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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 

Groepsleidingswoordje 

 

Beste leiding, leden, ouders en 
sympathisanten 

Het jaar is alweer voorbij gevlogen, veel te 
snel naar onze zin. Dit is dus ook het laatste 
groepsleidingswoordje van het jaar. Een jaar 
dat niet altijd zoals gepland ging, maar we 
maakten er uiteindelijk altijd weer het beste 
van. Dit zou nooit mogelijk geweest zijn 
zonder de inzet van onze zalige leidingsploeg 
die er keer op keer stonden om alle leeftijden 
te plezieren, samen dingen te ontdekken en te 
leren over van alles en nog wat. Dit alles met 
volle goesting, met vallen en opstaan en 
volledig belangeloos. Daarom willen wij hen 
graag hartelijk bedanken, D A N K U, DANKU! 

Ook willen we graag onze mastworp bedanken die hun ondersteunende functie 
heel serieus en met veel plezier uitoefenen. Zonder hun zou de scouts er heel 
anders uit zien. Ook Ann en Birgit willen we bedanken, zij hebben een eerste aanzet 
gegeven om na te denken waar scouts nu eigenlijk om draait en iedereen samen te 
brengen. Verder is er natuurlijk onze Stam, de groep oudleiding waar we op 
kunnen rekenen als we ze nodig hebben. Tot slot willen we nog al onze leden 
bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn, zonder jullie is de scouts geen scouts. 
Eenieder, Bedankt! 

Graag hadden we nog een paar mededelingen gedaan, vrijdagavond 3 mei vindt de 
voetbalclash tegen de chiro weer plaats op KSK Schilde. Iedereen is welkom om te 
komen supporteren, de aftrap wordt gegeven tussen 19u en 19u30.  
Verder zal de kampinfoavond op 26 juni plaats vinden tussen 19:00 en 21:00, leden 
en ouders komen doorlopend wanneer ze willen. 
Tot slot willen we nog melden dat vanaf volgend jaar de domigodels niet meer per 
post verstuurd zullen worden maar wel altijd op de website geraadpleegd kan 
worden, dit is beter voor het milieu en een vooruitgang voor onze scouts. 

Graag zien we jullie graag talrijk aanwezig op het kamp, tot dan! 

Een stevige linker 
Hannah, Roan, Dorian en Sam 
Groepsleiding 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 

 



 
 

 

 

Hey allerliefste kapoentjes! Jammer genoeg is de laatste maand van het scoutsjaar 
weer aangebroken☹ Maarrrrrrrrr dat houdt ons niet tegen om er nog eens het 
beste van te maken met een planning vol fantastische activiteiten! Wij hebben er al 
enorm veel zin in, hopelijk jullie ook😊  
 

5 mei: halve (9:30-12:00) 

Vandaag houden we een grote TECHNIEKENDAG! Om jullie allemaal goed voor te 
bereiden op kamp gaan we een echte scouts-training geven met allemaal tips and 
tricks om jullie helemaal klaar te stomen voor deze zomer! 
 

12 mei: halve (9:30-12:00) 

We spelen vandaag een te gek BOSSPEL! Trek allemaal jullie beste bottines aan en 
smeer die beentjes maar goed in! 
 

19 mei: vrij 

Vandaag mogen jullie lekker blijven knorren in jullie bedjes, want het is GEEN 
SCOUTS.☹ 
 

VRIJDAGAVOND 24 mei: (17:30-20:00) 

Om ons jaar goed af te sluiten, doen we samen een supergezellige BARBECUE!  

Vergeet als je mee komt eten zeker geen eigen vleesje(s) mee te nemen en een 
kleine bijdrage van €3 zodat de leiding een lekkere pasta, groentjes, drankjes…. kan 
voorzien om er een echt smulfestijn van te maken. 

Dat was het al weer voor deze maand. Vergeet geen mail te sturen naar 
kapoenen@scoutsschilde.be als je er niet bij kan zijn en doe steeds je das aan op de 
scouts!  

