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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 

A2235 

 

jullie aankopen steunen onze groepskas!  

 







 

 Groepsleidingswoordje 

 
 

 

De feestdagen zijn voorbijgevlogen, de pakjes 
zijn uitgedeeld, de champagneflessen leeg en 
de familie is helemaal bijgepraat. De 
middernachtmis, die op Kerstavond 
plaatsvond, was een muzikaal en heuchlijk 
samenzijn. Het kerstfeestje dat volgde, werd 
een gezellige party voor iedereen! Alvast 
wensen wij u graag een fantastisch nieuw jaar 
vol nieuwe ervaringen, kansen en vooral veel 
liefde en vriendschap. 

Na deze leuke dagen volgt nog meer leuks: de 
eerste scoutsmaand van het jaar. 

Januari is voor veel leiding een hele zware 
maand, door de examens. Dit zorgt ervoor dat 

er op sommige momenten vervangleiders of leidsters komen helpen of dat een 
vergadering op vrijdag of zaterdagavond wordt georganiseerd. Er is ook geen 
volledige dag gepland deze maand. Zet alles dus zeker goed in uw agenda!  

Graag kondigen wij ook al het volgende aan: op 24 februari organiseren we op 
onze scouts een heuse familieactiviteit, zorg dus zeker dat u (zowel kinderen als 
ouders) de voormiddag vrij houdt...   

 

Zo, wij zijn klaar om dit jaar buitengewoon te maken. Hopelijk hebben jullie er net 
zoveel zin in als wij!  

 

Een stevige linker,  

De groepsleiding Dorian, Sam, Hannah en Roan  

Je kan ons steeds contacteren via groepsleiding@scoutsschilde.be  
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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 2019 tot en met december 2019- 
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 
Heyooo allerliefste kapoenen! Wat een geweldige maand was december met jullie! De Sint is 
langsgeweest, we hebben koekjes gebakken én we hebben gezellige gezelschapsspelletjes gespeeld 😊 
Ook ons eigen Kerstfeestje was fenomenaal!  

De feestdagen zitten er helaas ook alweer op voor dit jaar maar we hopen dat jullie jullie buikjes hebben 
rond kunnen eten, goed hebben bijgepraat met familie en misschien zelfs enkele leuke cadeautjes 
hebben gekregen.  

Aan de start van dit nieuwe jaar willen we jullie het allerbeste wensen (en daar hoort de scouts natuurlijk 
ook bij 😉) en we hopen dat al jullie dromen voor 2019 mogen uitkomen! 

 

Zo, genoeg gebabbeld. Op naar de belangrijke dingen! Deze maand hebben we, om het jaar goed in te 
zetten, weer enkele TOPactiviteiten voor jullie in petto. Helaas heeft een deel van jullie leiding hele 
zware examens en kunnen zij er dus niet elke week bij zijn MAAR we hebben voor géwéldige vervanging 
gezorgd.... 

Zondag 6 Januari   HALVE 

“Driekoningen, driekoningen geef mij nen nieuwen hoed...” Vandaag is het weer tijd om de longen uit 
jullie lijf te zingen om wat centjes voor op kamp of nog beter SNOEPJES te verzamelen! Kom allemaal 
verkleed als je favoriete wijze uit het Oosten.  

Zondag 13 januari  HALVE 

Kom vandaag warm aangekleed naar de scouts (muts, sjaal, handschoenen etc), we blijven op de scouts 
maar wat we gaan doen is nog een verrassing... 

Zondag 20 januari  VRIJE 

Vandaag mogen jullie lekker uitslapen en doen wat jullie willen want er is geen scouts! (ooooh ☹) 

Zondag 27 januari  HALVE 

Trek vandaag kleding die zeker vuil mag worden en een schort aan want vandaag gaan we onze 
creativiteit boven halen en spelen met verf... 

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in! Vergeet niet om te mailen als jullie niet kunnen komen naar het 

mailadres kapoenen@scoutsschilde.be!  En vergeet ook niet altijd je sjaaltje aan te doen MET JE 

NAAM OP!  

 

Spitsvogel  04 79682368  

Stokstaartje  04 86503466  

Vink  04 94168522  

Vlinder         04 76657720  

Spreeuw  04 84492262 
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Kabouters 

Het nieuwe jaar is begonnen! Na al die eindejaarsfeesten is het tijd om het nieuwe 
jaar in te zetten met een nieuwe scoutsmaand. Aangezien Marion, Fien en Tommy 
examens hebben, zullen er wel een paar keer vervangleiders-/leidsters zijn. Dus 
bereid je voor op een maand vol leuke dingen. 

 

Zo 6 jan: halve: Driekoningen 

Vandaag gaan we driekoningen zingen. Wees verkleed in je favoriete koning en 
breng je goede stem en enthousiasme mee.  

 

Zo 12 jan: halve: Slijm  

Vandaag gaan we iets superleuk doen!!!! We gaan SLIJM maken! Jippiieeee!!  

