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Jullie aankopen steunen onze groepskas!  

 



 
 Groepsleidingswoordje 

 
 

 
 
Beste ouders, leden, leiding en sympathisanten, 
 
Eerst en vooral sfeervolle feestdagen gewenst en alle geluk 
in het nieuwe jaar. Wij staan ook dit jaar weer klaar om er 
met ons team een knaller van te maken.  
Even een kort overzicht van de evenementen die dit 
werkingsjaar nog plaatsvinden. We beginnen met leuk 
nieuws voor de kapoenen, welpen en kabouters. Zij 
vertrekken het weekend van 14, 15 en 16 februari op 
weekend. Niet getreurd, tijdens het weekend van 28, 29 
februari en 1 maart zijn de jong-givers aan de beurt. Op 6 
maart is iedereen alvast uitgenodigd op onze overheerlijke 
kaas -en wijnavond georganiseerd door de jins. Dit zou wel 
eens het ideale voorproefje kunnen zijn voor ons 
voornaamste evenement dit jaar: Het Kiekefeest, dat dit 
jaar plaatsvindt op 28 maart. Wij hopen dat jullie er even 
veel zin in hebben als wij zelf! 
 

 
 
Een 2e belangrijke mededeling voor deze maand is dat het overgrote merendeel van onze 
leidingsploeg deze maand examens heeft. Maakt u zich geen zorgen. Er vinden alsnog 
scoutsvergaderingen plaats. Deze worden gedurende januari ondersteund door onze 
volgende generatie leiding, de jins.  
 
De Domigodel kan 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,  
Sam, Roan, Hannah  en Michiel, de groepsleiding 

 

 



 

Heeft u een bedrijf, winkel, ... en wil u reclame 
maken in ons 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 
2020 tot en met december 2020 - 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 bij trouwfeesten of communiefeesten, 
klusjes, afbraakwerken, opruimen, tuinieren enz…. 

 
Aarzel niet om ons te contacteren.   
Emailadres: jins@scoutsschilde.be 
Telefoonnummer: 0487269849 
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UW ADVERTENTIE HIER ?? 

STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE 



 
Liefste kapoentjes, 
 
Het nieuwe jaar begint met een knal! 
Na al die familiefeestjes, etentjes, cadeaukes, … is het tijd voor  
JANUARI. Ook deze maand staat er weer veel leuks op de planning. 
 
 
Vrijdag 4 januari – Spelletjesvergadering (avondvergadering 18u30-20u30) 
Vandaag mogen jullie allemaal je favoriete gezelschapsspel meenemen naar de scouts en 
dan gaan we met zijn allen jullie favoriete spelletjes spelen. 
 
Zondag 12 januari – vrije   
Vandaag mogen jullie allemaal wat langer slapen. Jipppiiee!!!! 
 
Zondag 19 januari – legervergadering (halve) 
Beste kapoentjes, jullie mogen allemaal jullie stoerste legeroutfits aandoen. Maak je klaar 
voor een voormiddag met veel plezier!!! 
 
Zondag 26 januari – schildervergadering (halve) 
Vandaag gaan we schilderen en knutselen dus doe allemaal kleertjes aan die vuil mogen 
worden. 
 
 
 



Gelukkig Nieuwjaar, lieve kaboutertjes!  
Hopelijk hebben jullie genoten van de feestdagen en de vakantie! We beginnen 
weeral aan een nieuw jaar en dat doen we natuurlijk met de scouts! 
Zijn jullie er klaar voor? Wij zeker en vast! 
 
5 januari – halve 
Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. 
Mijn oude is versleten, mijn moeder mag ’t niet weten. 
Mijn vader heeft het geld al op de rooster geteld.  
 
Zoals jullie wel kunnen raden, treden we vandaag in de 

voetstappen van dé drie koningen – eh koninginnen 😊. 
Kom vandaag verkleed als een echte koningin, maar vergeet 
niet dat het ook nog héél koud kan zijn! 
 
