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Jullie aankopen steunen onze groepskas!  

 



 
 Groepsleidingswoordje 

 
 

Beste ouders, leden, leiding en sympathisanten, 
 
De maand februari is voorbijgevlogen. Maar niet getreurd. 
In maart zijn er weer leuke activiteiten in het vooruitzicht! 
Eerst en vooral willen wij jullie van harte welkom heten op 
de kaas- en wijnavond van de jins op zaterdag 7 maart. De 
opbrengst van deze gezellige – en lekkere – bijeenkomst 
gaat volledig naar hun buitenlands kamp naar Servië deze 
zomer! Daarnaast vinden in het weekend van 20-22 maart 
de districtsactiviteiten plaats voor alle takken. Hierbij 
kunnen onze leden kennis maken met mensen van 
verschillende scouts uit de omgeving en eens zien hoe het 
er daar aan toe gaat! Meer informatie hierover vinden jullie 
in het programma van de takken. Last, but not least, zoals 
ze wel eens zeggen, sluiten wij maart af met een knaller van 
formaat: het jaarlijkse Kiekefeest! Ook dit jaar zijn jullie 
welkom op zaterdag 28 maart op onze scouts voor een 
lekker kippetje en een feestje! Dit jaar zal er geen 
loopwedstrijd plaatsvinden, maar worden er activiteiten 
georganiseerd waar ook de niet fervente lopers aan mee 

kunnen doen ☺. Daarna eten we gezellig samen en gooien we de benen los. Meer 
informatie over het evenement en de inschrijvingen krijgen jullie per mail. Wij kijken er 
alvast naar uit!  
 
Ten slotte herinneren wij jullie ook graag aan onze paaseitjesverkoop dit jaar. De Mastworp 
heeft lekkere eitjes voorzien en de tak die het meeste verkoopt, krijgt een verrassing! Zakjes 
met een mix van melkchocolade, witte en pure chocolade zijn verkrijgbaar voor €6, gevulde 
paaseitjes voor €7. De verkoop loopt deze maand ten einde, dus haast jullie ☺. 
Wij wensen jullie een fijne maand toe en zien jullie graag op het Kiekefeest! Tot dan!  
 
Voor meer informatie kan de Domigodel overal en altijd geraadpleegd worden via onze 

website: www.scoutsschilde.be en kan je ons steeds contacteren via 

groepsleiding@scoutsschilde.be.  

 

Een stevige linker,  

de groepsleiding 

 

Sam, Roan, Michiel en Hannah 

http://www.scoutsschilde.be/
mailto:groepsleiding@scoutsschilde.be


 

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 

 



  



 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW ADVERTENTIE HIER ?? 

STUUR EEN MAIL NAAR 

DOMIGODEL@SCOUTSSCHILDE.BE 



KAPOENEN 
Haaaaaaidiiieeeehoowwwwwww lieve kapoentjes! In maart gaan Nyala, Steenbok, 

Vlinder en Olifant veel knotsgekke spelletjes spelen met jullie! Maar eerst willen 

we weten wie de allerslimste kapoen is, dus vul dit raadsel in en word beloond! 

 
 
PS: neem de oplossing mee naar de scoutsvergadering en de leiding zal jullie belonen! 
  



ZONDAG 1 MAART (HALVE): bosspel 
Vandaag gaan we rond de bomen dansen, in 

de bomen klimmen en slingeren als aapjes. 

Trek jullie stevigste schoenen aan voor het 

fantastische bosspel. 
 

ZONDAG 8 MAART (HALVE): survival 
Om in de natuur te 

overleven hebben we een aantal technieken nodig om het niet 

koud te krijgen en genoeg water te vinden. We leren grote 

schuilplaatsen bouwen, hoe je je het best kan camoufleren en 

nog veel meer!  
 

 

ZONDAG 15 MAART 

(VRIJE) 
De leiding neemt een 

dagje vrijaf! Voor de 

grootste deugnieten is 

hier een kleurplaat van 

een kippenhok. 
 

  



ZONDAG 22 MAART (HELE): districtsactiviteit 
Vandaag zullen we met kapoenen uit andere districten samenspelen om nog meer 

vriendjes en vriendinnetjes te maken. Jullie kunnen samenwerken om je team te 

versterken. 

Meer informatie omtrent deze dag volgt nog: concrete plannen dienen nog 

gemaakt te worden met andere districten. 

