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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, leden en sympathisanten, 

 

De maand maart eindigen met het Kiekefeest, is 

at e  oe t afsluite  ith a ba g ! ☺ Ons 

geliefde kippenfestijn was weer een groot 

succes en dat had niet zo kunnen zijn zonder 

jullie aanwezigheid, waarvoor heel veel dank! 

Zeker ook bedankt aan alle sportievelingen die 

meededen aan de Kiekerun!  We hopen dat 

jullie er allemaal van genoten hebben. ☺ Ook 

willen we graag de vele sponsors bedanken om 

de scouts te steunen. 

 

Hopelijk is iedereen ondertussen al bekomen 

van de maand maart, want de tijd voor april is 

reeds aangebroken. Ook deze maand heeft weer 

veel toffe vergaderingen voor jullie in petto. Daarnaast krijgen jullie ook allemaal de 

lekkere paaseitjes die jullie bij de scouts besteld hebben, geniet ervan! Ten slotte willen 

we jullie eraan herinneren jullie leden in te schrijven voor het groepskamp van deze 

zomer. Meer informatie hierover vinden jullie in de mail, vergeet de inschrijving dus 

zeker niet! Wij kijken er alvast naar uit! ☺  

 

Van de hele leidingsploeg wensen wij jullie alvast een prettig Pasen 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 

 

 

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 

 





Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

KAPOENEN MELOENEN 

Hallo deugnietjes, maart is alweer voorbijgevlogen, maar de leiding heeft alweer 

super veel zin in een nieuwe maand vol plezier! Hopelijk jullie ook!!! 

7 april (Hele dag: 9u30 tot 17u) 
Vandaag GAAN WE NAAR DE ZOO!!!  

Ik hoop dat jullie net zoals de leiding niet kunnen wachten om alle dieren te gaan 

bekijken!! Er is zelfs een suuuuperrr schattige baby gorilla!!!  

Zeker niet te vergeten: Lunch, een drankje en eventueel een koekje of een stukje 

fruit. De kapoenen die een Buzzypas en/of een Abonnement van de zoo hebben 

nemen die zeker ook mee. Verder zal er nog een mail gestuurd worden met meer 

info naar jullie mama en papa! 

 

14 april (halve dag: 9u30 tot 12u) 
Yummmmmmmmmyyy vandaag gaan we lekker veel groentjes eten want we 

spelen het grote groentenspel!! 

 

21 april (halve dag: 9u30 tot 12u)  
Vandaag is het Pasen dus spelen we het GROTE 

PAASSPEL! 
Hier is alvast een kleurplaatje om in de stemming te 

komen 

 

28 april (vrije)  
Geen scouts vandaag…. ☹ Alle kapoentjes mogen 

vandaag lekker lang uitslapen. De leiding ontbijt op bed 

komen brengen mag nog steeds 😉 

 

Super super super suuuuper veel knuffels 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 

 

Liefste , 

Ook deze maand staan er weer kei leuke activiteiten ingepland. Het is al lente, dus 

kunnen we al wat meer   en minder   verwachten. Daarom kunnen 

we NOG leukere activiteiten plannen!!!! Yeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuhhhhhh!!! We 

hebben er al zo veel zin in. 

Zondag 7 april ( hele dag): uitstap naar de zoo 

Zelfs na het geweldige weekend, krijgen wij maar niet genoeg van schattige diertjes. 

Daarom gaan we vandaag  naar de zoo. Vergeet allemaal zeker niet om een lekker 

lunchpakket mee te nemen en steek het ook zeker  in een rugzakje anders lopen de 

aapjes er misschien  mee weg (of misschien hongerige Tommy  ).  Zorg er ook zeker 

voor dat je een regenjas meepakt voor als het misschien gaat regenen. Deze gekke 

beestenboel kan al niet wachten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 14 april (halve dag): hoe vettiger, hoe prettiger 

Ooit al eens een eitje op iemand gegooid?  Ooit al eens je gezicht in een kom vol bloem 

geduwd? Ooit al eens ketchup in je haar gehad? Waarschijnlijk hebben jullie dat 

allemaal nog nooit gedaan. omdat het niet mag van de mama of papa. Wel, goed 

ieu s… Deze vergadering mag  het allemaal wel!!!!  Hoe vettiger, hoe prettiger is de 

boodschap. Neem allemaal zeker VUILE KLEREN mee en eventueel reservekleren. De 

kabouter die na vergadering het hardste stinkt, krijgt een grote beloning.  

  

 

 

 

Zondag 21 april: 3e jaarsvergadering 

Deze eek is er iets ree d gebeurd. De leidi g zij  plotseli g kabouters ge orde … 
en de kabouters zijn opeens leiding geworden!!!!!! Deze vergadering is het 3e 

jaarsvergadering. De 3e jaars hebben een kei leuke vergadering  gepland speciaal voor 

ons. Wat het is, blijft nog een grote verassing, maar ze hebben er al mega veel zin in. 

