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GROEPIES
Liefste leden,

Welkom in onze vernieuwde klepper! We zullen ons even kort voorstellen, 
wij zijn Joris, Tim en Nelle. Wij zullen de volgende twee jaar de taak van 
de groepsleiding uitvoeren. We zijn heel blij dat we deze kans gekregen 
hebben en zijn enorm enthousiast om er de komende twee jaar eens goed 
in te vliegen. Hopelijk zijn jullie er ook helemaal klaar voor! 

Dit jaar luidt het jaarthema: “Allemaal abnormaal”. De betekenis van dit 
jaarthema slaagt op het feit dat iedereen uniek is en dat je binnen de 
scouts mag zijn wie je wil. 

Er staan voor de volgende twee maanden enorm veel leuke vergaderingen 
op het programma. Zo gaan de kapoenen een schat zoeken in het park, 
de poenkaleiding stelt zich de volgende maanden veel vragen over het 
dagdagelijkse leven. De welpen vieren deze periode de Werelddierendag 
en spelen een bangelijk dierenspel. De kawellen daarentegen kruipen in 
de huid van Anna en Elsa tijdens hun Frozen vergadering. 

Verder gaan de wolven op ijsberen jagen in het Koude Noorden en verrich-
ten de jojo’s een goede daad, en helpen Jezus. De givers gaan in oktober 
op zoek naar geluk tijdens het Giverke. De jins zitten deze maanden ook 
niet stil en zijn al druk in de weer voor hun kamp!
Tenslotte gaan we met z’n allen griezelen tijdens de Halloweentocht in 
Kapellen. 

We hopen dat jullie fantastisch veel ple-
zier beleven dit jaar!

Groetjes van de groepies!
Joris, Tim en Nelle
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KAPOENEN
Zondag 17/09 – Kennismakingsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
JAAAAA, JOEPIEEE!!! Het is weer zover, een nieuw scoutsjaar is er weer. Nieuwe 
gezichten en nieuwe vrienden maken. Laat vandaag je beste kant zien. Nieuwe 
spelletjes leren kennen, lekker buiten spelen, scoutsdingen leren,… Oh ja juist, 
bijna vergeten, de leiding... Die leer je natuurlijk ook kennen! 

Zondag 24/09 - Minionvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
We kennen ze allemaal wel. De kleine, gele wezentjes die de gekste avonturen 
beleven. Blijkbaar komen ze vandaag naar ons lokaal! Kom zeker een kijkje nemen 
naar deze brabbelende wezentjes in jullie mooiste Minion kostuums en met jullie 
ondeugendste streken.

Zondag 01/10 – Sprookjesvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Kent iedereen zijn sprookjes al goed? Dat zullen we deze vergadering eens testen! 
Kom vandaag alle geheimen van jullie favoriete sprookjesfiguren te weten. Om 
helemaal in het sprookjesbos thuis te horen, komen jullie best verkleed.

Zondag 08/10 – Filmvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Dit keer houden we het lekker rustig en toveren we ons lokaal om tot een heuse 
bioscoop. Doe daarom allemaal iets comfortabel aan en vraag aan mama en papa 
2 euro voor alle lekker bios-snackies.
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Zondag 15/10 – Wij-zoeken-de-schat-vergadering – 09u45-12u15 – Park (kerk )  
Hierover kunnen we natuurlijk nog niet te veel verklappen, 
maar wat we wel kunnen zeggen is dat het super spannend 
gaat worden. We zien jullie daarom deze zondag graag in 
het park waar we zullen uitleggen hoe jullie de schat kunnen 
bemachtigen!

EEN STEVIGE LINKER VAN
JANEK, THOMAS, VALERIE EN TINKE!

Vrijdag 20/10 - Dag van de Jeugdbeweging - Vlaanderen
Het is weer Dag van de Jeugdbeweging, vandaag laten we allemaal zien hoe trots 
we zijn omdat we in de scouts zitten! Trek in je mooiste scoutsuniform naar school 
en vertel iedereen over die fantastische avonturen die je al beleefde op de scouts!