Hopelijk zien we zo veel mogelijk van jullie lieve snoetjes terug op kamp! Tot dan!  

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 

P.S.: verbind de punten om te zien waar we 
op kamp in zullen slapen. 

mailto:kapoenen@scoutsschilde.be


 

Kabouters 
Daaggg allerliefste superleuke coole kabouters van ons. De laatste maand van ons 
episch jaar is aangebroken. Groepskamp is al in zicht. Wij hopen dat jullie al even 
veel zin hebben in kamp als wij want het belooft fantastisch leuk te worden!! We 
gaan het scoutsjaar ook goed afsluiten door deze maand nog super leuke 
vergaderingen op de planning te zetten.  
 
Zondag 5 mei: Alles op wieltjes 

 

Jawel hoor, vandaag is alles op wieltjes! Je mag zelf kiezen 
wat je meeneemt of het nu een fiets is, rolschaatsen, 
skateboard. Het maakt niet uit zolang het maar wieltjes 
heeft. Het wordt een rollende dag met hopelijk prachtig 
weer.  
Vergeet niet een helm of andere bescherming kan altijd 
handig zijn. Zeker aan te raden voor beginners ;) 
 

 
Zondag 12 mei: sportdag 
 
Alsof het vorige week niet al sportief genoeg was, gaan we vandaag een hele dag 
sporten. We verwachten dat iedereen er zal zijn met een goed humeur en klaar voor 
wat een vermoeiend, maar super leuke dag gaat worden. Kleed je dus ook sportief, 
doe goede sportschoenen aan zodat je zeker geen pijnlijke voeten krijgt. Wat we van 
sport gaan doen blijft nog een verassing, maar VERGEET ZEKER JE ZWEMGERIEF 
NIET!!!! Middageten, gezonde snacks en genoeg drinken moet je ook bij hebben! Wij 
hebben er al zin in! 
 

 
 
Zondag 19 mei: vrije 
 
Van zoveel te sporten word je best moe dus voor vandaag hebben we een rustdag 
gepland. We missen jullie 
 
Vrijdag 24 mei: BBQ (van 18u -21u30) 
 
Natuurlijk gaan we het jaar afsluiten met een heerlijke BBQ. Wat moet je meenemen? 

• 4 euries 
• Eigen Vlees 

De leiding zal zorgen voor lekkere bijgerechten voor onze heerlijke BBQ. Tot dan!! 
XOXO 



 

Welpen 
April is weeral voorbij gevlogen met al die knotsgekke activiteiten en de 
paasvakantie, helaas wilt dit zeggen dat we aan de laatste scoutsmaand van het 
jaar zijn gekomen. Niet getreurd, er komen nog megasupercoole activiteiten aan 
en natuurlijk ook in juni het GROEPSKAMP!!! Hopelijk kijken jullie hier even 
hard naar uit als wij. Genoeg verteld, hier het programma voor Mei: 

Zondag 5 Mei: halve 
Aangezien jullie allemaal kleine varkentjes (of 
zwijntjes) zijn spelen we vandaag een spel op 
jullie lijf geschreven: hoe vettiger, hoe 
prettiger. Maak jullie klaar om vies en vuil en 
vettig te worden, en doe zeker kleren aan die 
vuil mogen worden.  

Zondag 12 Mei: hele 
we hebben gemerkt dat een groot deel van de welpen graag op de computer 
spelletjes speelt. Daar wouden wij met de leiding iets aan doen, dus spelen we 
vandaag het GROTE FORTNITE SPEL!!!! Niet op de computer maar levensecht 
samen en apart de vijand verslagen, uit vliegende bussen springen en kampen 
bouwen!  
zeker meenemen: boterhammen voor ’s middags, een drinkebus en jullie fortnite 
exertise. 
 

Zondag 19 Mei: vrije 
vandaag kunnen jullie nog eens lekker uitslapen of jullie ouders ontbijt op bed 
brengen ofzo 😊, want het is helaas geen scouts. 

