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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 ouders, leden en sympathisanten, 
 
De maand februari is voorbijgevlogen. Wij willen 
jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie 
aanwezigheid op de familiedag en hopen dat 
jullie ervan genoten hebben! Daarnaast waren 
ook de districtsactiviteiten een groot succes. J   
 
Maar ook de maand maart brengt weer leuke 
scoutstradities met zich mee! In het eerste 
weekend trekken we naar de Brink voor het 
jaarlijkse groepsweekend en het laatste 
weekend vieren we het alom bekende 
Kiekefeest! Zaterdag 30 maart zijn jullie allemaal 
welkom op scouts Schilde om een lekker 
kippetje te eten en daarna de benen los te 

gooien op muziek van eigen kweek! Meer informatie over het evenement en de 
inschrijvingen vinden jullie in de mail. Ook dit jaar zal er weer een Kiekerun zijn voor de 
volwassenen en een Kuikentjesrun voor onze kleinste sportievelingen. Inschrijven is de 
boodschap! J  
 
Ten slotte kondigen wij ook graag aan dat wij in maart, in samenwerking met de 
Mastworp, chocolade paaseieren gaan verkopen. Zakjes met een mix van 
melkchocolade, witte en pure chocolade zullen voor €6 te koop zijn! De opbrengst 
hiervan gaat volledig naar het onderhoud van de lokalen en de aankoop van nieuw 
materiaal. Hierover volgt nog meer informatie. 
 
Wij wensen jullie een prettige maand toe! 
 
De domigodel kan overal en altijd geraadpleegd worden via onze website: 
www.scoutsschilde.be. 
 
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 

	



	

Meloenen  
Dag allerliefste kapoentjes! Er komt weer een doldwaze en knotsgekke maand 
aan vol leuke verrassingen en spelletjes. We beginnen met de leukste 
mededeling, namelijk dat jullie allerleukste leiding terugkomt!! 
Vanaf nu zitten jullie weer vast aan Spitsvogel, Stokstaartje, Spreeuw, Vlinder en 
Vink want we hebben jullie veeeeeeeeel te veeeeeeeeeeeel gemist  
 
1-2-3 maart 
JOEPIEEE HET IS TIJD VOOR HET GROEPSWEEKEND! We gaan met de hele 
scouts op weekend en dat kan dus niet zonder de belangrijkste leden, de 
kapoenen uiteraard! Verdere info vinden jullie in de brief over het 
groepsweekend (ik kan al wel verklappen dat het zo leuk gaat worden dat 
iedereen buikpijn krijgt van het lachen) 
 
10 maart (halve dag: 9u30 – 12u) 
Vandaag is het VRIENDJESDAG! 
Maar huh? Ik heb toch altijd vriendjes op de scouts?? 
Ja duuuh, maar vandaag gaan we ervoor zorgen dat IEDEREEN een kapoen wilt 
zijn en de enige manier om dit te doen, is als iedereen een vriendje of 
vriendinnetje meeneemt! Je mag helemaal zelf kiezen wie je graag een keertje 
meeneemt, ouder of jonger, groter of kleiner, geel of blauw, ieeeedereen is 
welkom! 
 
17 maart (halve dag: 9u30 – 12u) 
ALLES OP WIELTJES! 
Vandaag gaan we allemaal spelletjes spelen op een andere manier dan op onze 
voeten. Iedereen mag iets meenemen OP WIELTJES, een fiets, rolschaatsen, een 
step, een eenwieler of een vijfwieler, zolang er wieltjes aan hangen en je je ermee 
kan verplaatsen, is het toegestaan! 
 
24 maart (vrije) 
Vandaag mogen alle kapoenen lekker lang in hun bedje blijven liggen (of ontbijt 
klaarmaken voor de leukste leiding en dat op bed komen brengen)  
 
30 maart (! zaterdag) 
KIEKEFEEST!  
Vandaag is het feest! Jullie kunnen samen met jullie ouders kippetjes komen 
eten op de scouts en meelopen met de Kuikentjesrun. In de namiddag spelen we 
leuke spelletjes met z’n allen, dus zeker komen is de boodschap! Meer informatie 
vinden jullie mama en papa in hun mail J  
 
Oneindig veel knuffeltjes van jullie leiding 
Spitsvogel  +32 479 68 23 68 
Spreeuw  +32 484 49 22 62 
Stokstaartje +32 486 50 34 66 
Vink   +32 494 16 85 22 
Vlinder  +32 476 65 77 20 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

KABOUTERS	
Allerliefste	kabouters,	de	maand	maart	staat	weeral	voor	de	deur.	Het	wordt	een	
knotsgekke	maand	met	enorm	veel	leuke	dingen	en	verrassingen.	We	kijken	er	al	

superhard	naar	uit!	

	

Groepsweekend	1/03	–	3/03	

GROEPSWEEKENNDDDDD!	We	gaan	op	weekend	met	de	hele	scouts,	verdere	info	
kunnen	jullie	vinden	in	de	brief.		

