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UNIFORMEN  

SLAAPZAKKEN  

TENTEN  
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...  

Wilrijkstraat 45  
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ons groepsnummer is 

A2235G 

      

 

 

Jullie aankopen steunen onze groepskas!  

 



 
 Groepsleidingswoordje 

 
 

 
 
 
Beste ouders, leden, leiding en sympathisanten, 
 
Nu de leidingsploeg bekomen is van hun examenperiode 
kunnen we het jaar 2020 weer op volle kracht inzetten. 
Want ook deze maand hebben de takken weer leuke 
vooruitzichten. 
Zoals u wellicht verder in dit programmaboekje gaat lezen, 
kunnen de jongere takken deze maand uitkijken naar hun 
langverwachte tak-weekend. Deze geweldige weekends 
boordevol fun vinden voor de kapoenen, kabouters en 
welpen plaats tijdens het weekend van 14 tot 16 februari. 
Voor de Jonggivers vindt dit plaats tijdens het weekend van 
28 februari tot 1 maart. 
Verder willen wij jullie uitnodigen op de kaas- en wijnavond 
op 7 maart, georganiseerd door onze eigen jins. Tijdens de 
maand februari worden de inschrijvingen officieel geopend. 
Verder rest ons alleen alle leden een leuke maand vol 

plezier te wensen. Voor meer info kan de Domigodel 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,  
Sam, Roan, Hannah en Michiel, de groepsleiding 

 

 

 

Heeft u een bedrijf, winkel, ... en wil u reclame 
maken in ons programmaboekje 

ADVERTEREN IN DOMIGODEL 

 



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! 

 

 

 

 

 



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 



WIJ ZIJN KAPOENEN, 

WIJ DOEN HET SUUUUUPER GOED!  
 
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020:  
 

De voorbije week was er voor de leiding veel te doen.  
Daarom is het tijd voor jou kapoen,  
om vandaag wat langer te slapen  
of om wat te knuffelen bij mama en papa in bed 
om dan te beginnen aan een zondag vol fun en pret! 
Alleen zal die fun en pret vandaag niet op de scouts zijn, 
want de leiding is nog een beetje moe.  
Daarom doen wij nu onze oogjes nog even toe.  
Slaaplekker en tot volgende week!  

 
 
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020 (09u30-12u00): 
 
Het begint met een K en eindigt op OEKJES en het begint met een B 
en eindigt op AKKEN! 
JAJAAAA jullie lezen het goed. Vandaag gaan we lekkere koekjes 
bakken!! 
 
Doe dus allemaal niet te beste kleren aan of breng een kookschortje 
mee! Als je thuis vormpjes hebt liggen om koekjes mee te maken, 
mag je deze ook altijd meebrengen!  
 
VRIJDAG 14 – ZONDAG 16 FEBRUARI 2020: WEEKEND  
 

EIN-DE-LIJK is ons langverwachte kapoenenweekend 
aangebroken en deze keer lekker alleen met de kapoenen, 

de leiding en een aantal topfoeriers! JOEPIEEEE!       
 
In de brief die nog verzonden wordt via mail kunnen jullie 
hier meer informatie over terugvinden!  
(locatie, wat meebrengen, prijs…) 
Laten jullie zeker op tijd weten of jullie mee kunnen komen 
of niet?  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZONDAG 23 FEBRUARI 2020: 09u30-12u00 
 
Vandaag gaan we wat sporten en spelletjes spelen met de 
kapoenen! Kom dus allemaal in een sportieve outfit naar de scouts 
zodat jullie nog beter kunnen lopen, kruipen, springen…  
 
Veel sportieve groetjes van jullie leiding!  
 
 
 

Vergeet zeker niet te verwittigen als jullie NIET kunnen komen!! 
Dit kan via het mailadres kapoenen@scoutsschilde.be en kan zeker ook via onze GSM- 
nummers: 
 
Enthousiaste Nyala (Julie): +32 472 610 749  
Fonkelende Vlinder (Clara): +32 476 657 720 
Strijdvaardige Steenbok (Bram): +32 492 801 160 
Ongeremde olifant (Thomas): +32 484 885 316 
 
P.S. Bij de kapoenen is een scoutsdas verplicht, de rest is vrij te bepalen . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kapoenen@scoutsschilde.be


FEBRUARI  
JIPIEEEE, liefste kabouters welkom in de maand februari! EINDELIJK hebben wij, 
jullie leiding gedaan met onze stomme examens!!!  
 
ZONDAG 2 FEBRUARI – VRIJE - UITSLAPEN 
 Vandaag mogen jullie en de leiding lekker uitslapen!!! Hihihi, laat jullie maar eens lekker 
verwennen!!  
 
 

ZONDAG 9 FEBRUARI – HALVE – 
COOKIEMONSTER 
Hmmmm!! Vandaag gaan we koekjes bakken en 
versieren!!! En opeten natuurlijk ☺ Spannend!!! 
Neem allemaal 2 euries mee.  

