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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	
	
Beste	ouders	en	leden,		

2019	is	nog	maar	net	begonnen,	en	het	is	al	tijd	
voor	het	programma	van	februari!	Nu	de	examens	
van	de	leiding	voorbij	zijn,	kan	weer	de	volle	100%	
naar	de	scouts	gaan.		

Doorheen	de	maand	februari	komen	de	
districtsactiviteiten	aan	de	beurt.	Deze	activiteiten	
zijn	per	tak	georganiseerd	door	de	leiding	van	het	
district,	en	de	ideale	plek	om	nieuwe	mensen	te	
leren	kennen	van	andere	scoutsen!	

Op	24	februari	houden	we	op	de	scouts	onze	
allereerste	familiedag.	Hierbij	zijn	alle	ouders	
welkom	om	me	mee	naar	de	scouts	te	komen	met	
hun	kinderen,	om	eens	te	zien	hoe	het	daar	juist	
allemaal	aan	toe	gaat.	We	beginnen	zoals	altijd	om	
9u30.	Eerst	zal	er	een	spel	per	tak	gespeeld	

worden,	om	daarna	nog	een	activiteit	te	doen	met	heel	de	scouts.	We	stoppen	een	half	
uurtje	vroeger	dan	normaal,	11u30,	zodat	we	wat	kunnen	napraten	en	genieten	van	de	
heerlijke	versnaperingen	die	door	de	mastworp	worden	voorzien.	Wij	zien	dit	als	de	
ideale	gelegenheid	voor	ouders	om	te	zien	waar	hun	kinderen	mee	bezig	zijn	en	om	
eventuele	vragen	aan	de	leiding	te	stellen.	Wij	hopen	dan	ook	zoveel	mogelijk	ouders	te	
mogen	verwelkomen!	

Februari	is	uiteraard	ook	de	maand	waar	de	inschrijvingen	van	het	Kiekefeest	en	de	
Kiekerun	van	start	gaan!	Dit	jaar	zal	het	feest	plaatsvinden	op	30	maart,	meer	info	volgt	
nog.	Vergeet	je	zeker	niet	op	tijd	in	te	schrijven	om	een	lekker	kippetje	te	komen	eten	
met	de	familie!	

Een	stevige	linker,	

De	groepsleiding	

 
 
 
 
 
 
 
 
Neem	zeker	ook	een	kijkje	op	onze	instagrampagina	van	Scouts	Schilde:	@scouts_schilde	



 
 
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 
Liefste	kapoentjes,	na	een	geweldige	eerste	maand	van	het	nieuwe	jaar	gaan	we	nu	ook	van	
februari	een	knaller	maken!	Wij	hebben	er	alvast	enorm	veel	zin	in,	want	er	staan	weer	super	
leuke	dingen	op	de	planning!	Neem	maar	eens	een	kijkje:	

Zondag	03/02	

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…	

Vandaag	mogen	jullie	lekker	lang	in	jullie	bedjes	blijven	snurken.	Rust	maar	goed	uit	zodat	je	
zeker	genoeg	energie	hebt	voor	de	rest	van	de	maand!	

	

Zondag	10/02,	9:30-12:00	

Het	is	bijna	Valentijn,	maar	ons	favoriete	engeltje,	Cupido,	zit	in	de	
problemen!	We	hebben	jullie	hulp	nodig	om	hem	te	helpen!		

	

Zondag	17/02,	9:30-14:00		

Districtsactiviteit		

Vandaag	is	een	speciale	dag!	We	gaan	samen	met	alle	kapoenen	van	het	hele	district	afspreken	
om	deel	te	nemen	aan	de	tofste	massaspelen	ooit!	Doe	je	stevigste	schoentjes	en	warme	kledij	
aan.	Vergeet	ook	je	lunchpakket	niet!	

Voor	de	mama’s	en	papa’s:	We	spreken	af	aan	de	Drieboomkensberg	in	Westmalle.	Je	kan	je	
kapoentje	hier	makkelijk	afzetten	en	ophalen	aangezien	er	voldoende	parking	is.	

	

Zondag	24/02,	09:30-11:30	

Familiedag		

Tijdens	onze	familiedag	zijn	ook	al	jullie	mama’s	en	papa’s	welkom	om	deel	te	nemen	aan	de	
activiteit!	We	zullen	eerst	per	tak	een	activiteit	doen	en	nadien	een	activiteit	doen	met	heel	de	
scouts	samen.	Deze	keer	stoppen	we	iets	vroeger,	al	om	half	12.	Nadien	is	iedereen	welkom	om	
van	de	versnaperingen	te	genieten	die	de	mastworp	aanbied	en	om	nog	wat	na	te	praten.	Een	
gezellige	voormiddag	voor	het	hele	gezin	dus!	