Zondag 28 april: vrije 

Vandaag staat er helaas niks op de agenda, behalve eens lekker uitslapen. Wees maar 

goed uitgerust, want de maand mei wordt zelfs nog plezieriger! 

 

Dat was het dan helaas voor de maand april. Maar niet gevreesd, We beloven dat mei 

ook nog boordevol scoutsplezier zit! Tot dan! 

Xoxo jullie allerliefste schatjes van patatjes  AKA Fien, Tommy, Floor, Emma en Marion 

 

 VROLIJK PASEN!!!! 

 

  



 

Welpe  
Na een knotsgek geweldig weekend is het zover voor de maand april!!! Het wordt 

weeral een geweldige maand met de leukste activiteiten, waar wij super hard naar 

uit kijken!! 

7 april: hele  

Doe die strakke zwemshortjes maar aan, want vandaag gaan we zwemmen, JAAA 

😊!!! Zijn er ouders die vrijwillig willen rijden naar het zwembad van Braschaat, wij 

zullen dat erg appreciëren. Graag een seintje voor of u heen of terug zou willen 

rijden, of beide. 

Britt: 0476563650 

Thomas: 0484885316 

Lotte: 0496288504 

Bas: 0499455609 

Wout: 0488221712 

 

14 april: halve 

Vandaag gaan we jullie maagjes vullen met een knotsgekke vreetquiz, spannendd!! 

Dus zorg maar dat jullie er klaar voor zijn voor lekker veel te eten  

21 april: halve  

Zijn jullie klaar om jullie speurders skills boven te halen, want vandaag doen we 

een epische zoektocht! Naar wat is nog een verrassing maar ik zou dus maar zeker 

komen om dit te ontdekken!!  

28 april: vrije  

Helaas is het geen scouts vandaag ☹ ☹, we gaan jullie heel erg missen! 

 

Gelieve een seintje te geven indien je niet kunt komen. Kom altijd in uniform 

met een WELPENPET!! 



 

Yooow jong gidsjes !!! Maart was weer zo als altijd  geweldig! maar vrees niet…  april gaat nog beter 
worden, want april zit prop vol met fantastische activiteiten, positieve energie en 

vele grappen en grollen van jullie (geliefde) leiding ☺! 

 

07/04 – hele dag 

Vandaag gaan zwemmen !!! Neem allen 5 sneuries, een gevulde 

brooddoos, natuurlijk zwemgrief en indien mogelijk ook een 

buzzypas/ mobikaart mee!  

De ouders komen jullie halen aan het zwembad van 

Brasschaat om 16:30  

(Elshoutbaan 17 – 2930 Brasschaat) 

 

14/04 – halve dag 

Vandaag gaan we onze survival skills van onder 

het stof halen en perfectioneren tijdens de 

technieken vergadering! EUJ  

!!! Deze vergadering is zeker nuttig voor eerste 

jaars die nog niet (goed) kunnen sjorren, want 

op kamp gaan jullie het allemaal zelf moeten 

doen !!!  

 

 

 

19/04 – 20/04  duo dagen 

Dit is alleen voor de 3de jaars!!!! 

Er zal nog een mail worden verstuurd met verdere informatie. 

 

28/04 – vrije 

Blijf maar lekker in jullie bedjes 

liggen, want vandaag doen we 

helemaal niets (buiten lekker lang 

uitslapen en ontbijtjes op bed brengen 

naar de mama en de papa ☺  )! 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 



 

 

 

Jeeej Veeejsz 
 

Hello boys! Hopelijk hebben jullie kiekens jullie vol gegeten met andere 
kiekens….kannibalen!!!! Maart was zeer eventvol, maar dat betekent niet 
dat april minder leuk gaat worden! Whoooohooooo yayayayay! Is gonna 

be so much fuuuuunnnnn!!!!! 
Hier komt die dan!!!! Het programmaboekje van april:  

 

 
7 april – halve 
 
Vandaag gaat alles vanzelf, want het is alles op 
wieltjes!!!!!! Breng je coolste fiets, skateboard, 
rollerskates, step, … mee want man wat gaan we 
rollen!! 
Misschien ook een goed idee om een helm of dergelijke 
mee te nemen, want we willen geen gewonden!  
 

 

 
14 april – halve 
 
Wie weet wat? Bereid je maar goed voor, want 
vandaag trainen we jullie breinen…. En ook 
jullie magen! FREITQUIZ!!! Deze keer is het 
for real! Hier is al een vraagje:  
Wat is de hoofdstad van Europa?  
 
