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Liefste kapoentjes,
Het jaar is voorbij gevlogen… Helaas zitten we al aan de laatste maand van dit spetterend scoutsjaar.
Dit wil wel zeggen dat wij ons uiterste best doen om het jaar in schoonheid af te sluiten. Natuurlijk
staat in juli ons mega leuk groepskamp op de planning maar dit is alvast wat wij in petto hebben voor
de maand mei.

1 mei : vrije
Deze maand beginnen we rustig thuis in onze bedjes. Omdat de leiding het
kamp is aan het voorbereiden is deze zondag opnieuw geen scouts
.
Uitstekend moment om een voormiddag mama en papa eens goed in de
watten te leggen.

7/8 mei: Halve
In het weekend van 7-8 mei wordt er een districtsvergadering georganiseerd. Dan spelen een leuk
spel met alle kapoenen van in de buurt (’s gravenwezel, oelegem, wijnegem,…) Kei leuk om nieuwe
vrienden te maken. Zeker komen dus !!!
Zodra wij meer informatie hebben sturen wij deze door via whatsapp.

15 mei: halve
Vandaag gaan we ons al een beetje voorbereiden voor ons geweldig kamp deze zomer. We maken
samen een vuur en gaan dan iets heel speciaal maken… Wat dat juist inhoud blijft nog even geheim.

21 mei : pizza avond 19u-21u
Het scoutsjaar afronden in mei doen wij traditiegetrouw met een BBQ. Wij dachten
we doen dit jaar eens wat anders en bakken allemaal samen PIZZA’S. Eerst samen
onze eigen pizza’s beleggen en decoreren om ze daarna lekker op te smullen !!!
mmmmm ik heb er nu al zin in
Vergeet niet uw favoriete toppings mee te nemen zodat we de lekkerste pizza ooit
kunnen bakken.

Zo nu zit het erop. Wij hebben ons dit jaar al kei goed geamuseerd met jullie en hopen dan ook dat er
veel kapoenen meegaan op kamp.
Groetjes en knuffels van de leiding
Kauw, zeepaardje, specht en stokstaartje

Kabouters
Mei 2022
Heeeeey allerliefste kaboutertjes, zijn jullie al een beetje bekomen
van alle leuke dingen die we in april hebben gedaan! Wij zijn alvast
helemaal klaar voor deze maand. Jammer genoeg is het wel de laatste
maand, ☹☹☹ Maar niet getreurd want in juli zien we jullie
alweer terug op het groepskamp!!! Wohooow, maar da’s nog wat
nachtjes slapen dus laten we eens zien wat mei ons brengt…

1 mei : geen vergadering
Vandaag hoeven jullie niet naar de scouts te komen en kunnen jullie
allemaal lekker uitslapen!

Halve – districtactiviteit

(in het weekend van 7-8 mei)

Één keer per jaar organiseren we een activiteit met andere
scoutsgroepen uit de buurt! Een kei leuke vergadering waar je veel
andere kabouters en welpen leert kennen 😊 Verdere info volgt,
houd dus zeker de whatsapp-groep in de gaten!

Filmavond (zaterdag 14 mei) 20u -22u
Vanavond kijken we gezellig samen een film!
Neem een
dekentje/pantoffels/slaapzak/kussen/knuffels…
mee om het extra gezellig te maken 😉 Hebben
jullie een lievelingsfilm? Houden jullie van
Frozen, Bambi, Ratatouille of eerder K3? Wij
hebben er alvast zin in!

BBQ (zaterdag 21 mei) 19u – 21u
Oooh…jammer maar helaas…we zijn bij de laatste
vergadering beland ☹ Maar ook deze keer maken we
er iets supermegakeitof van: BBQ! Neem allemaal
een veggie/vleesje/visje/kaasje/dingetje… mee voor
jezelf, de rest zullen wij met liefde voor jullie
klaarmaken! Hopelijk zien we jullie allemaal
verschijnen!
Pfoeeew…alweer een knotsgekke maand achter de rug…hopelijk zien
we jullie allemaal terug op groepskamp (18-24 juli). Wij kijken er
alvast ontzettend hard naar uit!
Heel veel knuffels van jullie leiding en tot op de info-avond!

Kom elke vergadering in uniform (tenzij het anders staat bij de
vergadering)! Vanaf de krokusvakantie betekent dit KORTE groene
broek/rok + hemd + das!
Als je niet kan komen kan je iets laten weten door ons een mailtje te
sturen, te whatsappen of een berichtje naar een van ons te sturen!
•
•
•
•
•

Amélie: 04 87 87 06 41
Kato: 04 94 12 42 26
Cézanne: 04 68 14 41 20
Juliette: 04 88 56 69 34
kabouters@scoutsschilde.be

Welpen
Zondag 1 mei: vrij
Vandaag geen scouts! Jullie mogen lekker lang in
jullie bedje blijven, terwijl de leiding zich bezig
houdt met de laatste regelingen van het
groepskamp!!! Geen vrees, er staan nog leuke
activiteiten gepland deze maand!!!