 
 
 
 
VRIJDAG 14,15 & 16 FEBRUARI – TAKWEEKEND 
YES YES YES, het is eindelijk zo ver!! We vertrekken op kabouterweekend!! Meer info krijgen jullie 
(ouders) via mail.  
 
 

ZONDAG 23 FEBRUARI – HALVE – ALLES OP 
WIELTJES 
Vandaag doen we nog eens een scoutsklassieker! 
Alles op wieltjes, woehoeee! Neem allemaal een step, 
rollerblades, skateboard, …. En bescherming mee ;).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kijken er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook!  
 
 

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 
 
Het is weer tijd voor de tweede maand van het jaar. Jullie leiding heeft nu 
gedaan met de examens en we staan nu weer volledig voor jullie klaar. Het 
wordt een heel leuke maand want het is tijd voor het WEEKEND!!! Dus laten 
we er niet langer mee wachten, hier is de planning van februari: 
 
2 februari: vrije 
 
We gaan deze maand zeer rustig beginnen en dat wil zeggen dat jullie 
vandaag gewoon in jullie bed mogen blijven liggen. Slaap een keer lang uit 
of verwen mama en papa een keer met een zelfgemaakt ontbijtje. En wij 
zien jullie volgende week! 
 
9 februari: halve 
 
Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen sinds 
vorige week. We gaan bewegen, sporten. 
Het is tijd voor een sportvergadering en 
dat doen we op wieltjes. Dus kom zoveel 
mogelijk met wieltjes (Een fiets mag ook, 
maar we hebben liever dat jullie zo 
origineel mogelijk zijn). 
 
14 tot 16 februari: WEEKEND 
 
Het is eindelijk tijd voor ons knotsgekke welpenweekend!!! De praktische 
info komt nog via de welpenmail, dus zeg maar aan mama en papa dat ze 
die in het oog moeten houden. Wij hebben er al zin in. Jullie hopelijk ook? 



 
23 februari: halve 
 
Het is nog eens tijd voor een zeer episch 
bosspel. Kleed jullie aan zodat je heel de 
voormiddag buiten kan rondrennen en 
maak jezelf klaar om helemaal voor de 
overwinning te gaan.  
 
Kom altijd in uniform en vergeet niet af te 
bellen als je niet kan komen. Over het 
weekend sturen we zo snel mogelijk een 
mail met de praktische informatie. 
 
Jullie super lieve leiding 

 

 

 

 

 

 
 

 
Britt: +32476563650  

Wout: +32488221712  

Marion: +32478331650  

Michiel: +32470567426  

Marie: +32471223101  

Of via de welpen mail: welpen@scoutsschilde.be 

mailto:welpen@scoutsschilde.be


Jonggidsen 
 

Na een tijd van feest, vakantie en studeren (voor de leiding dan toch) hopen we dat jullie 
er deze maand weer veeeeeel zin in hebben. Deze maand beginnen we zoals altijd met 

elke zondag een leuke vergadering MAAR NIET TE VERGETEN: Op het einde van de 
maand gaan we op WEEKEND (28/02-29/02-1/03)!  

Voor de ouders: alle informatie zal ten laatste 9 februari via mail worden verstuurd. Heeft 
u geen mail ontvangen? Stuur ons gerust een bericht en dan brengen wij dat in orde! 

 
 
2 februari: HALVE  
Haal de keukenprinsessen maar in jullie naar boven want we gaan 
eens kijken of jullie lekker kunnen koken. Neem hiervoor zeker 2 
euro mee en jullie goed humeur! Als je thuis een kookschort hebt 
doe je deze maar aan!  
 
 
9 februari: HELE  
Scouts draait om vriendschap, samenwerken en vertrouwen. 
Vandaag gaan we dan ook verschillende leuke teambuilding 
opdrachten en spelletjes doen om een nog hechtere groep te 
worden.  
Het is een hele dag dus neem zeker een lunchpakket mee en wat 
te drinken. Een vieruurtje is ook toegelaten maar dan liefst iets 

gezonds      . 
 
 
16 februari: HALVE 
Smeer jullie benen maar al in want we weten dat jullie 
al lang pas op voor de leiding willen doen. De leiding 
zal jullie zeker niet sparen dus ik zou maar gaan lopen. 
 
 



 
23 februari: VRIJE 
Rust nog maar lekker even uit en bereid jullie maar 
voor op een TOP-weekend volgende week!  
 
 
28-29/02- 1/03: WEEKEND 
YESSSSSSSSSSSSSSSSS!! Het wachten en smachten 
is voorbij. Wij gaan op weekend!  
Wil je weten wat het thema is en wat je te wachten staat? Check dan 
zeker de brief over het weekend. Deze wordt verstuurd via mail!  

 
 
Dikke smakkerds van jullie leiding!!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ps: Bij afwezigheid STEEDS melden via sms aan iemand van de leiding! Voor andere 

dringende vragen kunnen de ouders ons dus ook zo bereiken.  

Anna-Bo: 0495 88 86 84  

Fien: 0496 28 86 07  

Emma: 0476 55 34 85 

Pps: Kom altijd in PERFECT uniform (das, hemd, groene broek/rok/short) tenzij 

anders vermeld in het boekje! 

