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ROGRAMMABOEKJE        

November 2019 



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 leiding,  

Een nieuwe, ietwat koudere, maand is 
aangebroken. Om de leden deze maand optimaal 
te laten genieten van de toffe activiteiten vragen we 
om voor gepaste, warme kledij te zorgen (Zo sta je 

zeker niet te klappertanden       ). Vanaf na de 

herfstvakantie is het ook toegestaan een lange 
groene broek te dragen. 

Wat de leiding voor jullie in petto heeft lees je 
verder in dit boekje, maar deze maand is het ook 
tijd voor HET GROEPSWEEKEND! Een weekend 
vol grappen, lekker eten en fantastische spelletjes 
waar we met z’n allen naar uit kijken. Meekomen is 
zéker aan te raden! 

Verderzetten we ons deze maand ook in voor 
11.11.11. Een organisatie die dit jaar mensen die 
een verandering brengen in hun thuisland, een 
extra duwtje in de rug wil geven. Bekijk zeker hun 
site maar eens als je meer wil weten. We trekken 

dan ook de straat op om ook ons steentje bij te dragen als scoutsgroep. 

De domigodel kan overal en altijd geraadpleegd worden via onze website: 
http://www.scoutsschilde.be/.  

Je kan ons steeds contacteren via groepsleiding@scoutsschilde.be voor vragen, 
opmerkingen of ideeën. 

Een stevige linker, de groepsleiding 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://changemakers.11.be/


 

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 

 



De jins van scouts Schilde komen u graag 
helpen, om ons buitenlands kamp te 
financiëren. 

Opdienen, trouwfeesten, communiefeesten, 
klusjes, afbraakwerken, opruimen, tuinieren 
enz…. 

 

Aarzel niet om ons te contacteren.   

Emailadres: jins@scoutsschilde.be 

Telefoonnummer: 0487269849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jins@scoutsschilde.be


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW ADVERTENTIE HIER ?? 

STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE 



KAPOENEN 

Haaaaaaidiiieeeehoowwwwwww lieve deugenietjes! In november gaan Nyala, Steenbok, 

Vlinder en Olifant heeeeeeel veel plezier maken met de kapoenen. Heel veel leuke 

spelletjes spelen, samen dingen ontdekken en er gewoon een knotsgekke maand van 

maken.  

Maar eerst een raadseltje ! 

 ZONDAG 3 NOVEMBER (HELE): ZOO  

Vandaag gaan we naar de ZOO van Antwerpen! We gaan kijken naar de beren, de 

giraffen, de koala’s, de apen, de vogels, de vissen, de reptielen en nog veel meer! 

Komen jullie allemaal VERKLEED als jullie favoriete dier, dan kunnen we verstoppertje 

spelen tussen de apen (mopje). Neer zeker ook een LUNCHPAKKET mee en 12 

EURO. 

Wij kijken alvast uit naar deze spetterende dag! 

 



ZONDAG 10 NOVEMBER (HALVE): 

11.11.11 

Deze zondag gaan we op de kinderen in arme 

landen proberen steunen door chocolade, 

stiften, kaartjes en meer te verkopen bij 

iedereen in Schilde!   

 

ZONDAG 17 NOVEMBER (VRIJE): HUIS OP STELTEN 

ZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZz

....... 

ZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZz

....... 

OEPS! Het ziet er naar uit dat jullie leiding niet wakker zal worden deze zondag. Daarom 

mogen jullie vandaag thuis het huis op stelten zetten! (maar wel lief blijven hé!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23-24 NOVEMBER: GROEPWEEKEND!!! 

Dit weekend gaan we op GROEPSWEEKEND! Pak allemaal jullie warmste dekentje en 

jullie favoriete knuffels in en kom naar de scouts. Samen met de welken, kabouters, 

jonggivers, givers en jins gaan we een superleuk weekend beleven! (Meer info in aparte 

brief) 



Kabouters: 
Het programma voor de tweede maand november!!!  

 

Zondag 3 november (halve)  09.30 – 12.00 uur 

Ontbijtvergadering 

Vandaag hebben we ontbijtvergadering. Hiervoor mag je je pyjama aanhouden. 
JEEJ! Op deze vergadering kijken we samen gezellig naar een film. Vergeet geen 
twee euro voor de overheerlijke koffiekoeken! Tot dan.  

 

Zondag 10 november (halve)  09.30 – 12.00 uur  

11-11-11 

Tijdens deze vergadering zetten we ons in voor het goede doel. Iedereen aanwezig 
dus. Doe zeker stapschoenen aan.  