	

Halve	10/03	

Vandaag	gaan	de	derdejaars	het	van	ons	overnemen.	Ze	gaan	een	hele	leuke	
activiteit	in	een	steken	voor	de	andere	leden	en	de	leiding.	Wij	zijn	alvast	benieuwd	

	

Halve	17/03	

We	gaan	vandaag	een	episch	bosspel	spelen.	Wat	precies,	dat	blijft	nog	een	
verrassing!	

	

Vrije	24/03	

Vandaag	is	het	helaas	geen	scouts.	JAMMER	😢😢😢	

	

KIEKEFEEST	Zaterdag	30/03	

Het	leukste	feestje	van	jaar	komt	eraan!	Jullie	kunnen	samen	met	jullie	oudertjes	
kipjes	komen	eten	en	met	z’n	allen	deelnemen	aan	de	Kuikentjesrun.	Meer	

informatie	kunnen	jullie	vinden	in	de	mailbox	van	de	mama	en	papa		

	

Veel	kusjes	en	knuffels	van	jullie	allerliefste	leiding	

xoxo	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
 

 
 
 

1	-	2	-	3	maart	

Deze	driedaagse	staat	bekent	als	groepsweekend.	Zeker	niet	te	
missen!		

Alle	info	vindt	u	in	de	brief	bij	de	keukenflap!	
	

Wij	hopen	dat	ALLE	welpen	hierop	aanwezig	kunnen	zijn	

10	maart:	halve	

Vandaag	gaan	we	allerlei	bekende	sporten	doen,	dus	leg	jullie	Fortnite	
maar	aan	de	kant	en	trek	je	beste	buitenspeelschoenen	aan,	want	we	

hebben	iedereen	nodig	voor	uitdagende	teamsporten!	

17	maart:	halve	

ZIJN	ALLE	WELPEN	KLAAR	VOOR	DE	GROTE	OORLOG?	
Neem	al	jullie	bommen	en	granaten	mee,	want	deze	voormiddag	gaan	
we	ten	strijde	tegen	“De	slechterik”.	We	zullen	territorium	moeten	

herroveren	en	kunnen	daarvoor	elke	soldaat	gebruiken	die	zich	100%	
wil	geven	voor	zijn	vaderscouts!		
Alle	welpen,	laat	jullie	horen!	

	

WELPEN 

30	maart:	Kiekefeest	

Omtrent	dit	gezellige	gebeuren	komt	binnenkort	meer	info!	
Zeker	komen	is	de	boodschap!!!	

	

Laat	aub	iets	weten	als	je	niet	kan	
komen,	en	steeds	in	uniform!	

	



	
 

JONGGIDSKES  
Kuukelekuuuuu  
Februari	is	weer	voorbijgevloooogen.	Maar	no	worries	de	maand	maart	staat	al	op	
ons	te	wachten.	Zoals	altijd	hebben	we	weer	een	heel	leuk	programma	voor	jullie	
klaar	staan.		

	

Programma  
1,2	&	3	maart	–	GROEPSWEEKEND	
Jipieee!!	Het	is	eindelijk	zo	ver!	We	starten	de	maand	maart	met	het	MEGA	
FANTASTISCHE	SUPER	GENIALE	GROEPSWEEKEND.	Meer	informatie	hebben	jullie	
ouders	ontvangen	via	mail.		
	
Zondag	10	maart	–	halve		
Jullie	weten	allemaal	dat	een	dobbelsteen	21	ogen	telt,	Lissabon	de	hoofdstad	is	
van	Portugal	en	jullie	de	5	leukste	leiding	hebben.	Vandaag	doen	we	de	ultieme	
pisquiz.	Be	there.		
	
Zondag	17	maart	–	halve		
Trek	je	sportoutfit	maar	al	aan	vandaag	gaan	we	eens	laten	zien	wat	we	kunnen.		
	
Zondag	24	maart	-	vrije	
	
Zaterdag	30	maart	–	KIEKEFEEST	
Chicken	for	everyone.	Kom	vandaag	genieten	van	een	lekker	stukje	kip	met	
appelmoes	en	frietjes.	Schrijf	je	snel	in!		
	
Zondag	31	maart	–	UITSLAAPZONDAG		
Jullie	leiding	moet	nog	bekomen	van	het	Kiekefeest.	Slaap	maar	lekker	uit.		
	
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!	
	