ZATERDAG 28 MAART (KIEKEFEEST) 
Meer info over het kiekefeest vind je in een aparte sectie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kabouters 

 
 
Het programma voor de maand maart!!!  
 
Zondag 1 maart (halve)  09.30 – 12.00 uur 
Soep maken 
Vandaag gaan we soep maken. JEEJ! Op deze vergadering doen we eerst een zoektocht om 
alle groenten te vinden en daarna koken we samen overheerlijke soep. Tot dan! 
 
Zondag 8 maart (halve)  09.30 – 12.00 uur  
Pis/fret quiz 
Tijdens deze vergadering gaan we de kabouters testen op hun algemene kennis op 
verschillende vlakken. Vergeet geen 2 euro mee te nemen voor deze vergadering.  
 
Zondag 15 maart 
Geen scouts  
 
Zondag 22 maart  
Districtactiviteit 
 
Zaterdag 28 maart 
KIEKEFEEST  
Meer informatie krijgt u nog via mail. 
 

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 

Zondag 1 maart (halve): KLAKKEBUIZEN 

NEWS UPDATE: groen, zwart en wit hebben oorlog verklaard 
aan elkaar. Wie wordt de overwinnaar? 
Wie blijft er als laatste staande? We 
komen er allemaal vandaag achter. We 
trekken ten strijde met klakkenbuis in 
hand. WEES PARAAT! 

 

 

Zondag 8 maart 
(halve): SJORREN 

Het is eens tijd om terug te werken aan 
die scoutstechnieken. Vandaag gaan we 
leren sjorren, knopen leggen, vuurtjes 
maken, putten graven… vandaag leren 
we hoe je een echte scoutie moet zijn! 

 

Zondag 15 maart (halve): vrije 

Deze zondag is de scouts gesloten. Jullie kunnen 
allemaal leuk thuis blijven en eens goed uitslapen. 

 

Zondag 22 maart (hele): DISTRICTSACTIVITEIT 

Vandaag is het een speciale vergadering. We gaan 
samen met scouts in de buurt heel-de-wereld-rond 
spelen in een dag. Deze vergadering is op locatie: 
Drieboomkensberg in Westmalle. We gaan heel de dag 
knotsgekke spelletjes spelen van over heel de wereld. 
Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen. Er volgt 
nog een mail met extra info over de locatie en het uur.  



 

Zaterdag 28 maart (hele): KIEKEFEEST 

Whoep, whoep het is weer kiekefeest!!!! 
We gaan allemaal samen lekker veel 
kipjes schmikkelen. Dat wordt lekker! 
Zorg er allemaal voor dat je kan komen 
en neem gerust heel de familie mee. 
Alle info over de dag zelf volgt nog in 
een brief. 

 

 

Britt: +324 76 563 650  

Wout: +324 88 221 712  

Marion: +324 78 331 650  

Michiel: +324 70 567 426  

Marie: +324 71 223 101  

Of via de welpen mail: welpen@scoutsschilde.be 

 

 
 
 
 



JONGGIDSEN 
Het is weeral Maaaart! Na ons fantastisch weekend, maken we er terug een 

super toffe maand van. Duodagen EN Kiekefeest in 1 maand. WAAAAT?! 

Let’s GO! 

 

Zondag 1 maart:  
Deze zondag zijn we nog in Pulle op weekend. Jullie ouders 
komen jullie vandaag jammer genoeg al halen maar volgende 
week staat er weer iets heel leuks gepland!  
 

Zondag 8 maart:  
Vandaag gaan we sjorren! Deze vaardigheid is super belangrijk 
voor iedereen en handig voor de mensen die deze zomer op 
kamp hun totem doen! We verwachten dus een grote groep! Op het 
einde van de vergadering zal er ook een verrassing zijn voor de harde 
werkers!  
Als het koud is, neem dan zeker handschoenen mee!  
 

Zondag 15 maart: 
ZzZzZzZzZz… Vandaag slapen alle scouties uit! Voor de derdejaars: 
Bereid jullie maar al goed voor volgende week WANT dan gaan we op 
Duodagen!!!  
 
 

20-21-22 maart: Duodagen! 
(Meer info volgt)  
Voor de eerste en tweedejaars: Voor jullie is deze dag een vrije!  