 

 
12 januari – vrije 
Vandaag komen jullie niet naar de 
scouts, maar jullie kunnen wel 
uitslapen en spelen met jullie 
nieuw speelgoed van de Sint of de 
Kerstman! Geniet van jullie vrije 
zondag! Kom volgende week zeker, 
want wij missen jullie!  

Tip voor een goede speeldag: speel niet alleen, maar ga bij een vriendinnetje 
spelen!  
 



 

19 januari – halve 
Na al dat spelen en niksen van vorige 
week, is het nu tijd om te 
weeeeerken! Kom gezellig naar één 
van onze creatieve workshops waar 
iedereen plezier heeft!  
 
 

 
26 januari – halve  
Zoals alle kaboutertjes doen, trekken wij 
vandaag het bos in voor een  
mega spannend leuk cool zot BOSSPEL!!!!! 
Misschien komen we wel andere 
kaboutertjes tegen in het grote kabouterbos!  
 

 
 
De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. Al een geluk staan er 
nieuwe, leuke vergaderingen op de planning voor februari!!!  
Tot snel, lieve kaboutervriendjes! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodschap van algemeen nut: 
 
Als kabouter komen wij altijd in perfect uniform: 
- scoutsdas 
- scoutshemd met de nodige tekens (meer info voor bij de leiding) 
- (lange) groene broek of rok  
! Buiten perfect uniform, kleden kabouters zich ook warm aan 
wanneer het koud is! 
 
Als kabouter laten we de leiding weten wanneer we niet kunnen 
komen: 
- Eline Thomas: 0479 619 873 
- Chloe ́ Konings: 0484 49 22 62  
-  Lotte Dietvorst: 0496 28 85 04 
- Louise Van Cakenberghe: 0479 88 26 71 
 
Als kabouter maken wij altijd veel plezier!  



WELPEN 
Hey hoi gekke welpen!!! 
Deze maand wordt weer knotsgek! In januari kan het wel heel koud zijn, maar dat houdt ons 
niet tegen hoor.  Doe gewoon een extra laagje aan en we kunnen weer buiten spelen. Helaas 
heeft jullie toffe leiding heel veel niet zo toffe examens deze maand, dus we kunnen er niet 
altijd met zijn allen zijn. MAAR niet getreurd… We hebben nog heel wat andere leiding en 
jins die ook wel eens willen komen meedoen met jullie. Dit is wat er voor jullie op het 
programma staat in januari. 
 
Zondag 5 Januari: (halve dag)  DRIEKONINGEN 
Schraap jullie kelen al maar en neem jullie mooiste zangstem mee, want vandaag gaan we 
driekoningen zingen. Hopelijk krijgen we veel snoep en geld!!!! Kom ook zeker verkleed als 
jouw favoriete koning, want de best verklede welp krijgt extra snoep. 
 

 
 
Zondag 12 Januari:  VRIJE 
Vandaag is het helaas geen scouts, maar dat geeft jullie extra veel tijd om jullie batterijen 
terug op te laden om de volgende vergadering weer alles te geven. Blijf maar lekker lang in 
jullie bedjes liggen en geniet maar van een rustige zondag. 
 
 
Vrijdag 17 Januari: (avond: 19u – 21u) BOSSPEL 
Vandaag gaan we kei leuke bosspelletjes spelen, maar dit allemaal in het DONKER. Het 
wordt dus extra epic! Vergeet niet om jullie goed aan te kleden en pak allemaal een zaklamp 
mee. Hopelijk zijn jullie niet te bang in het donker… 
 
 
 
 
  



Vrijdag 24 Januari: (avond: 19u – 21u) QUIZZZZZEEEEEENNNNN!!!! 
Vandaag gaan we testen wie van jullie de slimste is? We hebben een knotsgekke quiz ineen 
gestoken. Begin dus maar al met al je kennis bij te werken over aardrijkskunde, rekenen en 
taal.  Hieronder enkele opwarmertjes: 
 