 

Zondag 17 november 

Geen scouts  

 

Zondag 24 november  

Groepsweekend 

 

Zondag 30 november 

 Geen scouts  

 

Ps: Bij afwezigheid STEEDS melden via sms op onze gsm-nummers:                                                                                       
Eline Thomas: 0479 619 873 / Chloé Konings: 0484 49 22 62 / Lotte Dietvorst: 
0496 28 85 04 / Louise Van Cakenberghe: 0479 88 26 71 

Pps: Wij komen ALTIJD in PERFECT uniform! (Das, hemd, groene 
broek/rok/short)    

Ppps: Wij maken ALTIJD plezier! 

      

 

 



      

WELPEN 
Heeeey welpen!!  
hopelijk vonden jullie oktober a wat leuk, maar houd jullie vast, november wordt 
nog 100000 keer leuker! Er komen nog veel knotsgekkere activiteiten aan en 
natuurlijk ook dat topweekend op het einde niet te vergeten. Ontdek hier onder 
wat er allemaal op de planning staat 

Zondag 3 november: halve 
Het wordt al wat kouder buiten, dus gaan we vandaag 
eens lekker binnen zitten onder ons warm dekentje 
met een filmpje en een koffiekoek: ontbijtvergadering ! 
Neem 2 euro mee voor dat lekkers, doe je pyjama, 
onesie,…aan en als je thuis een film hebt die je echt 
graag wilt zien, mag je die altijd mee nemen.  

Zondag 10 november: halve 
Goede doelen zijn erg belangrijk voor een echte scout, 
vandaag gaan we voor 11.11.11 spulletjes verkopen, 
zodat de mensen die het minder goed hebben toch 
nog iets extra kunnen krijgen.  

Zondag 17 november: vrije 
Na al dat ravotten in de koude is het wel eens tijd voor een welverdiende rust, 
dus vandaag mogen jullie wat langer uitslapen (of 

jullie ouders verrassen met een ontbijt op bed      ). 

Tot volgende week!  

 

 

 

 

22-24 november: GROEPSWEEKEND!! 
Het moment is eindelijk aangebroken……. Het is groepsweekend!! Het tofste 
weekend van het jaar, dus is de boodschap: allemaal zeker komen! 
verdere info volgt nog, maar we verzamelen zeker vrijdagavond en rond 
zondagmiddag is het gedaan. We gaan zoals altijd naar de Brink in Herentals. 
Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook! 

 

Dit was het alweer voor november, maar niet getreurd, december wacht op jullie 
met nog zotte activiteiten! 

Bij deze ook nog de kampdata: 11-17 juli, locatie: geheim (wordt op het einde 

van het jaar verteld      ) 

 



Vergeet niet altijd in perfect uniform te komen: Hemd, das, welpenpet, korte 
broek (voor de herfstvakantie, daarna mag een lang ook) 
en vergeet ook niet af te bellen als je niet kan komen 

 

Britt: +32476563650  
Wout: +32488221712  
Marion: +32478331650  
Michiel: +32470567426  
Marie: +32471223101 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 november – halve : ontbijtvergadering  

Vandaag gaan we een super leuk ontbijtspel/vergadering spelen! 
Aangezien Emma en Fien niet kunnen komen, komt er een 
verrassingleid(st)er hen vervangen hihi…  

Meer info krijgen jullie de dag zelf! 

PS: kom in je pyjama (eventueel slaapzak of dekentje) en neem 2 euro 
mee naar de vergadering om lekker te smullen van verse koffiekoeken!  

 

10 november – halve : 11-11-11 actie  

Vandaag gaan we spulletjes verkopen voor de 11-11-11 actie! Kleed je 
warm aan, want we zijn de hele tijd buiten!  

Een beetje info over 11-11-11: een strijd tegen onrecht en voor 
duurzame verandering 

PS: als wij er als tak in slagen om het meeste geld te verzamelen, 
voorziet de leiding een super leuke verassing voor jullie op ons 
takweekend (28 feb – 29 feb – 1 maart: meer info volgt hier nog over).  
Vele handen maken licht werk!  

 

 

17 november – vrije  



Vandaag kunnen jullie leeeeeekker lang in jullie bedje blijven liggen en 

zullen jullie de leiding nog een weekje moeten missen       

Geniet van een heeeel luie zondag!  