 

Zaterdag 28 maart: kiekefeest 

  
De dag is eindelijk daar! Hier kijken we met de scouts 
alweer een heel jaar naar uit… HET KIEKEFEEEESST! 
Omdat velen van jullie waarschijnlijk al later zijn gaan 
slapen dan normaal mogen jullie uitslapen vandaag, 

terwijl de leiding het Kiekefeest nog verder opruimt        
29 maart is dus een vrije!  
 



 
 
 
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.  

 



Hey knotsgekkelingen aka jeeuuveeeuuuss, 

 

De maand van de liefde (aka februari aka favoriete maand) zit er alweer op, en 
die was dit jaar EXTRA leuk want we hebben heel de maand kunnen uitkijken 

naar ons weekend. Daar zijn we nét van aan het bekomen, en hier zijn we 

alweer met een spetterend programma voor maart. Smeer jullie billetjes maar in 

want het belooft weer een vurig uitdagende spetterende maand te worden!!! 
 

1 maart – weekend 
Deze zondag behoort/behoorde nog tot ons weekend hihi. Dat was toch wel 
heel tof hé en ook een beetje maart, dus daarbij nog eens deze kleine vermelding. 
 

8 maart – vrijaf  
Nog steeds aan het bekomen. Nog net een slaapje meer nodig. See ya next week. 
 

15 maart – halve 
Tijd om lekker te rolleeeeeeuuu!!! Vandaag ALLES (maar dan ook echt alles) op 
wieltjes. Neem je favoriete bewielde voertuig mee. 
 

 VET HARD 
 

 
22 maart – Duodagen: alleen voor de derdejaars 
Het belooft een spannend weekend te worden voor de derdejaars: zij zullen van 
zaterdagochtend tot zondagavond hun mede-derdejaars van het district (de 
mannelijke en de vrouwelijke hihihi…) beter leren kennen. Meer info volgt! 
(Niet getreurd 1e en 2e jaars, jullie tijd komt nog. Droom dit weekend al maar weg van jullie eigen 
duodagen…) 

 
28 maart – Kiekefeest  
De kers op de taart van deze fantastische maand – kiiiiieeekefeeeest!!!!!!! 
Kom zeker en vast met je hele familie kippetjes smullen en vergeet erna zeker 
niet de dansbenen los te schudden op funky tunes…. (er zouden wel eens wat bekende 

gezichten op je podium kunnen verschijnen hihi hoho) 
 

Dat was het voor maart, gabbertjes. 
Zoals altijd: verwacht in perfect uniform. 
Bedankt om af te sms’en/whappen/faxen/postduiven als je niet kan. 
Dikke zoenen 
Lauwiewauwie 
Tompompom 
Koebiloebiloeb 



GIDSEN 
 

Dag liefste gidsjes, omdat ik (Hannah) pas recent fulltime beschikbaar 

ben voor jullie, moest ik dat toch even compenseren met prachtige 

lettertypes en kleurtjes ). Dus geniet van deze planning in het eeuwig 

stijlvolle Comic Sans dat we al gebruiken sinds onze spreekbeurten in het 

4de leerjaar (en natuurlijk ook van de heerlijke activiteiten die jullie te 

wachten staan!) Wij zijn helemaal klaar om te gaan, so let’s 

gooooooww! 

 

ZONDAG 1 MAART: HALVE 

Om te checken of jullie hersens nog werken, hier een kleine rebus ter uitdaging:  
 
 
 
 
 

             R = T  - KA    

 

Ok mijn rebus-skills zijn niet alles, maar vandaag doen we dus één tegen allen! 

Maar niet de gewone saaie versie natuurlijk, voor jullie hebben wij er een super-

deluxe-gidsen variant op gemaakt en geloof mij, het wordt awesome! Dus allemaal 

komen is de boodschap ☺  
 
 

ZONDAG 8 MAART: HALVE  

Vandaag laten wij als femmes fatales ons van onze sterkste 

kant zien: we gaan KLAKKEBUIZEN! Aka we gaan lekker wild 

doen in de bossen, dus wees voorbereid! Eerst en vooral: 

kleed je warm aan en kom met de fiets! Maar nog 

belangrijker: wakker je innerlijke strijdlust aan, neem je 

eigen gepersonifieerde klakkebuis mee en wees klaar om 

iedereen af te schieten.  