	

Kom	altijd	met	je	sjaaltje	naar	de	scouts	en	doe	steeds	kleren	aan	die	vuil	mogen	worden!	

Vergeet	niet	om	een	mailtje	te	sturen	als	je	er	niet	bij	kan	zijn	naar	kapoenen@scoutsschilde.be		

Stokstaartje	 0486	50	34	66	

Spitsvogel	 0479	68	23	68	

Vink	 	 0494	16	85	22	

Spreeuw	 0484	49	22	62	

Vlinder		 0476	65	77	20



	
	

Kabouters 
3	februari:	vrije	

Vandaag	is	het	helaas	geen	scouts.	Rust	maar	goed	uit	en	verwen	je	ouders	met	een	

lekker	ontbijt	op	bed	;)	Tot	volgende	week!	

10	februari:	Sjorren	

Joepieee	sjorren!!	Omdat	wij	gehoord	hebben	dat	jullie	dit	heel	graag	doen,	gaan	we	

vandaag	een	sjorvergadering	doen.	Na	deze	vergadering	gaan	jullie	de	perfecte	

sjorring	kunnen	maken	en	kunnen	jullie	jezelf	een	echte	scoutie	noemen!	

17	februari:	Districtactiviteit	(Drieboomkensberg)	(9:30-14u)	

Vandaag	is	het	een	speciale	dag:	Districtsactiviteit.	We	gaan	met	naar	

drieboomkensberg	om	daar	met	andere	scoutsen	in	de	buurt	spelletjes	te	spelen.	

Vergeet	geen	lunchpakket	en	een	drinkbus	en	eventueel	een	tussendoortje.	

24	februari:	familiedag	

Tijdens	onze	famieliedag	zijn	ook	al	jullie	ouders	welkom	om	deel	te	nemen	aan	de	

activiteit!	We	zullen	eerst	per	tak	een	activiteit	doen	en	nadien	een	activiteit	doen	

met	heel	de	scouts	samen.	Deze	keer	stoppen	we	iets	vroeger,	al	om	half	12.	Nadien	

is	iedereen	welkom	om	van	de	versnaperingen	te	genieten	die	de	mastworp	

aanbiedt	en	om	nog	wat	na	te	praten.	

	

	

	

	

	

	

	



	

Welpen 
Jooow kleine rakkers, het is weer tijd voor een nieuwe maand, wat vliegt het 

scoutsjaar toch snel voorbij als het zo leuk is! Ook deze maand staat er opnieuw 
van alles spannends en knotsgek te gebeuren, om zo de saaie school te 

vergeten die nu al een maand terug begonnen is.  

Zondag 3 februari: vrije 
helaas is het vandaag geen scouts, want de leiding heeft nu pas gedaan met de 
examens en nemen een welverdiende skivakantie, dus blijf maar in jullie bedje 
liggen of breng de ouders een ontbijt op bed. Als je je extreem hard verveelt is 

hier nog iets: 

 

Antwoord:…………………... 

Zondag 10 februari: halve 
vandaag gaan we van onze fietsen echte racemachienen maken!!! Kom 

allemaal met de fiets en als je thuis nog coole spullen hebt liggen om je fiets te 
pimpen mag je die zeker meenemen! 

Zondag 17 februari: hele (9:30-14u)(drieboomkensberg)  
Het is een speciale vergadering: Districtsactiviteit!!! We gaan met zen allen naar 
drieboomkensberg om daar met alle andere scoutsen van het district spelletjes 
te spelen en te crossen in de bossen! Vergeet zeker geen lunchpakket en een 

drinkbus en eventueel een stuk fruit (of een koek).  

Zondag 24 februari: halve: Familiedag!(10-12u) 
Zoals de naam doet uitschijnen is het vandaag Familiedag!! Het is de bedoeling 

dat de ouders meekomen vandaag om eens te zien hoe leuk het nu eigenlijk 
echt is op onze scouts. Eerst spelen we spelletjes met onze groep en daarna 

met heel de scouts. We eindigen om half 12, de mastworp voorziet 
versnaperingen om achteraf nog wat na te praten 

 

 

	

	

	

	

	

	



	

Jong-Gidsen  
WOHOOOW	Eindelijk!!	Jaja	de	examens	van	jullie	(geliefde)	leiding	zijn	eindelijk	
achter	de	rug	dus	kunnen	we	ons	terug	110%	inzetten	voor	de	scouts!	Uiteraard	zal	
deze	maand	weer	vol	zitten	met	allerlei	super-awesome-giga-mega-ultra-
fantastische-glorieuze	activiteiten	!!	de	leiding	heeft	er	alvast	zin	in	!!	

