste glimlach ☺  



 
ZA 17/11 – ZO 18/11: KNOTSGEK KAPOENENWEEKEND  
Dit weekend trekken wij erop uit! Maar wees gerust mama en papa, we zijn maar 1 
nachtje weg ☺ Verdere info volgt via mail, maar wij kijken er alvast naar uit!  

 

ZO 25/11: vrij (vrije)  
Na dit drukke programma van november verdienen jullie een dagje 
om uit te rusten! Blijf dus maar lekker lang in je bedje liggen, of 
breng mama en papa een ontbijt op bed ☺  

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in! Vergeet niet om te mailen als jullie niet 
kunnen komen naar het mailadres kapoenen@scoutsschilde.be!  

 

Dikke kusjes en knuffels van de leiding, 

 

 

Spitsvogel   04 79682368 

 

 

 

Stokstaartje  04 86503466 

 

 

 

Vink   04 94168522 

 

 

 

Vlinder   04 76657720 

 

 

 

Spreeuw  04 84492262  

mailto:kapoenen@scoutsschilde.be


 

Kabouters 
4 november: Ontbijtvergadering 

Joepie je mag wat langer in je bed blijven liggen! Je hoeft alleen maar uit bed te 
stappen en naar de scouts te komen want vandaag gaan we in onze mooiste pyjama 
of onesie samen film kijken met een superlekker ontbijtje. Vergeet zeker geen 2 
euro voor het ontbijt en als jullie thuis nog een leuke film hebben liggen, zeker 
meenemen! 

 

11 november: 11-11-11 actie 

Ik hoop dat we in de kabouters fantastische verkoopsters hebben, want vandaag 
gaan we leuke gadgets verkopen om geld op te halen voor het goed doel. Als we ons 
best doen kunnen we zeker veel meer geld ophalen dan de welpen. Laat ze zien dat 
wij het beter kunnen! 

 

16-17-18 november: KABOUTERWEEKEND 

Jaaaaaa eindelijk! Het weekend is er waar jullie het meeste naar uitkeken: 
KABOUTERWEEKEND!! Er volgt nog een brief met alle nodige informatie. Hopelijk 
kunnen jullie er allemaal bij zijn want dit wil je zeker niet missen. Wij hebben er al 
super veel zin! 

 

25 november: Vrije dag 

Na het superleuke weekend van vorige week hebben we besloten jullie vandaag 
een rustdagje te geven. Rust goed uit en we zien jullie volgende week weer terug.  

 

Daagg liefste kabouters, veel kusjes en knuffels van de leiding   

(Spitssnuitdolfijn, beo, antilope, dolfijn, ijsduiker) 



 

WELPEN  

Ruigste rakkers van de scouts, wildste beesten in het bos, deze maand is november 
aangebroken en in november gaan wij knoooootsgekke avonturen beleven!!  

Op 4 november is het een halve dag, we gaan deze dag een aantal elementaire 
technieken aanleren in het SJORREN! Deze zullen jullie nodig hebben in jullie ganse 
scoutscarrière.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 november is het de alombekende 11-11-11-actie. Deze halve dag zullen 
we zoveel mogelijk geld inzamelen op minderbedeelde kinderen te steunen met 
onze scoutsgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Het weekend van 18 nobember is het geen scouts, jullie mogen allemaal jullie 
huiswerk maken en televisie kijken! Hier al een klein hulpmiddel om op volgende 
wiskundetest te slagen.  

 

Echter zullen we het weekend van 23-24-25 november het ganse weekend leuke 
spelletjes spelen, en ook ranzige dingen doen. We gaan ons kortom keihard 
amuseren! 
Meer informatie hieromtrent volgt nog.  

 

 

Antwoord: __________________________________________________________________________  

Gelieve een seintje te geven als je niet kan komen via de nummers op de achterkant 
van de keukenflap, de losse pagina binnenin dit boekje.  

Met scouteske groeten, De welpenleiding  

Lotte, Britt, Thomas, Bas en Wout  

 

 

 

 

 

 

 



 
Coucou lieve jogi’s 

Na de alles op wieltjes vergadering, strompelen door de 
modder en onze mega toffe uitstap naar de zoo, is het weeral 
tijd voor de tweede mega chille scoutsmaand! Dus zet jullie 
maar al schrap voor November.😊  

 

Zondag 4/11 -  Pimp your lokaal (halve) 

Doe je slechte kleren (aka schilderoutfit) maar alweer aan want 
vandaag doen we een lokaal make-over!!! We laten onze 
creatieve breinen de vrije loop gaan. Als je thuis een schort en 

een verfborstel(s) hebt, mag je die altijd meenemen.  