 

De leiding kan ook nog lekker lang knorren hihi  

22-23-24 november: GROEPSWEEKEND 

JOEPIEEEEEE HET IS GROEPSWEEKEND! Wij hebben hier al lang naar 
uit gekeken. Het wordt superleuk, hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig! 
Verdere info volgt nog via de groepsleiding  

 

PS: bij afwezigheid meld je dit steeds aan de leiding (via sms of mail)! 
Voor andere grote of kleine vragen kan je ook altijd bij ons terecht op 
deze manier.  

Anna-bo: 04 95 88 86 84  

Fien: 04 96 28 86 07  

Emma: 04 76 55 34 85  

PPS: Als jong-gids kom je ALTIJD met de fiets!  



  

PPPS: perfect uniform wilt zeggen… korte groene broek (tot 
herfstvakantie), das, hemd (tenzij anders vermeld in het boekje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOOO BOYS 

De eerste maand is voorbij gevlogen. We 

hebben elkaar al een pak beter leren 

kennen, maar voor zij die nog niet zijn 

kunnen komen () én zodat jullie het 

zeker niet vergeten, nog eens jullie 

leiding voorgesteld: 

Kobe aka Koeb 

Deze vurige banteng is voor 

sommigen onder jullie geen 

volledige onbekende. Je herkent 

hem aan zijn luide lokroep en 

talrijke woordmopjes. Dit is zijn 

5e jaar als leider op onze 

scouts, en is daarmee de ideale 

leermeester om jullie om te dopen 

tot ware scouties. 

Laura aka Lau 

 

Deze hartelijke newfoundlander 

zorgt voor de portie oestrogeen 

in de groep. Na drie jaar meisjes 

te geven, is ze helemaal klaar om 

boy-kattekwaad uit te halen! 

Naast het ravotten zal ze altijd 

klaarstaan om (stiekem) mamaatje te spelen. 

Thomas aka Tommy 

Deze wilskrachtige antilope  

vervolledigt het leidingsteam als 

jongste speelvogel, al is hij 

reeds aan zijn derde jaar leiding 

toe. Vind hem naast de scouts 

achter de draaitafels terug, deze 

kapoen maakt van elke vergadering 

een feestje!  

Yeah letsgow! 

 



Tijd voor het programma: 

3 november – halve 

Vandaag bevinden we ons in The Hunger Games: 

oefen je luidste strijdkreet al maar, smeer 

je pijl en boog en warm de beentjes op: only 

the strongest survive. Happy Hunger Games. 

 

 

10 november – 11.11.11 

Vandaag zetten we ons beste beentje voor en 

onze mooiste glimlach op: tijd om geld in 

te zamelen voor het goede doel. 

17 november – vrij  

Blijf maar lekker knorren!  

(of breng de leiding een kei 

lekker ontbijtje ofzo. Mag 

ook altijd.) 

 

22-24 november – groepsweekend 

Het allerleukste weekend van het jaar!!! We 

verwachten jullie talrijk aanwezig! Meer 

info in de brief. 

Dit was het, boyco’s. Wij hebben er alweer 

keiveel zin in. 

Lekjes, 

Koeb,Tommy en Lau 

Kom altijd in perfect uniform 

en stuur ons een sms’je 

wanneer je niet kan komen! 



Ola Chicas!  

November is weer daar: Gezellige truien, herfstbladeren en gezellig babbelen met 
de meiden. Dat is de vibe van deze maand en die willen wij he-le-maal doortrekken. 
Deze maand gaan wij ons dan ook megahard amuseren met de volgende 
activiteiten:  

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, lekjes en knuffeltjes,  

Jullie ZALIGE LEIDING WOEHOEW 

Stephanie Hupert : 04 89 87 77 93  
Roan Vermeyen : 04 86 50 34 66  
Hannah Smets : 04 79 68 25 68 
 

 

 

Bel/ sms/stuur ons als er iets is of als je niet kan komen!  

En draag uw uniform! 

 

 

3 November 

Vandaag gaan alle remmen los 
in de strijd van ‘wie heeft de 

beste verkoops-en-ruil 
praatjes’. Tijdens een ruiltocht 

komen we erachter wie met het 
grootste/waardevolste/coolste 
item eindigd. Breng jij ons een 

nieuwe flatscreen? 

 

10 November 

11.11.11. actie. Niet iedereen 
heeft het even goed als wij 
en dus is het alleen maar 

juist om af en toe een 
steentje bij te dragen. 
(lees grlwoordje voor 

meer info) 

17 November 

Uislapeeeeuuuun (en 
brakken in jullie nesten) 
(neem daar gerust ook 
wat ‘ongezonde’ snacks 

bij) (geen kruimels in het 
bed!!!) 