Zondag 22/10 - Geen vergadering
De hele leidingsploeg is op weekend om de rest van het jaar te plannen. Jullie kun-
nen vandaag dus lekker uitslapen en genieten van deze (mooie) dag!

Vrijdag 27/10 - Halloweentocht - meer informatie volgt per mail
Een groepsvergadering is alweer van vorig jaar geleden 
en Halloween is er bijna: de perfecte combinatie om met 
z’n allen naar Kapellen-Centrum te trekken en iedereen 
de stuipen op het lijf te jagen! Trek dus jullie lelijkste, 
griezeligste outfit aan en maak jullie klaar om te grieze-
len!
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Zondag 17/09 – Hallo, Wie ben jij? Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Wist jij dat één van jullie leiding super goed gitaar kon spelen? Of dat een ande-
re leiding goed kan zingen? Maar wat jullie zeker niet weten is dat één van jullie 
leiding een pro is in knutselen met hout. Op deze vergadering kom je alles over je 
leiding te weten, dus wees zeker van de partij.  

Zondag 24/09 – Wat wil ik worden? vergadering 10u00-12u30 – Lokaal
Brandweerman, Dokter, Zangeres, …? Ooit al eens nagedacht over wat jij later wil 
worden ? Deze vergadering kan jij het zelf kiezen en het helemaal waarmaken. 

Zondag 08/10 – Ga jij mee op reis? vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Van Afrika tot Amerika. Van op de Hymalaya tot in woestijn. Met de trein naar 
Oostende, tsjoeke tsjoeke, tuut tuut. Reis met ons vandaag heel de wereld rond, en 
beleef de meest geweldige avonturen.

POENKA'S

Zondag 01/10 – Kan jij winnen? vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag spelen we gezelschapspelen, maar dan op een speciale 
scoutsmanier. Ben jij benieuwd hoe dit in zijn werk gaat, kom dan 
zeker een kijkje nemen. 
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NE STEVIGE LINKER, 
ZENO CLAEIJS, LARS DE POOTER, ROBIN ETIENNE 

Vrijdag 20/10 - Dag van de Jeugdbeweging - Vlaanderen
Het is weer Dag van de Jeugdbeweging, vandaag laten we allemaal zien hoe trots 
we zijn omdat we in de scouts zitten! Trek in je mooiste scoutsuniform naar school 
en vertel iedereen over die fantastische avonturen die je al beleefde op de scouts!

Zondag 22/10 - Geen vergadering
De hele leidingsploeg is op weekend om de rest van het jaar te plannen. Jullie kun-
nen vandaag dus lekker uitslapen en genieten van deze (mooie) dag!

Vrijdag 27/10 - Halloweentocht - meer informatie volgt per mail
Een groepsvergadering is alweer van vorig jaar geleden en 
Halloween is er bijna: de perfecte combinatie om met z’n 
allen naar Kapellen-Centrum te trekken en iedereen de stui-
pen op het lijf te jagen! Trek dus jullie lelijkste, griezeligste 
outfit aan en maak jullie klaar om te griezelen!

Zondag 15/10 – Ben jij al wakker? vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal
Jullie hebben alvast goed geslapen en ontbeten. Wanneer je je gaat 
klaarmaken om naar de scouts te komen mogen jullie voor 1 keer 
jullie pyjama aanlaten. Want vandaag doen we het rustig aan en 
gaan we een beetje chillen. Tot dan! 
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TOULAN
DAHGBOEK

Plan België
Plan België is een organisatie met als doel een betere toekomst te bouwen 
voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschap in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. Dit doen ze door hier in België mensen erover te infor-
meren en fondsen te werven. Deze steun vertaalt zich dan in het bieden 
van kwaliteitsvol onderwijs, gezondheidszorg, drinkwater, noodhulp en 
bescherming tegen misbruik, uitbuiting of kindhuwelijken.