 

Zo 20/01: vrije  

Vandaag mogen jullie lekker in jullie bedje blijven liggen, jammer maar helaas is er 
geen scouts vandaag 

 

Zo: 27/01: hele (TOT 16U): Spelletjesdag 

Vandaag staat de hele dag in teken van spelletjes. Met spelletjes bedoelen we dan 
ook verschillende soorten spelletjes. In de voormiddag spelen we 
gezelschapspelletjes en in de namiddag doen we dan nog groepspelletjes. Vergeet 
zeker geen lunchpakket mee te nemen en als jullie thuis nog leuke 
gezelschapspelletjes hebben, neem deze gerust mee. Deze vergadering zal echter 
maar tot 16u duren! 

 

Groetjes van de leiding  

Emma : 0476553485 

Fien: 0496288607 

Floor: 0488175025 

Marion: 047833150 

Tommy: 0478074125 

 

 

 



 

 

Liefste welpen,  

dit is de planning voor de maand januari. Als jullie nog bijkomende vragen hebben, 
aarzel dan niet om deze te stellen via mail of via de telefoonnummers. 

06/01/2019:  

Vandaag gaan we voor driekoningen zingen. Trek dus jullie mooiste koningskledij 
aan. Driekoningen is een halve dag dus het duurt tot 12:00. Je wordt verwacht in 
perfect uniform, incl. welpenpet! 

 

13/01/2019:  

Vrije dag. Vandaag is het geen scouts. 

18/01/2019: 

Deze vergadering is op vrijdag in de avond van 19u-21u. Het is de bedoeling dat je 
al gegeten hebt voor de vergadering. We gaan een casino-avond doen, je hoeft niet 
in uniform te komen, je mag je chique aankleden.  

 

27/01/2019:  

Op deze dag gaan we ‘pas op voor de leiding’ spelen. Het is vandaag ook een halve 
dag. Trek zeker warme kledij aan 

 

 

 



 
 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Januari, een tijd vol volgegeten 
buikjes, winterpret, leuke voornemens en voor de leiding een 
tijd vol geweldige examens. 

Zondag 6 januari (halve): 3 koningen 
Zoals ieder jaar, mogen jullie jullie schattigste snoetjes weer 
eens bovenhalen. Want oh ja, na kerstmis en nieuwjaar komt 
ook nog driekoningen. Kom zo goed mogelijk verkleed zodat 
jullie een grote buit kunnen veroveren. 

Vrijdag 11 januari (avondvergadering) : schaatsen  
Wat is er met dit weer leuker dan glijden/ vallen over/op het 
ijs? Vandaag gaan we schaatsen!! Smeer jullie benen dus maar al 
in want we trekken naar de schaatsbaan,  Ruggeveld. Hiervoor 
moeten jullie 4 euro en jullie identiteitskaart meenemen. We 
spreken af op de scouts om half 8. De 
ouders kunnen jullie komen ophalen om 
21.30u. 

 
Zondag 20 januari: vrije 
Vandaag mogen jullie in jullie lekkere warme bedjes blijven 
liggen. Rust goed uit, want volgend weekend zijn we er weer. 

 

Vrijdag 25 januari (avondvergadering): gezelschapsspelletjes  
We spelen een spel vanavond! Neem jullie favoriete gezelschapsspelletjes mee, 
zodat we er een super mega gezellige avond van kunnen maken. We verwachten 
Jullie op de scouts om 19u. De vergadering duurt tot 20.30u.  

  

Jong-Gidsen 



 

Yoooooooowwwwww JEEJ  VEEJZZZZzzzz 

December was al een zeer feestelijke maand, maar in januari gaan we dit 
feest zeker verder zetten! De leiding wenst jullie nog een vrolijk Kerstfeest 

en een Gelukkig Nieuw Jaar!, of hoe ze het in andere talen zeggen: 

Merry Christmas and a Happy New Year (Engels) 
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! (Duits) 
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo (Spaans) 
Sinifesela Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha Onempumelelo. (Zulu) 

Met en overgewicht van het kerstfeest en een slee van rendieren, vliegen we 

de  

Jullie geweldige leiding heeft jammer genoeg wel 

examens (vrijwilligers die onze tranen willen komen 
drogen zijn welkom!) 

 

PROGRAMMA 

6/1  (halve) : Driekoningen 

Vandaag gaan we nog eens luidkeels en met vol enthousiasme voor onze geliefde 
Schildebewoners zingen. Neem je blokfluit/fagot/didgeridoo/ gitaar/ … mee en wees 
verkleed om ze een knaller van een Driekoningen te bezorgen! 

11/1  (19u30 – 21u) : Casino avond 

Vanavond verwachten we jullie in een strak en sjiek pak! (zoals onze goede 
vriend hiernaast) want het is CASINO AVOND! Eens kijken welke jeevee met de 
meeste moneyy naar buiten wandelt… 

20/1  (vrije) 

Blijf maar lekker in u bed stinken, koffiekoeken/zakdoeken/hackers (voor goede 
examenresultaten) mogen zeker langskomen! 
 