 
 
 
 
 

+L 



 

ZONDAG 15 MAART: VRIJE 

Na al deze epische activiteiten wordt ons allen rust 

gegund, dus laat ons met rust vandaag en ga iemand  

anders lastigvallen xoxo 

(nog steeds veel liefde voor jullie hoor)  
 

VR-ZA 20-21 MAART: DISTRICTSACTIVITEIT  

WOOHOOOO! Districtsactiviteiten zijn altijd echt plezant, dus allemaal 

meekomen is de boodschap! Met andere vreemden zullen jullie scouts-skills 

getest worden en krijgen wij de kans om te laten zien dat Scouts Schilde de 

beste is! Districtsactiviteit is van vrijdagavond 20 maart tot zaterdag 21 maart. 

Meer informatie volgt nog … Laat ons zo snel mogelijk weten dat jullie komen 

(want jullie komen natuurlijk allemaal), dan kunnen wij jullie inschrijven! 

 
 

ZATERDAG 28 MAART: KIEKEFEEST  

Tik tok, tik tok zeggen de kippen, en wat een bende kuikens zijn jullie 

met al jullie Tik Toks ;) Zorg dus zeker dat jullie er ook als de kippen 

bij zijn op het Kiekefeest! Jullie weten dat dit jaarlijks een epische dag 

is in jullie scoutscarrière, dus geen reden om niet te komen! Overdag 

worden jullie ook verwacht, zoals op alle andere vergaderingen, en 

daarna eten we gezellig samen een kipje en gaan we djensen! Sleur al u 

mama’s, papa’s, bomma’s, bompa’s, neven, nichten en andere aanhangsels 

mee, inschrijven kan via mail! TIK TOOOOOOK 

 

 

Dat was het dan voor de maand maart! Als jullie mij niet leuk genoeg 

vinden, kunnen jullie altijd een klachtenbrief sturen naar leidster 

Stephanie op Portolaan 3, 4000 Porto, Portugal. Maar dat gaat niets 

uithalen xoxo  

Dikke kussen en lebbers, 

 

je geliefde leiding 



     Hans    Rowy     Steffie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: kom altijd met de fiets, in uniform, en laat weten als je er niet bij kan zijn! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Verkenners 
 

De maand maart is aangebroken, En deze zit vol activiteiten en natuurlijk ook het jaarlijkse 
kiekefeest! 
 
1/03/2020 Vrije: 
Blijf maar lekker in je bedje liggen vandaag! 
 
8/03/2020 halve: sporten 
Om de conditie wat te optimaliseren gaan we is goed sporten! 
Fix sportkledij.  
 
15/03/2020 halve: Hoe vettiger hoe prettiger 
Vuil worden?! Jaa ze! Doe kleren aan die echt ranzig mogen 
worden en als je nog ranzigheid hebt, mag je dat ook zeker mee 
nemen! 
 

20/03 -21/03 /2020 district dropping: 
Vrijdag avond spreken we met alle scouts van het district af om samen een activiteit te doen. 
Dit duurt tot zaterdag. Meer info volgt nog via mail en whatsapp. 
 
28/03/2020 Kiekenfeest: 
Zaterdag is het kiekefeest, meer info volgt nog via mail. 
 
Een stevige linker 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sam                    Bas 
  



Jins 
 
1 maart: vrije  
Omdat velen van jullie waarschijnlijk op vakantie zijn, net teruggekomen of een 
dikke vette kater hebben, mogen jullie lekker lang uitslapen van ons. ☺ 
 
6+7 maart: kaas & wijn 
Dit spreekt voor zich: lekker wijnennnn 
Vrijdag avond goeie kaas & zwijn avond en zaterdag allemaal de ouders 
sprokkelen voor een iets rustigere versie. 
 
13 maart (vrijdag): etentje!! 
Omdat het die vrijdag groepsraad is gaan we ervoor lekker samen even 
smullen. Verdere info volgt nog! xxx 
 
 20 maart (vrijdag): districtsvergadering 
Een hele avond genieten met de andere scouts die ons allemaal haten en 
marginaal vinden, hoe epic is da? We verwachten jullie dan ook ALLEMAAL op 
deze leukste vergadering van het jaar! 
 
27 + 28 + 29 maart: kiekenfeest 
Voor dit feestje heb je gewoon het hele weekend nodig! Zo leuk gaat het 
worden :o  
het is de bedoeling dat we allemaal elke dag aanwezig zullen zijn. Alle plannen 
dus nu al afzeggen! 
 
  
Glyn: 0487269849 
ML: +32 489502801 
Dorian: 0487471421 

 
 