Hoe steunen?
Eén van de gemakkelijkste manieren om te steunen is het “planouder-
schap”. Hierbij stort je een dagelijks, wekelijks of maandelijks een bedrag. 
Dit wordt gebruikt om een specifiek kind en zijn of haar gezin te helpen. Je 
kan het daarbij laten, maar het is niet ongewoon dat je contact opneemt 
met je plankind door onder andere brieven te sturen.

Ons plankindje
Onze scouts heeft een plankind. Haar naam is Toulan Dah, een gezond 
meisje. Op 7 augustus werd ze 6 jaar. Toulan woont met haar ouders, 
Yaabala en Tiofoute, in een huisje gemaakt van klei met een rieten dak 
en een aarden vloer, in het Zuidwesten van Burkina-Faso, een land in het 
westen van Afrika. Ze koken op een houtvuurtje en moeten 30 minuten 
lopen om water te halen.

Wil je een briefje schrijven aan Toulan? Of maak je een mooie tekening? 
Geef die dan maar aan de leiding, dan zorgt die ervoor dat deze verstuurd 
wordt.
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Hoe geef je een echt scoutshand?

Wanneer scouts en gidsen elkaar tegenkomen op een echte scoutsactivi-
teit, moeten ze elkaar altijd begroeten. Hiervoor maken ze gebruik van de 
enige, echte scoutshand. Maar hoe geef je nu zo’n scoutshand?

• Gebruik je linkerhand.
• Doe je pink omlaag zodat pinken en duimen inhaken.
• Vanaf dat je je beloftes hebt gedaan steek je twee vingers op
• Als je je volledige totem hebt mag je drie vingers opsteken.

Waarom niet rechts?
We geven elkaar de linkerhand omdat deze het dichtst bij je hart ligt. De 
pink onder de duim wijst op de dienstbaarheid van elke scout of gids: de 
sterke beschermt de zwakke!

Het is niet meteen makkelijk en je moet er even aan wennen. Geef daarom 
zoveel mogelijk scoutshanden aan al je scoutsvrienden, om te oefenen en 
omdat het leuk is!

SCOUTSTIP
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Zondag 17/09 – Kennismakingsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Er is een nieuw scoutsjaar begonnen, dit wil zeggen dat er nieuwe 
welpen zijn en natuurlijk ook nieuwe leiding. Daarom willen we 
jullie vandaag graag leren kennen zodat we er een geweldig 
scoutsjaar van kunnen maken!

Zondag 24/09 – Goden en Goddinnenvergadering– 10u00-12u30–Lokaal  
De Goden hebben ons geroepen het is tijd dat wij een keer op de 

Goddelijke troon gaan zitten daar bovenaan die grote gouden trap! 
We gaan er alles aan doet dat we daar geraken en Zeus van z’n troon 

stoten zullen we doen ! 

Zondag 01/10 – Piratenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
AAAAARGH !!!! Ahoj maatjes, vandaag gaan we eens op zoek naar 
een mysterieuze schat !!! Maar we gaan moeten opletten voor de 
andere piraten die ook zoeken naar onze schat! Pak jullie haak al 
maar klaar!! (Verkleden mag zeker!)

Zondag 08/10 –Werelddierendagvergadering– 10u00-12u30 – Park Kapellen (kerk)
We weten niet of jullie het wisten maar 4 oktober was 
het werelddierendag en daarom gaan we een bange-
lijk dierenspel spelen, we gaan klimmen zoals apen en 
jagen zoals grote Welpen! We hebben er alvast zin in, 

jullie toch ook ? Raaaaauw!! 
(Verkleed komen is een must!)

WELPEN
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Zondag 15/10 – Ik ga op reis en ik neem mee vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag gaan we een supermegabangelijk plezant 
spel spelen waarbij we op reis gaan naar het land 
waar we al lang van dromen! Het is de bedoeling dat 
jullie allemaal een voorwerp (liefst niet breekbaar) 
meenemen in een klein rugzakje of koffertje en dat 
wat er in zit jullie kleine geheim is dat niemand mag 
weten! 