27/1 (halve) : Freetquiz 

Bespaar je spijsverteringsstelsel maar het ontbijt, want we gaan 
vandaag goe FREITEUUU We spelen de fan-tastische freetquiz! Dus 
de hersencellen mogen ook wat opgewarmd zijn. 

 

We weten allemaal dat het klimaat deze dagen gekke dingen aan het doen is, dus kleed je 
steeds warm genoeg aan! Bel ook af, kom met de fiets,.. jaaa je weet het wel 😉 DAT WAS 
HET WEER! 

  

 

 

 

Incapabele Stijn   Stinkende Sam    Smakelijke Stephanie   Astronaut Louise   Betoverende Marie 



 

                                                                                                                            

GIDSEN 

Het is zover, 2019!!! Tijd om die nieuwe voornemens na een week de vuilbak in te 
smijten, en vollenbak uw eigen goesting te doen. (Buiten in uniform naar de scouts 
komen.) Uiteraard gaan we proberen om van 2019 een nog foktopper jaar te 
maken dan 2018, met nog wilde plannen die gaan van groepsweekend tot 
kiekefeest tot leefweek om dan uiteindelijk op groepskamp twee weken te 
overleven in de wilde Ardennen.  
Maar, voor we te hard gaan uitkijken naar het groepskamp (en bijhorende 
fietstocht), is er hier eerst het programma van januari! 

 

6 januari: halve, Driekoningen 

Omdat de datum gewoon niet perfecter kan, gaan we op pad als drie koningen. Niet 
om zoveel mogelijk te krijgen van mensen, maar om misschien eens te proberen 
voor een appel een ei te krijgen. (Tip??) 

 

13 januari: halve, Wellness 

Vandaag gaan we onszelf eens verwennen, want 
we  
verdienen het! Even die boys vergeten en gewoon 
een beetje girltalk terwijl we ons gezicht 
volsmeren met zoveel mogelijk pacht, want dat 
helpt blijkbaar! 

Neem zelf ook zoveel mogelijk dingen mee dat 
(blijkbaar) helpen. 

 

20 januari: vrije 

 

Uiteindelijk zijn wij ook maar mensen die examens hebben eh, dus blijf maar ne 
keer liggen. Ontbijt op bed mag, kaarsje branden moet. 

 

 



 
27 januari: halve, Derdejaarsvergadering 

 

Een maand niet gedoucht, enkele kledingstukken liggen verspreid, hier en daar een 
blikje Red Bull. Januari is nooit de favoriete maand geweest van de leiding, maar we 
moeten er doorheen.  
Na uren zweten, zwoegen, studeren, wenen, bloeden (wie speelt er nu ook met een 
passer tijdens het studeren), ijsberen, en mekkeren tegen de ouders, is het nu tijd 
om te rusten. Dit rusten kan soms wel dagen duren, waardoor de leiding het in deze 
periode lastig heeft met bewegen, denken, vrijwel alles. 
Hierdoor kwamen we op het idee om de leden ook eens iets te laten doen, want zij 
zijn al een maand voorbij de examens, zij zijn terug op volle kracht aan het draaien. 
De jongere garde van de groep heeft niet veel ervaring op dit vlak, organisatorisch 
gezien hebben ze al enkele dingen opgestoken uit het afgelopen jaar, maar dit is 
een ander niveau. 
De derdejaars zullen de verantwoordelijkheid nemen om de rest een volledige 
voormiddag bezig te houden met dat wat zij nodig achten. Hiervoor zullen ze 
samen moeten werken, om er het beste van te maken. 

 
Vergeet niet af te bellen als je niet kan komen! 

 

Groetjeus, 

De gidsenleiding 

 

DORI-JEAN   

KOEB-STAR     

EM-EL   

LOU-W   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liefste verkenners, 

Het nieuwe jaar begint met een knal, 

na al die familiefeesten, etentjes, cadeaukes, …. Is het tijd voor  

JANUARI, ook deze maand staat er weer wa op de planning:  

Aangezien de leiding deze maand examens heeft organiseren we avondactiviteiten. 

 

Zondag 6 januari – drie koningen (halve) 

Vandaag is het tijd om jullie stemmen op te warmen. Bereid jullie voor op het weer 
en kom allemaal met de velo. Doe zeker jullie gepaste verkleedkleren aan.  

 

Vrijdag 11 januari – casino avond 19u – 21u 

Vanavond verdienen we of verliezen we veeeul geld. Neem zeker €3 mee en 
vergeet uw casino outfit niet! Als je nog casino spellekes hebt neem deze dan ook 
zeker mee.  

 

Zondag 20 januari – vrije 

Blijft maar lekker stinke in jullie bedden!!!! Vandaag is het jammer genoeg geen 
scouts!  

 

Zondag 27 januari – (halve) 

Verassing!!! Kom zeker met de fiets! 

 

!!!! Wij komen altijd met de fiets, in gepast uniform!!!! 

Vergeet niet af te bellen als je niet kan.  

Bisous 

Bram: 04 92 80 11 60  

Glyn: 04 87 26 98 49 

 

 

 

 