	
	



	

 
Hey JEEVEES!!! De maand  van het groepsweekend en het kiekefeest is 
daar!!! WAT?? Allebei in een maand??? Wa wil da zeggen… dat het een 
superleuke awesome maand gaat zijn!!! (zorg dat je voor beide bent 
ingeschreven, het gaat de moeite zijn) Dit is het programma 
 
1 tot 3 maart: GROEPSWEEKEND 
Het is groepsweekend!! Pak je rugzak en je goed humeur en we zijn 
weg. Meer info krijgen jullie in de brief, maar het wordt sowiesoo echt 
een bangelijke editie 
 
10 maart: Halve 
Het is nog eens tijd voor een ouderwetse echte scoutsvergadering. Je 
voelt het al komen… We gaan sjorren!!!! Kom allemaal in PERFECT 
unifom (zoals altijd zou moeten) en dan gaan we eens zien hoe jullie 
tafel op kamp eruit zal zien… 
 
17 maart: Halve 
Het is nog eens tijd voor pas op voor de leiding!!! De vorige keer was 
maar een oefenrondje dus zorg maar dat je er klaar voor bent 
 
24 maart: vrije 
Na 3 superleuk vergaderingen is het even tijd voor een rustdagje 
zodat we volgende week met volle teugen kunnen genieten van het 
kiekenfeest  
 
30 maart: zaterdag: Kiekefeest 
Het is eindelijk tijd voor het kiekefeest. Kom met al u oma’s, opa’s, 
nonkels, tantes, broers, zussen, mama’s, papa’s en vrienden lekker een 
stukje kip eten. Ook kan je elkaar aftroeven op de kiekenrun in de 
namiddag! En daarna is er voor zij die nog niet te zijn nog een zot 
feest  
 
Dat was dan de maand maart en jullie weten het: ALTIJD in perfect 
uniform en met de fiets. Als je niet kan komen, bel dan ook zeker af 
 
Heel veel liefde van jullie allerliefste leiding XXX 

	
	

	



	

Bonjour	les	poulékes	
	

	
	
Een	nieuwe	maand	staat	voor	de	deur	en	het	is	er	niet	sowmaar	eujn!	Van	
fietsen	naar	de	brink	tot	donzige	kippenborst	op	kiekefeest,	het	staat	ons	
allemaal	te	wachten!	Laat	maar	lekker	kowmeuuuu!!!!!	
	
	
GROEPSWEEKEND	vrijdag	1	maart	t.e.m.	zondag	3	maart	
Jawel,	jawel!	Hoogtijd	om	die	lintjes	boven	te	halen	want	paaseieren	zullen	we	zijn!	
We	verwachten	jullie	om	19:30	u	in	perfect	uniform	op	de	scouts.	Vergeet	ook	geen	
blitzs	fietsjeuuu	met	dikke	spots	zodat	ze	jullie	al	van	ver	zien	aankomen!	Meer	info	
zie	brief.	
Vergeet	je	zeker	niet	in	te	schrijven	(en	centjes	te	storten)!	
	
	
HALFOW	-	Zondag	10	maart		
Wij	zijn	eens	nieuwsgierig	naar	de	scoutstalenten	van	de	gidsen.	Vandaag	sjorren	
we	dan	ook	een	zot	paleiscomplex.	Laat	die	verkenners	maar	een	lekker	kontjeuu	
ruiken.	
	
HALFOW	-	zondag	17	maart	
Vandaag	staat	er	een	bijzondere	quiz	op	het	programma.	Skip	het	ontbijt	alvast,	
eten	zal	er	in	overvloed	zijn	hihi.	
	
VRIJ-	zondag	24	maart		
Date	met	het	bedje	vandaag.	Knorren	geblazen!		
	
	
KIEKEFEEST	zaterdag	30	maart	
Het	pluimenfeest	van	het	jaar!	Goeeee	freiten	met	de	allerliefste	dorpsgenootjes	en	
daarna	een	gezellig	dansje!	Maak	ie-der-een	warm	en	schrijf	de	oma,	opa,	
vriendinnen,	uwen	crush,	de	honden	en	de	cavia	massaal	in	(en	vergeet	vooral	niet	
jezelf	in	te	schrijven)!	Hoe	meer	zielen	hoe	meer	vreugde!	
	
	
	
Ziezo,	liefste	meiden,	een	prachtige	maand	weer	achter	de	rug.	Op	naar	de	
volgende!		
Dikke	kus	en	een	bank	vooruit.	
	
xxxx	
	
	
EBOK,	NAIROD,	ESIL-EIRAM	en	ARUAL	
	

	

	



	
	

Verkenners	
Yo	billies	er	is	weer	een	nieuwe	maand	die	gaat	beginnen	vol	plezier.	

	

1-3	maart	vrijdag	tot	zondag:	

Dit	weekend	is	het	ons	jaarlijks	groepsweekend	in	de	brink.	

	

Zondag	10	maart	(halve):	

Vandaag	mogen	jullie	allemaal	jullie	spieren	laten	zien	in	de	Highland	games.	

	

Zondag	17	maart	(Hele):	

Vandaag	is	het	kooktocht	dus	kom	zeker	met	de	fiets	en	neem	3	euro	mee.	

	

Zondag	24	maart:	

Vandaag	mogen	jullie	allemaal	blijven	stinken	in	jullie	bed	en	uitslapen.	

	

Zaterdag	30	maart:	

Het	jaarlijkse	topfeest	van	de	scouts	is	er	weer	het	kiekefeest	dus	nodig	zoveel	
mogelijk	volk	uit.	

Kom	altijd	in	perfect	uniform	en	met	de	fiets	!!!!!!	

Bram:	0492801160	

Glyn:	0487269849	

		

	

	

	