Zaterdag 25 Mei: BBQ 
Om het jaar in schoonheid af te sluiten is het deze 
avond een BBQ, vergeet zeker geen vleesjes 
mee te nemen en €3 voor al het ander lekkers dat 
voorzien wordt.  

Kom altijd in uniform (korte groene broek, 
hemd, das, welpenpet) en laat iets weten als je 
niet kan komen. Danku! 

Vele groetjes 

Thomas: 04/84.88.53.16 
Britt: 04/76.56.36.50 
Bas: 04/99.45.56.09 
Lotte: 04/96.28.85.04 
Wout: 04/88.22.17.12 

 

 



 

JONG-GIDSEN 
We beginnen al aan de maand mei. In deze maand leggen de vogeltjes niet 
alleen een ei. Het is jammer genoeg ook al de laatste maand van dit 
scoutsjaar. Jullie leiding hoopt dan ook jullie schattige snoetjes nog een paar 
keer te zien verschijnen want we gaan er nog een knaller van een maand van 
maken!!! 

 

5 mei (halve): lokaal afmaken + t-shirts designen 

Vandaag gaan we de laatste likjes verf en versieringen aanbrengen 
in ons ondertussen bijna prachtige lokaal. We blijven op het 
artistieke pad want we gaan ook t-shirts designen. NEEM DUS 
ALLEMAAL EEN (WITTE) TSHIRT MEE WAAR JE OP MAG 

SCHILDEREN.  

10 mei (avondvergadering): pas op voor de leiding 

Vanavond spelen we pas op voor de leiding. Kom dus zeker met de fiets. 
Vanavond moeten jullie proberen de leiding te slim af te zijn! Bereid jullie 
dus maar flink voor, om deze vergadering tot een goed einde te brengen. 
Deze vergadering duurt van 20u tot 22u 

19 mei (avondvergadering): BBQ 

Wat is nu een betere manier om een scoutsjaar af te sluiten dan een 
heerlijke bbq? Jullie worden vandaag om 18u op de scouts verwacht. 
Neem allemaal een lekker vleesje en 3 euro mee. Wij voorzien de rest. 
Jullie ouders kunnen jullie ophalen om 20.30 

26 mei (vrije): We sluiten het jaar toch nog helemaal af met nog een vrije 
dag. Vanaf vandaag kunnen jullie weer elke zondag in jullie bedjes blijven 
liggen. Hopelijk zien we jullie deze zomer, want het belooft weer een 
spetterend kamp te worden.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Jowjowjow jevees! 

Het jaar is alweer voorbij gevlogen want onze laatste scoutsmaand gaat alweer 
beginnen, oooh spijtig ☹ Maar we hebben wel knallers van formaat voorzien voor 
jullie, dus komen is de boodschap! 

Zondag 5 Mei: Halve 

Hoe vettiger hoe prettiger, trek allemaal slechte kleren aan en neem van thuis 
eventueel vervallen eten of andere dingen mee waar we ons vuil mee kunnen 
maken. Wie op het einde het properste is verliest! Dat belooft 😊 

Zondag 12 mei: Hele 

Laten we hopen dat de zon gaat schijnen want we gaan een vlottentocht doen. In 
maart hebben het sjorren weer opgefrist en het zal nodig zijn om boven water te 
blijven. Vergeet zeker geen middageten en drinken voor in de dag. Kom zeker met 
de fiets! Zoals elke hele dag sluiten we op de scouts af om 17u. 

Zondag 19 mei: vrije 

Vandaag is het geen scouts, de perfecte gelegenheid dus om jullie survival skills 
voor het kamp wat bij te schaven. Eerst een halve dag naar Bear grylls kijken en 
daarna zelf het bos in met een kaart en kompas, een hudo graven of een kampvuur 
maken in de tuin. 

Zaterdag 25 mei: 17:00-21:00 

Zoals elk jaar sluiten we af met ons laatste avondmaal, om 17u verzamelen we op 
de scouts om samen te koken. Wij voorzien eten en drinken voor iedereen, het enig 
dat jij hoeft mee te nemen is 5 euro. Heel belangrijk is ook dat je laat weten of je 
wel of niet mee eet, als je niets laat weten voorzien we geen eten. 