1. Wat staat er aan het eind van de regenboog? 

 

2. Hoeveel driehoeken tel  je? 

             WEET JE HET NIET? HIJ WEL ->  
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals elke maand, kom zeker op tijd in piekfijn uniform! En 
vergeet zeker niet af te bellen als je niet kan komen.  
Groetjes, julliekei leuke leiding!!!!! 
Britt: +32476563650 
Wout: +32488221712 
Marion: +32478331650  
Michiel: +32470567426  
Marie: +32471223101 
 

 
 

 

 

 
 

Antw: 1. De letter ‘g’ 
            2. 13 



Jonggidsen 
Zo 5 januari – halve 
Vandaag gaan we wat centjes en lekkers verzamelen, we gaan Drie koningen zingen. Doe 
jullie mooiste koning-outfit aan en breng jullie vrolijkste lach mee. Hieronder al een beetje 
inspiratie voor verkleedkleren!  
 

 
 
 
Za 11 januari – avond 18u30 – 22u 
Filmavonddddd!!! Doe jullie leukste onesie/pyjama aan en breng je favoriete film mee. 
Neem 2 euries mee voor lekkere snacks.  
 

 
 
 
Zo 19 januari – vrije 
Helaas geen scouts vandaag.   .Je mag altijd de leiding verwennen met een ontbijt om 
ons door de donkere dagen van examens te sleuren.  
 
Zo 26 januari – pisquiz 
Vandaag gaan we quizzen en dit met een beetje water. ☺ Wees talrijk aanwezig! Dat de 
beste mogen winnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

DAG JEUUUNE VAAAARKENTJES 
JUUUU De manneee, we hopen dat jullie allemaal lekker geslaagd zijn voor de 
examentjes zodat we met een knaller kunnen starten. Nog een laat (of vroeg, 
hangt ervan af wanneer ge het leest) vrolijk kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar. Na het leuke, wat minder EXTREME december met lekkere cup cakes 
en koffiekoeken hebben we ons weer eens teruggetrokken om wat strakke 
vergaderingen voor jullie uit te dokteren……………. 
 
Zondag 5 januari 1/2 
¥¥THE THREE KINGDOMS¥¥ 
//// KOM ALLEN MET JE STALEN ROS //// 
Vandaag gaan we op een veroveringstocht om alle huizen leeg te roven  
§§§ Kom verkleed als een echte krijger en smeer je kelen in §§§ 
PS: Krijgers kunnen het ook koud hebben, neem genoeg warme kledij mee 
 
Zondag 12 januari 1/2 
ỼỼỼTHE BATTLE OF THE REALMỼỼỼ 
//// KOM ALLEN MET JE STALEN ROS //// 
Vandaag is de échte oorlog aangebroken, we hebben genoeg voorraad 
verzameld om een lange, brutale strijd te doorstaan. Vandaag worden jongens 
mannen… 
§§§ Neem schoenen voor in een sportzaal mee §§§ 
 
Zondag 19 januari 1/2 
©©© HYDRATEREN ©©© 
Zoals een wijze man ooit zei, “water, de rest komt later”. 
Vandaag wordt een andere capaciteit van de krijger getest. Namelijk zijn 
vermogen om kennis te verzamelen, en te reproduceren!!!  
 
Zondag 26 januari 1/2 
®®® ROBINVERKENNERSON ISLAND ®®® 
SURVIVAL! Dat is waar het allemaal om gaat vandaag. Jullie krachten worden 
nog een laatste keer getest deze maand. Het is namelijk tijd voor een heuse 
cursus survivaltechnieken!!!  
PS: kom warm gekleed!!!!! 
 