EEN STEVIGE LINKER VAN DE WELPENLEIDING: 
BAGHEERA, MYSA, RAMA EN PHAO!

Vrijdag 20/10 - Dag van de Jeugdbeweging - Vlaanderen
Het is weer Dag van de Jeugdbeweging, vandaag laten we allemaal zien hoe trots 
we zijn omdat we in de scouts zitten! Trek in je mooiste scoutsuniform naar school 
en vertel iedereen over die fantastische avonturen die je al beleefde op de scouts!

Zondag 22/10 - Geen vergadering
De hele leidingsploeg is op weekend om de rest van het jaar te plannen. Jullie kun-
nen vandaag dus lekker uitslapen en genieten van deze (mooie) dag!

Vrijdag 27/10 - Halloweentocht - meer informatie volgt per mail
Een groepsvergadering is alweer van vorig jaar geleden en Halloween is er bijna: 
de perfecte combinatie om met z’n allen naar Kapellen-Centrum te trekken en ie-
dereen de stuipen op het lijf te jagen! Trek dus jullie lelijkste, griezeligste outfit aan 
en maak jullie klaar om te griezelen!



12kawellen

Zondag 17/09 - Kennismaking met leiding – 10u00-12u30 - Lokaal
Joepie, vandaag is het de allereerste vergadering van het jaar met jullie nieuwe 
leiding! Wij hebben er alvast heel veel zin in om jullie te leren kennen, hopelijk jullie 
ook? Omdat we elkaar nog niet zo goed kennen, zullen we er vandaaag een leuke 
kennisdag van maken zodat iedereeen elkaar zeker kent op het einde van de dag. 

Zondag 1/10 kampen bouwen – 10u00-12u30 - Lokaal
Het is nog eens tijd om jullie bouwtalent uit de kast te halen.  Want we gaan 
vandaag megaa zotte kampen maken!! Misschien komen we wel te weten of er 
architecten schuilen in jullie.

Zondag 8/10 frozen spel – 10u00-12u30 - Lokaal
Door de opwarming van de aarde is arme Olaf aan het smelten! Helpen jullie mee 
om Olaf te redden? Elsa, Anna, Kristof en Sven hebben jullie hulp alvast nodig!!! 
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij!

KAWELLEN

Zondag 24/09 Smurfenspel – 10u00-12u30 - Lokaal
Trek allemaal jullie smurfen kleren aan want vandaag spelen 
we het grote smurfen spel! Wat heeft Gargamel nu weer 
allemaal uitgespookt? Wij hebben jullie nodig om deze Boze 
man een lesje te leren. 
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Zondag 15/10 – Strategobospel – 10u00-12u30 - Lokaal
Vandaag spelen we een super cool bospel. Hopelijk kunnen 
jullie allemaal een beetje strategisch denken, want dat kunnen 
we zeker gebruiken.  Zorg ervoor dat je team wint door zo snel 
mogelijk de vlag te pakken. Wij zijn er alvast klaar voor.

EEN STEVIGE LINKER,
MANG, KO, JACALA EN PHAONA 

Vrijdag 20/10 - Dag van de Jeugdbeweging - Vlaanderen
Het is weer Dag van de Jeugdbeweging, vandaag laten we alle-
maal zien hoe trots we zijn omdat we in de scouts zitten! Trek 
in je mooiste scoutsuniform naar school en vertel iedereen over die fantastische 
avonturen die je al beleefde op de scouts!

Zondag 22/10 - Geen vergadering
De hele leidingsploeg is op weekend om de rest van het jaar te plannen. Jullie kun-
nen vandaag dus lekker uitslapen en genieten van deze (mooie) dag!