 
 
19 & 20 april – enorm hele ;)  
 
Sorry eerste & tweede jaars, jullie zien onze leidingsploeg pas terug in 
mei,  
want deze vergadering geldt alleen maar voor de derde jaars…. Jullie 
kunnen wel nog lekker in jullie bedjes blijven liggen en dat kunnen de 
andere niet ;)  



 

 
Dus, we gaan met alle (en enkel en 
alleen de) DERDE JAARS van het 
district op DUODAGEN!!!! Yaaay! Het 
begint op vrijdag de 19e april en eindigt 
zaterdag de 20ste april (het is dus maar 1 
nachtje slapen). The place to be is de 
Drieboomkensberg in Westmalle. 

 
No worries! Meer informatie volgt snel met een mail! :D  
 
 
 
27 april – vrije 
 
De eerste en tweede jaars zijn al een weekje 
eerder begonnen, maar nu mogen de derde 
jaars ook in hun bed blijven liggen! Enjoy van 
jullie zondag en stink nog maar lekker in jullie 
bed ;)  
 
 

 
Dit was april!!!! We zien jullie graag terug in de volgende maand van dit 
geweldig jaar: mei! 
 
Hier de geweldige leiding: 
- sammie wammie:  0489 26 20 19 
- stijn het steentje: 0489 34 10 28 
- shtannie gaani:   0489 35 22 73 
- marie kurrie:   0471 22 31 01 
- loulou koekoe:   0479 88 26 71 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niet vergeten!!!  

 

- altijd komen met de fiets!  

- altijd in perfect uniform! 

- altijd op tijd! 

- als je niet komt, stuur een berichtje!  

 

 

 

 



 

 

GIDSEN 
Heeey guuurrlls, 

Voor dat je het weet is het alweer de voorlaatste maand van het jaar, en het beste 

moet nog komen! Met het (hopelijk) goede weer dat tegen dan komt piepen, gaan 

we weer goed veel buiten kunnen chilleuh en speleuh enzu. 

 

7/04  Hele:  VLOTTENTOCHT 

We gaan van die eerste zonnenstralen meteen gebruik maken door in het water te 

vliegen! Met in het achterhoofd onze verse sjortechnieken gaan dikke jachten ineen 

steken, om nadien allemaal bruin te worden op het dek. Vergeet zeker geen bookes 

mee te nemen!! 

14/04  Halve:  LOKAAL PIMPEN 

Het wordt tijd dat we na al die jaren eindelijk nog een High School Musical 

fatsoenlijk kunnen zien! Trek daarom je beste schilderoutfit aan, want we gaan het 

lokaal pimpeuh. Neem zeker van thuis ook de beste borstels, rollers en verf mee 

van de ouders, maar zie wel dat ze het niet doorhebben! 

21/04  Halve:  KAARSEN MAKEN 

Wie nog steeds niks heeft gevonden voor moederkesdag, moet zeker en vast 

komen! Het is uiteraard nog wel efkes tot dan, maar nu kan er eindelijk is iets 

fatsoenlijk gegeven worden. We gaan de meest geshtoorde kaarsen maken everrrr, 

we spreken hier over het atomium, verwarmingen, laptops noem maar op, alles kan 

alles mag niks moet. Buiten komen, ge moet komen. 

28/04  Vrije 

Wij mogen ook is ne keer niks doen eh gast. 

 

Groetjeeuuusss, 

Beste leiding ever 

NAIROD 

ESIL-EIRAM 

EBOK 

ARUAL 

 

 



 

Yuuuuu Billies 
Ooh wat was maart weer knallende maand. April kraait alleen maar 

beter en beter te worden. Het is de voorlaatste scoutsmaand, dus we 

gaan er het beste van maken. 

Zondag 7 April (hele dag: 09:30-16:00) 

Vandaag trekken we richting een stad. KOM ZWZ MET DE FIETS. 

Neem middageten mee of geld voor middageten met te kopen. Kom met 

zo veel mogelijk af, hoe meer man, hoe epischer het spel. 

Zondag 14 April (halve dag: 09:30-12:00) 

Vandaag gaan we slides bouwen aan de redout/soldatenbos. Doe 

allemaal slechten kleren aan en neem nen handdoek mee.  

Zondag 21 April (halve dag: 09:30-12:00) 

Vandaag gaan we nog is deftig sporten. Doet allemaal deftige 

sportkleren aan en ziet da ge een goei conditie meeneemt 😉  

Zondag 28 April (vrije) 

Blijft maar rustig in ulle nest liggen, iets waar jullie heel goe in zijn.  

 

Kom altijd met de fiets 

Altijd in perfect uniform 

Indien ge ni kunt komen, laat altijd iets weten via sms, facebook 

etc… (vermeld ook altijd de reden erachter) 

Glyn: 0487269849 

Bram: 0492801160 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