Zondag	3	februari	VRIJE			

Eerst	en	vooral	beginnen	we	deze	maand	met	een	
slaapactiviteit:	om	ter	langste	in	jullie	warme	bedjes	blijven	
liggen	tijdens	deze	warme	wintermaanden!!!	3,2,1	en	
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz….	

Zondag	10	februari	HALVE:	9u30-12u00	

Vandaag	wordt	een	fenomenale,	onvergetelijke	
vergadering.	Breng	jullie	beste	acteerskills	mee	
en	laat	jullie	verlegenheid	zeker	thuis,	want	de	
jong-gidsen	en	hun	leiding	gaan	vandaag	hun	
eigen	film	in	elkaar	steken!!	

Onderwerp:	Disney	
àKom	verkleed	als	eender	welk	Disney	figuur!	
Spreek	onderling	af	wie	verkleed	komt	als	welk	
Disney	figuur	zodat	er	veel	verschillende	

figuren	aanwezig	zijn.	Dit	is	ZEER	belangrijk	voor	tijdens	de	film!!!	
	
Zondag	17	februari	HELE:	9u30-16u30	

Het	koude	weer	van	de	voorbije	maand	kan	niet	goed	
geweest	zijn	voor	onze	gevoelige	huidjes.	Daarom	gaan	we	
deze	vandaag	eens	lekker	verwennen	tijdens	onze	
wellness	vergadering!		Bij	wellness	horen	natuurlijk	ook	
lekkernijen.	Om	de	dag	daarom	goed	te	starten	gaan	we	
lekkere	koekjes	bakken	die	we	dan	tijdens	onze	wellness	
kunnen	opsmikkelen.	Mmmmmmmh,	genieten!	
!!!!	breng	zeker	een	lunchpakket	mee	!!!!		
!!!!	Ook	koekjesvormpjes	en	toppings	mogen	altijd	meegebracht	worden	!!!!	 	
	
Zondag	24	februari	HALVE:	9u30-12u00	

Vandaag	is	het	tijd	om	elkaar	wat	beter	te	leren	kennen	
op	de	scouts	met	onze	spetterende	FAMILIEDAG!!	
Tijdens	onze	FAMILIEDAG	zijn	ook	al	jullie	ouders	
welkom	om	deel	te	nemen	aan	de	activiteit!	We	zullen	
eerst	per	tak	een	activiteit	uitvoeren	om	nadien	een	
activiteit	doen	met	heel	de	scouts	samen.	Deze	keer	
stoppen	we	iets	vroeger,	al	om	half	12.	Nadien	is	

iedereen	welkom	om	van	de	versnaperingen	te	genieten	die	de	mastworp	aanbiedt	
en	om	nog	wat	na	te	praten.	



	
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!	

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
Yooo dreiirieesss, nu dat de grote toetsen van jullie geliefkoosde 

leiding finito zijn, kunnen we back to buzzyneszzz, yeah leggo!! Xp xd 

xdreii Wat valt er allemaal te doen in februariiii? Kort en krachtig 

samengavat: vrijverrassingpresidentenschtadddfamilypartayy 

 

3 februari: Vrij 

Ooooo, jullie moeten ons nog een weekje langer missen. Helaas 

 

10 februari: halve 

1 woord: VERRASSING. Wat we vandaag gaan doen is voor ons een weet maar 

voor jullie een raadsel. Misschien gaan we wel initiatie sjorren doen?? 

Ofniofwelofniofwelofni, lit famm. 

 

17 februari: hele 

P tot the residenten in schhhhtadddd Antwerpeu. Kei tof, we gaan naar 

daar met de bus dus om die te bekostigen gelieve twee stuivers mee te 

brengen. Voor in de middag neemt ge bookes mee en om de dag door te 

komen nog een schnnnakse ofzuu en wat drinken.  

 

24 februari: halve --- iets helemaal nieuws! 

Tijdens onze famieliedag zijn ook al jullie ouders welkom om deel te 

nemen aan de activiteit! We zullen eerst per tak een activiteit doen en 

nadien een activiteit doen met heel de scouts samen. Deze keer stoppen 

we iets vroeger, al om half 12. Nadien is iedereen welkom om van de 

versnaperingen te genieten die de mastworp aanbiedt en om nog wat na te 

praten. 

 

Sisooow, dit was februari!  

Muchos scoutsgroeten van jullie leiding 

 

	

	

	

	



OH OLA HELLO HEY HOI GITSEU 
De maand januari is achter de rug – 2019 is goed en wel begonnen en het 
belooft écht een toppertje te worden. Om het jaar in te zetten hebben wij wat 
leuke Zuid-Afrikaanse vertalingen voor jullie in petto. Echt waar.  
 