 

Zondag 11/11 – 11.11.11 actie (halve) 

Als scouts is het ook zeer belangrijk dat we ons inzetten voor 
het goede doel, daarom gaan we met z’n allen rondgaan voor 
11.11.11. Allemaal komen is zeker de boodschap! 

 

Zondag 18/11 – vrije  

Vandaag mogen jullie zo lang in jullie bed blijven liggen zoals jullie willen of 
jullie kunnen natuurlijk ook eens ontbijt op bed brengen aan jullie mama’s 
en papa’s (punten scoren meisjes!!) Wij gaan jullie lieve snuitjes alvast 
enorm missen vandaag.  

 

WEEKEND 23,24 en 25 november 

Girls, het is eindelijk zover, maak jullie klaar voor het 
megasuperfantastische weekend.  

THEMA: BARBIE!!  

Meer info volgt via mail.  

Zo dit was het alweer voor november, we zien jullie heel graag terug in december hé!  

Een stevige linker van jullie leukste leidingsteam!  

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), tenzij 
anders vermeld in het boekje! 

Ppps: Wij komen ALTIJD met de FIETS! 

 

 



 
JV’s 

Hieerzoowwww jeeeejjveesssss. Alle gekheid op een stokje, oktober ging snel. Maar wij 

gaan met de wind en beginnen aan november, want deze maand wordt -jawel het kan- nog 

leuker dan oktober. Eerst even een portie flauwe raadsels:  

- Hoe heet de bovenste steen van een huis? 

- Waarom kan een vrouw nooit knap en intelligent tegelijkertijd zijn? 

- Het heeft 50 tanden en houdt een verschrikkelijk monster tegen. 

- Het huppelt in het bos en heeft een machinegeweer, wat is het? 

- Waarom bevriezen eieren niet zo snel? 

Oké genoeg gelachen nu tijd voor het programma:  

4 November: halve 

Yessyeyseys, vandaag gaan we paintballen, maar dan zonder geweer en verf. Dus we gaan 

schieten met een buis en een deeg. Hihi klakkebuizen dus. Kom zeker met de fiets!!! 

11 November: Halve 

Maak dat mee: 11.11.11 – actie op een zondag! Dan gaan al die bomma’ s dus niet meer 

kunnen zagen dat de actie te vroeg of te laat valt! Weer een excuus minder om niet te komen! 

Dit is voor het goede doel en zeer belangrijk, zeker komen dus!!  

16-18 November: TAKWEEKEND 

Mama’s en papa’s, houdt zeker jullie mailbox in het oog want er gaat een mail worden 

gestuurd met meer informatie. Spannend!  

25 November: Vrij  

Ola november ging snel seg! Maar het beste nieuws is dat het al weer bijna december is!! 

Yippiieeee!!! Vandaag is het dus geen scouts, de leiding een koffiekoekenontbijt komen 

bezorgen wordt altijd geapprecieerd.  

Antwoorden van de beste raadsels evaaahhh: 

- Schoorsteen, SNAP JE?? Zalig toch 

- Dan zou het een man zijn hihi 

- Uw rits, LOL 

- Rambi, COOL HERTJEU 

- Eieren hebben een dooier weet je wel 

 

Groetjes van het JV’TEAM 

Vergeet niet af te zeggen en altijd met de fiets te komen in perfect uniform (na de 

herfstvakantie mag een lange groene broek.  



 

Gidsen  



 
Verkenners 

 
4 november: 

Vandaag gaan we film kijken dus zorg ervoor dat je 2 euro bijhebt en breng ook 
enkele films mee. 

 

11 november: 

Het is weer de jaarlijkse 11.11.11 actie. Kom allemaal met de fiets en perfect 
scoutsuniform en zeker niet vergeten een schattige glimlach om goed te verkopen. 

 

18 november: 

Vandaag is het een hele dag dus voorzie een lunchpakket en kom met de fiets naar 
de scouts. Neem ook zeker je klakkebuis mee. 

 

25 november: 

Vandaag kunnen jullie allemaal lekker blijven liggen in bed!!!! 

 

 


	Coucou lieve jogi’s