Zo, dat was het voor dit jaar. Nu kunnen we volledig beginnen uitkijken naar ons 
episch kamp!!! Wij hebben er alvast zin in! 

Vergeet zeker niet steeds in perfect uniform te komen: korte groene broek, hemd 
en das. 

Een stevige linker 
Louise, Marie, Stephanie, Stijn en Sam 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DAG LIEVE GIDSJES, 
 
Met spijt in het hart moeten we alreeds het laatste boekje van dit jaar voorstellen. 
Het is een prachtig jaar geweest en dat vraagt om een prachtige eindmaand!  
 
Mei zit namelijk vol tradities en spannende verrassingen!  
 
Eerst en vooral willen we jullie bedanken, we hebben enorm genoten van jullie 
eindeloze enthousiasme. Gelukkig val je na deze maand niet volledig in een zwart 
gat. Er is nog het KAMP!!! Het groepskamp gaat er een zijn voor in de boekskes! 
Wees dus allemaal kei hard aanwezig en we maken er een TOP-kamp van zoals 
enkel GITSEU dat kunnen!  
 
Na deze kleine intro presenteren wij het programma van deze maandag 
 
5 mei (halve) 
We zullen gebruik maken van de eerste zomerwarmte en een duikje gaan nemen in 
het water! Haal die badmutsen, badpakken en zwembrillen dus al maar naar boven, 
want we gaan ons volledig omtoveren tot echte dolfijntjes! Kom met de fiets en 
neem 4 euro mee! Tot dan! 
 
WOOOHOOOOOWWWWWWWWWW YIHAAA YEAH YOPPI YIPPIE YEEY JAAAA 
EINDELIJK! Het is weer tijd voor een fantastische LEEFWEEEEEK! Een klein 
voorproefje naar ons wonderbaarlijke kamp! Van 8 mei tot 12 mei toveren we de 
scouts namelijk om tot een ware bed and breakfast! We hebben van alles voor jullie 
in petto, dus komen is de boodschap! Breng een matje, een slaapzak en jullie 
fietsjes mee! De prijs van de leefweek bedraagt 50 euro. 
 
Nadat jullie de scoutsbatterijtjes hebben kunnen opladen op de leefweek is het tijd 
voor de SLOTBBQQQ!!!! We verwachten jullie om 26 mei om 17 uur op onze scouts! 
Vlezekes bakken int zonneke en napraten over het jaar. Beter kan niet! De leiding 
voorziet alles, dus je moet enkel jezelf en 6 eurotjes meebrengen!  
 
Dankjeeweeeeelll!!!!!  
 
Stevige Linker 
 
Vurige Banteng AKA Kobe Velle : 0485497716 
Zelfzekere Steenloper AKA Dorian De Schepper: 0487471421 
Hartelijke Newfoundlander AKA Laura Devis: 0472038444 
Dierbare Nyala AKA Marie-Lise Nédée: 0489592801 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Yuuuuu Billies 
Ooh wat was april weer knallende maand. Mei kraait alleen maar beter 
en beter te worden. Het is de laatste scoutsmaand, dus we gaan er het 
beste van maken en zeker genieten van onze laatste maand. 

30 april 

Deze week is het leefweek en die zal beginnen op woensdag en 
eindigen op zondag verdere informatie zal nog gedeeld worden op de 
komende vergaderingen. 

Zondag 12 mei (hele dag: 09:30-16:00) 

Vandaag gaan we klakkebuizen maar bij het klakkebuizen gaan we ook 
nog een sjorvergadering doen. Voorzie een lunchpakket en kom zeker 
met de fiets. 

Zondag 19 mei – vrije  

Lekker uitslapen vandaag. 

Vrijdag 24 mei (halve) 

Vandaag gaan we om het jaar af te sluiten een BBQ doen. Dus neem 
allemaal 3,5 euro meenemen. 

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  

 