Ppps: Kom ALTIJD met de FIETS.  

 



!!! Jeevees !!! 

 
2/02 Verrassing 

Meer info volgt in mail 
9/02 Vrije dag 

Een rustig begin van de maand. Jullie mogen rustig in jullie bed blijven liggen want dit weekend 

is het helaas geen scouts. Laad de batterijen maar op voor de rest van de maand want het 

beloofd een topmaand te worden! 

 

16/02 Pas op voor de leiding  

 

Een vergadering waar vele jeevee’s al lang naar uitkijken, een echte klassieker: pas op voor de  

leiding. Zorg voor een goede conditie en een alerte blik. Kom zeker met de fiets naar de scouts.  

 
22/02 Casino(19u30-22u) 

10 000 verdienen met black jack? Of toch liever je laatste centen op rood zetten bij roulette? 

Deze zaterdagavond toveren we de scouts om tot een waar casino, kom in gepaste chique outfit 

naar ons superdeluxe casino en met wat geluk verlaat jij de scouts met een koffer vol winst!  

 
28/02 - 01/03 Weekend  

Niets leuker dan een weekend met de leukste tak van de scouts! Meer info over het weekend 

zal via mail worden meegedeeld in de komende weken. 

 

Dat was het weer voor februari! Probeer zeker iets te laten weten als je niet kan komen. Voor 

eventuele vragen kan u ons altijd een mailtje sturen of via gsm contacteren: 

Jongverkenners@scoutschilde.be 

Kobe 0485497716  

Tommy 0478074125  

Lau 0472038444 

 

 

mailto:Jongverkenners@scoutschilde.be


Ola muchachos! 
 

Que pasa? Lekkere maand, die februari (kuch ik ben jarig de 18e kuch). Ook 

de maand waarin onze geliefde Hannah terug in het Belgenland te vinden is. 

Maar helaas ook de maand waarin we afscheid nemen van Stephanie.... TOT 

OP KAMP HEHE.  

Op 2 februari zal er een vervangleidingsteam voor jullie klaarstaan vanaf 

9u30 tot 12u omdat ik, Roan, op vakantie ben dan (en verdiend, na die 

examens potverdorie!) maar maak jullie borst al maar nat voor 8 februari, 
want tussen 19u en 21u30, staat er jullie een pas op voor de leiding te 

wachten!!  

 
Op 16 februari neem je best je speurneus mee voor een 
mysterieus stadsspel... Ook een buspas + lunch + warme kledij 

(!!), zijn handige tools vandaag! Wees aanwezig van 9u30 tot 

17u.  

 

Na dit superspannende spel hebben jullie zeker meer dan een week nodig 

om uit te rusten dus is er geen scouts op 23 februari.  
Zo, dat wassie weer, groetjes thuis!  
Altijd welkom om een lief berichtje voor mijn bday in te spreken op men voicemail (nogmaals: op 18 
februari) maar liefst niet tijdens school.  

Dikke kussen, 
Hannah, Stephanie en Roan 

 
Ps. Kom in uniform en met de fiets, ladies! <3  

 



Verkenners 
 

Goeiendag verkenners, goed nieuws want de examens van de leiding zijn 

alweer voorbij. Tijd om er weer vollenbak in te vliegen! 
 

2/02/2020 Vrije: 

Ok, we gaan er toch niet zo hard vollenbak in vliegen want we beginnen de 

maand met een vrije dag… Maar zorgt maar da ge volgende week dubbel zoveel 

energie hebt, want het gaat nodig zijn! 

 

9/02/2020 halve: 
Nu dat jullie energielevel 2000 is, gaan we daar 
optimaal gebruik van maken, we gaan highlandgames 
doen! Haal die kilten maar boven!  
 
16/02/2020 halve: 

Kennis, deze gaan we testen in een multidisciplinaire quiz. 

 

23/02/2020 hele: 

Citygamezzzzz… let’s go! Neem zeker middageten, drinken en 

buskaart/abonnement/geld voor de bus mee.  
 
 
Kom steeds in scoutsuniform of in kilt! Je mag kiezen.  
 
Een stevige linker 

 
       Sam                    Bas 



Jins  

Ook in de kortste maand van het jaar staan er weer leuke activiteiten klaar… 
Zondag 2 februari: 
vrij  -> lekker uitslapen 

Vrijdag 7 februari: 
Olé olé, wie doet er mee met onze karaoké?! Ja deze vrijdag gaan we lekker zingen… 
van 19.00 – 22.00 

Vrijdag 14 februari: 
Neem allemaal uw Valentijntje mee naar ons jincafé!!!!!! 

Zondag 23 februari:  
een verrassing (@sebastiaan) verdere info volgt nog, dus kijk zeker 
in de groep. 
Geniet van jullie vakantie!  
xxx Victoria en Lana  
glyn: 0487269849 
Ml: +32 489 50 28 01 
Dorian: 0487 47 14 21 
 