Vrijdag 27/10 - Halloweentocht - meer informatie volgt per mail
Een groepsvergadering is alweer van vorig jaar geleden en Halloween is er bijna: 
de perfecte combinatie om met z’n allen naar Kapellen-Centrum te trekken en ie-
dereen de stuipen op het lijf te jagen! Trek dus jullie lelijkste, griezeligste outfit aan 
en maak jullie klaar om te griezelen!
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KLEURPLAAT
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Cake in een kopje

Superlekker en supersimpel! Zeker het proberen waard!

Ingredienten
• 3 el zelfrijzende bloem
• 3 el suiker
• 2el cacao
• 3 el chocolade in stukjes
• 1 ei
• 3 el neutrale olie
• 3 el melk

Bereiding
1. Meng alle droge ingrediënten.
2. Voeg het eitje, de melk en de olie toe. Roer onder elkaar.
3. Vul een grote tas voor de helft. Steek 1 minuut 15 seconden op  
 700 Watt in de microgolf.
4. Smullen maar! (Lekker met een bolletje ijs)

RECEPT
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Zondag 17/09 –  Wie-is-wie vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Een nieuw jaar en een nieuwe start dat betekent een nieuwe leidingsploeg. Zoals 
elk jaar, leren we elkaar op die eerste vergadering een beetje beter kennen.
Is het een jongen? Heeft hij blond haar? Heeft hij krullen? Of is het misschien toch 
een meisje? Dat komen jullie vandaag allemaal te weten tijdens de wie-is-wie ver-
gadering!

Wij kijken enorm uit naar onze eerste vergadering samen met jullie!

Zondag 24/09 – Ijsbeer vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag gaan we op ijsberentocht.
Wat nemen we mee?
- fiets
- handdoek
- zwemkledij
- ijsbeer

Zondag 01/10 – “De inrichting van Communistisch China”-vergadering – 10u00-12u30 
– Lokaal
Vandaag, 68 jaar geleden, werd Communistisch China is ingericht. Dit doen we 
vandaag opnieuw volgens het rode boekje. Breng alvast je fiets en je rode outfit 
mee naar deze vergadering. Tot dan!

Zondag 8/10 – Balkan Oorlog vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
De oorlog breekt los in het Wolvenbos. We moeten samen een sterk front vormen 
tegen de vijand. Trek je kogelvrije vest en combat shoes al maar aan want het gaat 
er stevig aan toe gaan!

WOLVEN
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Zaterdag 14/10 – Gelukswolfke – 19u30-22u00 – Lokaal
Gisteren was het vrijdag de dertiende, een heuse ongeluksDAG. Daarom spreken 
we af in de AVOND. Laat je zoutvaatjes, ladders en zwarte katten al maar thuis en 
breng een portie goed geluk mee!

NE STEVIGE LINKERPOOT
ADJE, AURÉLIE, KATRIEN, RUBEN & TIM

Vrijdag 20/10 - Dag van de Jeugdbeweging - Vlaanderen
Het is weer Dag van de Jeugdbeweging, vandaag laten we allemaal zien hoe trots 
we zijn omdat we in de scouts zitten! Trek in je mooiste scoutsuniform naar school 
en vertel iedereen over die fantastische avonturen die je al beleefde op de scouts!

Zondag 22/10 - Geen vergadering
De hele leidingsploeg is op weekend om de rest van het jaar te plannen. Jullie kun-
nen vandaag dus lekker uitslapen en genieten van deze (mooie) dag!

Vrijdag 27/10 - Halloweentocht - meer informatie volgt per mail
Een groepsvergadering is alweer van vorig jaar 
geleden en Halloween is er bijna: de perfecte com-
binatie om met z’n allen naar Kapellen-Centrum te 
trekken en iedereen de stuipen op het lijf te jagen! 
Trek dus jullie lelijkste, griezeligste outfit aan en 
maak jullie klaar om te griezelen!
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RAADSEL
Hans is zijn reservedas kwijt! Help jij hem mee zoeken?
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JARIGEN
September