Zaterdag 7 mei: disctrict activiteit (10u00-12u30)
Deze activiteit zal ofwel zaterdag 7 mei van 10u12u30 doorgaan op de scouts van ’s gravenwezel
(Gillès de Pélichylei 30A, 2970 Schilde)! De
verschillende scoutsen hebben afgesproken en een
leuk spel in elkaar gestoken. Dit kunnen we jullie al
vertellen: het is een activiteit met alle welpen/
kabouters van ons district (= de scoutsen in onze nabij liggende
gemeentes zoals Oelegem, Halle, ’s Gravenwezel, Wechelderzande … en
nog veel meer).

Zondag 15 mei: hele
We spelen een stadsspel vandaag en daarvoor gaan
we naar een andere locatie! We gaan met de bus
naar Antwerpen! Wat moet je meenemen?
Lunchpakket, drinkenbus, koekje of fruitje en 3
euro.

Zaterdag 21 mei: BBQ (19u00-21u00)
Helaas is dit onze laatste vergadering… Om dit super
leuke en geslaagde scoutsjaar af te sluiten gaan we
lekker BBQ’en. Neem een vleesje mee en 3 euro, de rest
voorzien wij! Stipt om 19u00 op de scouts en om 21u00
kunnen jullie terug opgehaald worden! TOT DAN!!! Na
deze vergadering is het aftellen naar groepskamp
joepieeeeeee.

Zondag 29 mei: vrij
Vandaag ook geen scouts, de leiding is namelijk
druk aan het studeren voor de examens die ze in
juni hebben. Wel zien we elkaar terug op kamp,
om er weer een knotsgekke tijd van te maken!

Groetjes van jullie allerliefste leiding,
Pieter, Benoit, Fien en Michelle

Wat mag ik niet vergeten?
- Als welp kom ik altijd in perfect uniform: groene broek, scoutshemd,
das en welpenpet!
- Als ik niet kan komen, stuur ik op tijd een persoonlijk berichtje naar
iemand van de leiding!
- Bij vragen of zorgen: aarzel zeker niet om een berichtje naar de
leiding te sturen!

Onze GSM nummers:
Fien: 04 96 288 607
Pieter: 04 72 485 628
Benoit: O4 88 723 728
Michelle: 04 79 392 591

Het is alweer de maand mei. En dat is jammer genoeg de laatste maand van het scoutsjaar. Maar niet
getreurd, er staat nog een maand vol super-de-luxe activiteiten in het vooruitzicht en het
groepskamp komt steeds dichter bij.

Laten we er maar meteen in vliegen!!

1 mei: Vrije
Wij moeten al onze ideeën en de planning voor het kamp
gaan uitleggen vandaag. Dit betekent dat jullie vandaag iets
langer in jullie warme bedje kunnen blijven liggen. Denk al
maar na wat jullie graag zouden willen doen en begin maar
met dromen.

7 en 8 mei: Duodagen
Derdejaars, dit weekend is helemaal voor jullie. Het is tijd voor duodagen. Dit wil zeggen dat we met
alle 3e jaars, dus jullie en de jv’s van de scoutsen uit de buurt op weekend gaan. We vertrekken
zaterdag ochtend en zijn zondag middag terug. Verdere info volgt nog. 1e en 2e jaars, jullie mogen
jammer genoeg niet mee op dit weekend.

15 mei: Klakkebuizen
Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen en talrijk aanwezig. Haal je beste
oorlogsstrategie van onder het stof, doe je loopschoenen aan en kom zeker
met de fiets.

21 mei: BBQ (18u tot 21u)
Tegen goede gewoonte in, is het niet de laatste vergadering
dat het BBQ is. Marie heeft examen volgend weekend en
wilde de BBQ niet moeten missen. Wie wil neemt een stukje
vlees mee, neem daarnaast nog 5 euro mee, wij voorzien de rest!!

29 mei: Verrassing
We willen het scoutsjaar goed afsluiten. We hebben nog iets leuk voor jullie in petto. We zien jullie
op de scouts.

Zoals altijd:
Jong-gidsen komen met de fiets en in perfect uniform.

XXX
De leiding
Axel, Magali en Marie

Axel Jacques

0479/379.549

Magali Duchesne

0474/036.693

Marie Kermans 0471/223.101

Jong-verkenners
Hey JV’s,
Helaas is dit al de laatste maand van scoutsactiviteiten, maar we maken er nog een knotsgekke
afsluiter van. Vergeet niet om altijd met de fiets te komen en je uniform aan te doen. Als je een
keertje niet kan komen, laat het ook even weten aan ons. Oké, dan vliegen we erin voor deze maand:

Zondag 1 mei: vrij
Helaas is het vandaag geen scouts, omdat de leiding bezig is met het spetterende kamp voor te
bereiden. Slaap maar goed uit deze zondag, want er staat nog vanalles kei leuk op het programma
deze maand.