 
ONZE POSTARENDADRESSEN: 
Krijger Koeb   0485497716 
Krijger Tommy   0478074125 
Krijgster Lau   0472038444 

 
 
 
 
 
 



Gidsen 

 

Lieve poezewoefkes,  
NEW YEAR, NEW ME! Hoewel we dat elk jaar zeggen hoop ik dat er bij die ‘new me’ 

voor ieder van jullie nog genoeg tijd en goesting is voor de scouts        
Want ook tijdens deze nieuwe maand staan er weer enkele spectaculaire 
vergaderingen op ons te wachten!      
Let’s jump right into the planning: 

 

Zat 4 januari 19u-21u30 

Komen eteeeen! Tijdens deze spannende avond nemen twee teams het tegen elkaar op om de 
leiding zo goed mogelijk te bedienen én entertainen in hun zelf gecreëerde restaurantje. Neem 
ingrediënten mee die je nuttig lijken, wij voorzien zelf ook enkele handige producten voor jullie! 
Teams worden gemaakt op de dag zelf dus je zal dan gerechten moeten samenstellen met de dingen 
die jij en je teamleden meenamen muhaha. Je mag ook iets meenemen qua outfit, sfeerartikelen 
voor op tafel of dingen om ons te entertainen. LET’S GET COOKING LADIES! 

Zo 12 januari 
Vandaag geven wij onze leidinggevende macht even door aan de derdejaars. Zij zullen voor jullie een 
fantastisch spel voorbereiden dus wees zeker aanwezig! Het zou fijn zijn als we met zijn allen mee 

kunnen spelen      . 

Zo 19 januari 
Tijd om lekker cosy in pyjama te chillen op de scouts! Vandaag hebben we filmontbijt woehoew! 
Neem 2 euries mee (wij zorgen voor schnackz en drinkz) + als je films hebt thuis die je graag wil zien, 
neem ze gerust mee xxx 

Zo 26 januari  
Lekker knorren geblazen,  geen scouts vandaag (oooooohhhhhhhh snif) maar volgende keer zijn we 
er weer, met meer weer.  
De dikste nieuwjaarskussen! Yours truly,  
Steffi, Hanni en Rowi (aka Stephanie, Hannah en Roan)  
 
Stephanie    Roan     Hannah 
0489352273    0486503466    0479682368 

 
 
Ps: We komens steeds in uniform en mét de fiets! Laat iets weten als je er niet geraakt, da’s 
fijn!  



Verkenners 

 
Het is zo ver. Het nieuwe jaar is aangebroken! Daarom wensen wij alle verkenners het beste 
toe. Deze maand heeft jullie leiding examens, dus verwacht je maar aan enkele 

avondactiviteiten. Maar we zullen er wel altijd met veel enthousiasme staan      . 
 
Zondag 5 januari: halve 

JaJa het is weer zo ver, Driekoningen, warm die stembanden al maar op en haal die 
verkleedkleren maar weer boven. Dit is de kans om heel Schilde jullie talent te tonen. 

 
Vrijdag 10 januari: avond 20u-22u 

Deze avond mogen jullie je knapste kledij aantrekken want het is casino-avond. We 
spreken vanavond af van 20:00-22:00. 
 

Zondag 19 januari: halve 
We gaan vandaag een Groot spel spelen op verplaatsing. Wat we gaan spelen is nog 
een verrassing. Zeker komen is de boodschap! 
 

Vrijdag 24 januari: avond 20u-22u 
We gaan eens een filmpke zien. Als jullie wat films op een usb stick of DVD hebben 
staan,  neem maar mee. Wij voorzien zelf ook een aanbod van films en enkele kleine 
snacks.   

 
Voila, dit was het weer voor deze maand. Laat steeds weten als je niet kan komen en kom 
steeds in uniform. 
 
Groetjes! 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Sam                    Bas 



Jins: 
 

De Jins helpen deze maand de leiding omdat de leiding examens heeft. 

 
 
Glyn (0487269849) 
ML (0489 50 28 01) 
Dorian (0487 47 14 21) 

 
 
 
 
 
 