 

22-23-24 November 

GROEPSWEEKEND 

• Kom op tijd 

• Lees de infobrief via 

mail 

• Fiëstaoutfitje mee! 

• Snacks mogen (om te 

delen) 

• Geen drama! 

• Warme pyjama’s! 

 



Verkenners 

Jow de mannen, maand 2 is begonnen. Dit wil zeggen: nog meer plezier, nog 
leukere activiteiten en nog koudere dagen dan vorige maand! Dat belooft. 

Zonag 3 november: Halve 

Jongens haal die zenuwen van staal en pleisters al maar boven want vandaag is het 
jackass vergadering. Hier al wat inperatie: 
https://www.youtube.com/watch?v=gIr2-RWbGZU 

Zodnag 10 november: Halve, 11.11.11 actie 

Naar jaarlijkse traditie verkopen we spullen om de mensen die het 
minder goed hebben dan ons te helpen. Kom zeker zodat jullie je 
goed hart kunnen laten zien.  

Zognad 17 november: vrije 

Slaap maar wat bij, jullie hebben het verdiend na de goede 
verkoop van vorige week!  

 

22 tot 24 november: Groepsweekend 

Jawel, het is zo ver! Een van de meest epische weekends van het jaar. Al de nodige 
info staat in de brief, maar het belangrijkste is dat jullie naar de brink fietsen! Zorg 
dus zeker dat je fiets in orde is: lichten, remmen, banden goed opgepompt en dat hij 
voor de rest niet volledig uit elkaar valt. 

Ok dat was het zowat, tot in december. 

Zeker komen, steeds in uniform en met de fiets. 

Laat weten als je niet kan komen. 

Groetjes! 

         Tel Bas: 04 99 45 56 09 

 Tel Sam: 04 89 26 20 19 

  

 Mail:Verkenners@scoutschilde.be 

 

                            

 

Bas                      Sam 

https://www.youtube.com/watch?v=gIr2-RWbGZU


(da betekent dus jins in het Servisch) 

Jjjjjow preuteldiergwendy’s, onze eerste maand als Jins zit erop maar de tweede wordt 

sawisaw nog chiller. Ziehier het programma voor NOVEMBER: 

ZONDAG 3 NOVEMBER 

Vandaag gaan we echt helemaal niks doen. Blijf gewoon thuis, ja!  

PS aan BALLIE: verwen ons is goe en was  is want die stinkt echt muug 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER 

HALVE 

Vandaag is het echt de allerleukste dag van het jaar: 11.11.11-actie!!!!! Wij kunnen 
echt ni wachten, hopelijk hebben jullie er ook zin in. Kom zeker met de fiets. Dit is de 
perfecte dag om te zien of je klaar bent voor het leiderschap, want we zullen de jongere 
takken begeleiden! Er gaan geruchten da iedereen die ni komt, ni mee mag naar 
Servië.  

Dubbele PS:

 

VRIJDAG 15 NOVEMBER 

HALVE (19:00h – 22:00h) 

Vandaag wordt niet alleen jullie verstand, maar ook jullie blaasinhoud op de proef 
gesteld. Tijd voor de jaarlijkse en gerenommeerde PILSQUIZ. Dit kan uiteraard niet op 
een lege maag dus worden voordien echte Belgische frieten aangeboden (die eigenlijk 
gebakken zijn door frietchinezen, da terzijde). Neem allemaal 5 EURO mee voor de 
frietjes en drankjes.  

Driedubbele PS: Geen nood, voor de glutenvinken onder ons zullen er extra gluten 
                            voorzien zijn. 

 

 

 

 

 



 

 

VRIJDAG 22 NOV TOT ZONDAG 24 NOV 

GROEPSWEEKEND 
Een van de leukste weekends van het jaar. AAN ALLE HOCKEYKINDEREN: ZET DIE 
SPORT NU IS EEN WEEKEND AAN DE KANT, WIJ WILLEN GEEN MATIGE 
MENSEN DIE EEN DAG LATER KOMEN!!  

Zie extra brief voor meer info. 

 

Kusjeees, Kjaf en Ellen 

 

Vierdubbele PS: dit is trouwens de leiding: 

Glyn (0487269849) 

ML  (0489 50 28 01) 

Dorian  (0487 47 14 21) 

 

 

 