Weekend 7-8 mei: Duodagen!!! (enkel voor de derdejaars)
Woehoe dit weekend is het duodagen! Wat houdt dit exact in? Duodagen is een
weekend wanneer de derde jaar JV’s van alle omliggende scoutsen (’s Graevenwezel,
Oelegem, Halle, Westmalle…) samen op weekend gaan. Helaas is dit enkel voor de
derdejaars, dus de rest zal nog een jaartje of twee moeten wachten. Extra informatie
kan je terugvinden in het infoboekje.

Zondag 15 mei: Zwemmen (hele)
Vandaag gaan we een hele dag zwemmen! Vergeet geen lunchpakket en
zwemkleren mee te nemen.

Vrijdag 20 mei: BBQ (19u-22u)
Om dit fantastische scoutsjaar af te sluiten doen we een grote barbecue. Als je graag wilt mee eten,
neem dan zeker een vleesje mee dat je graag wilt eten en 3 euries. We beginnen om 19u en sluiten af
om 22u. Neem natuurlijk ook je goed humeur mee!

Zondag 29 mei: vrij
Helaas is het deze zondag terug vrij. De leiding heeft over een week al examens, dus wij zitten met
ons hoofd in de boeken (zoals je ziet op de foto hihi). Volgende keer dat we elkaar terugzien is op het
kamp! We kijken er al naar uit!

Als jullie nog met vragen zitten of willen afzeggen, kunnen jullie ons altijd contacteren door een
berichtje, mailtje of whatsappje te sturen:
Marion Verbiest

+32 4 78 33 16 50

Rafaël Keuppens

+32 4 99 32 32 74

Lotte Dietvorst

+32 4 96 28 85 04

Mailadres: jongverkenners@scoutsschilde.be

Gidsen
De laatste maand van het scoutsjaar is aangebroken, maar dit neemt natuurlijk niet weg dat het
een knaller zal worden! We hopen dus al jullie snoetjes nog een paar keer te zien verschijnen,
voor we op kamp vertrekken (Jippieee).
De leefweek waar iedereen al maanden naar uit kijkt komt al dichterbij en we sluiten het jaar
traditiegewijs af met een gezellige BBQ
.

Zondag 1 mei: Vrije
Geen scouts vandaag, blijf lekker knorren in bed.

4-8 mei: LEEFWEEK!!!
Daar is ie dan, de LEEFWEEK! Voor iedereen van jullie de eerste, dus gaan we er een topper
van maken. Meer info volgt via de brief en via mail.

Zondag 15 mei: Kaarsen maken (9u30-12u)
Kent ge die coole kaarsen van tik tok in verschillende vormen en maten?
Die gaan we vandaag maken! Neem enkele (lange) kaarsen mee moest je die hebben, en je
creativiteit.

22 mei: Ruiltocht (9u30-12u)
Er was eens een appel en een ei… wat er dan volgt, mogen jullie zelf ontdekken vandaag.

Vrijdag 27 mei: BBQ (Vrijdagavond: zie Whatsapp)
Om het jaar af te sluiten doen we natuurlijk een BBQ!
Neem allemaal iets van vlees mee, wij zorgen voor de groentjes en slaatjes!
Dit was het al weer voor dit scoutsjaar, ooooo
Enkele sfeerbeeldjes van dit jaar:

Maarrr niet getreurd, vanaf nu kunnen we echt beginnen aftellen naar het groepskamp!
Koesjes en tot de zondag!

Verkenners
Heey verkenners het is weeral de laatste maand, maar niet getreurd, we gaan eruit met een knaller
van een maand! Om welke knaller het gaat lees je hieronder

Zondag 1: vrije
Deze mooie zondag is zeer geschikt om nog wat te bekomen van onze mega
episch leefweek. Ga maar gewoon knorren in jullie bedje…
Vrijdag 6 (20u) – zaterdag 7 (11u): districtsactiviteit
Wie is nu de beste scouts in de buurt? Makkelijke vraag: wij natuurlijk, maar
dat wil niet zeggen dat andere scoutsen niet ook tof kunnen zijn. Vanavond
doen we een activiteit met alle givers van ons district.
Wat heb je zeker nodig?
-

Slaapzak
Matje
Stapschoenen
Pillamp
Warme kleren
Zondag 15: halve
wij kunnen dit beter! We gaan glijden!!!
Je hebt een je zwemgerief nodig (niet je beste zwembroek
best) en droge kleren.

Vrijdag 20: Scotland Yard
Vanavond krijgt iedereen de kans om zijn beste detective skills in te zetten… we spelen Scotland Yard
maar dan levensecht! kom verkleed als detective en spoor mee Mister X op.

Vrijdag 27: BBQ
Om het jaar in schoonheid af te sluiten gaan we nog een laatste keer lekker snijden met een
barbecue.
Neem zelf een vleesje (of niet-vleesje) mee en €3, dan voorzien wij de rest.

Voilaa dat was het weer voor dit jaar! Dan zien wij jullie nog op de kampinfo avond (waar later nog
info over volgt) en vervolgens GROEPSKAMP!!!! (wordt epic)

Vergeet niet af te whatsappen of bellen en kom altijd met de fiets en in perfect uniform!
Salut en de ballen
Wout en Dries