Achterend, aarsvin, browny, plooioog, drolknipper (mijn persoonlijke favo) 
Nooit geweten dat er zoveel vermakelijke woorden waren om je anus aan te 
wijzen. 
 
Donsdosie 
Is een aantrekkelijk meisje. Ook wel een lekkerlyfie, stuifmeelkoekie, vleispaleis 
(!) of kooivlooi genaamd. 
 
Tepeltapper 
Ook een manier om aan te geven dat je baby borstvoeding krijgt: een zuigeling. 
Ook wel tietmuskiet of pramsuier. 
 
De liefhebbers mogen nog raden wat een achterommannetje, een tongskraper 
en een wipmat zijn en doorsturen naar iemand van ons, de winnaar krijgt een 
prijs!!! (no cheating)(wij zien alles) 
Hihi genoeg gelachen (en voor deze leiding die eigenlijk moet studeren ook zeker 
genoeg internet voor vandaag) 
 
Tijd voor het serieuze werk: het programma! 
 
ZONDAG 3 FEBRUARI 

 
 

Jullie lezen het goed: jullie reis naar dromenland mag nog 
eventjes blijven voortduren. Slaaplekker. 
 

 
 

ZATERDAG 9 – ZONDAG 10 FEBRUARI 
 
Dit weekend leren we de sympathieke givers van onze 
naburige scoutsen kennen. Verdere specifieke info 
volgt nog, wat je nu moet weten = deze legendarische 
avond wil je niet missen! 
 
 
 
 



ZONDAG 17 FEBRUARI - hele 
 

 
 
Dit is zonder twijfel de hoogvlieger van deze maand. Jullie vrouwelijke leiding 
heeft deze vergadering zelf al eens gedaan – in een ver verleden waar ze zelf 
gidsen waren, en kijken hier op terug als één van de leukste OOIT.  
 
ZONDAG 24 FEBRUARI 
 

 
Tijdens onze famieliedag zijn ook al jullie ouders welkom om deel te nemen aan 
de activiteit! We zullen eerst per tak een activiteit doen en nadien een activiteit 
doen met heel de scouts samen. Deze keer stoppen we iets vroeger, al om half 
12. Nadien is iedereen welkom om van de versnaperingen te genieten die de 
mastworp aanbiedt en om nog wat na te praten. #familygoals #sundayfunday 
#smile #l4l #bethereorbesquare  
 
Vergeet zeker niet te verwittigen als je niet kan komen. 
Altijd aanwezig in perfect uniform. 
 
Heel veel dikke zoenen van de vier knappe knapen op die flappen 
 
 
 

 

 



	

Hier	gaan	we	weer,	februari	staat	weer	voor	
de	deur.	
	Februari	gaan	we	weer	vollenbak	gas	geven.	We	hebben	een	aantal	spectaculaire	
activiteiten	voor	de	deur	staan	waar	jullie	allemaal	zeer	warm	van	zullen	worden.		

	

	

3	februari	(vrije	dag)	

Blijft	vandaag	maar	allemaal	rustig	in	ulle	nest	liggen,	no	problemo.		

	

9-10	Februari	(districtactiviteit)	

Activiteit	om	scoutsen	van	in	de	buurt	beter	te	leren	kennen	+	verdere	info	volgt	
nog!	

	

17	februari	(halve	dag)	

Vandaag	gaan	we	effe	plonske	doen	in	het	zwembad.	Neem	
allemaal	zwemkledij	mee	en	vergeet	zeker	niet	4	euro	mee	te	
nemen	om	de	inkom	van	het	zwembad	te	betalen!!		

	

	

24	Februari	(avond	10:00-12:00)	

Tijdens	onze	famieliedag	zijn	ook	al	jullie	ouders	welkom	om	
deel	te	nemen	aan	de	activiteit!	We	zullen	eerst	per	tak	een	activiteit	doen	en	
nadien	een	activiteit	doen	met	heel	de	scouts	samen.	Deze	keer	stoppen	we	iets	
vroeger,	al	om	half	12.	Nadien	is	iedereen	welkom	om	van	de	versnaperingen	te	
genieten	die	de	mastworp	aanbiedt	en	om	nog	wat	na	te	praten.	

	

Wij	kijke	er	goe	naar	uit,	probeert	altijd	te	komen	als	je	kan!	Hoe	meer	zielen	hoe	
meer	vreugde.		

Kom	altijd	met	de	fiets	en	in	perfect	
uniform.		

Als	je	niet	kan	komen,	laat	je	iets	
weten	

Glyn:	0487269849	

Bram:	0492801160	

	