01-09-2009  Thibo Rousseau (Welp)
01-09-2010  Julien Clement (Kapoen) 
04-09-2005  Daan Haemelinck (wolf)
05-09-2003  Noor De Konick (Giver)
05-09-2003  Senne Mathijssens (Giver)
07-09-2001  Emmanuel Van Heygen (Giver)
08-09-2008  Tibo Aerts (Welp) 
08-09-2010  Seth Van Den Wijngaert (Kapoen)
09-09-2002  Kwinten Thoné (Giver)
10-09-2010  Lode Geerts (Kapoen)
12-09-2002  Amber Dyke (Giver)
13-09-2003  Mathias De Mey (Jojo)
15-09-1996  Lars De Pooter (Leiding)
16-09-2006  Axel De Block (wolf)
22-09-2003  Lars Ollevier (Giver)
23-09-2003  Jules Denys (Giver)
25-09-2003  Michiel De Meyer (Giver)
25-09-2002  Kaat Boutens (Giver)
26-09-2009  Lente Stuer (Welp)
29-09-1998  Loren Van Der Veken (Leiding)
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Zondag 17/09  - Allemaalonbekendeabnormaleontmoetingsvergadering - 10u00-12u30 
- Lokaal
Jaja het is weer zover, weeral nieuwe kindertjes die naar de jojo’s komen, al die 
onbekende gezichten. Daarom zullen we onze namen weer eens boven halen voor 
de geliefde naamspelletjes te spelen. Bereid jullie maar voor en wees zeker niet 
verlegen, want jullie hebben de leukste leiding van allemaal gekregen.

Zondag 24/09 - 268stedagineenschrikkeljaarvergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Deze zeer speciale dag is de 267ste dag van het jaar (268ste dag in een schrik-
keljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 98 dagen tot het einde 
van het jaar. Daarom gaan wij dit uitgebreid vieren met een feestje maar ow-
laaaaaaaa... we hebben nog niks georganiseerd dus jullie gaan moeten helpen.

Zondag 01/10 - Tijdscapsulevergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Een tijdcapsule is een capsule gevuld met voor-
werpen en/of informatie, die bedoeld is om 
mensen in de toekomst te helpen een beeld te 
krijgen van een bepaalde tijdsperiode. Omdat 
wij nogal een kort geheugen hebben, zullen 
we er voor zorgen dat we op het einde van het 
jaar nog een beeld kunnen vormen over hoe de 
1ste oktober er uit zag.  

Zondag 08/10 - Degrotenederlandsetaalvergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Omdat jullie op school niets bijleren, gaan wij jullie 
Nederlandste taal eens deftig bijschaven. Smeer 
dus jullie borst maar in voor deze zware leerstof, 
want op het einde kunnen jullie een groot dictee 
verwachten.

JOJO'S
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Zondag 15/10 - Kruiswegiswegtechniekenvergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Jaja Jezus is zijn kruis weer verloren, dus zullen wij als trou-
we scout hem maar eens een handje bijsjorren dan kan hij 
weer rustig doorgaan, want hij heeft nog een lange weg te 
gaan. Zorg dus dat je alle technieken die je al ooit geleerd 
hebt, meeneemt naar de scouts. Dan kunnen wij onze trouwe 
vriend helpen.

Vrijdag 20/10 - Dag van de Jeugdbeweging - Vlaanderen
Het is weer Dag van de Jeugdbeweging, vandaag laten we 
allemaal zien hoe trots we zijn omdat we in de scouts zitten! Trek in je mooiste 
scoutsuniform naar school en vertel iedereen over die fantastische avonturen die 
je al beleefde op de scouts!

Zondag 22/10 - Geen vergadering
De hele leidingsploeg is op weekend om de rest van het jaar te plannen. Jullie kun-
nen vandaag dus lekker uitslapen en genieten van deze (mooie) dag!

Vrijdag 27/10 - Halloweentocht - meer informatie volgt per mail
Een groepsvergadering is alweer van vorig jaar geleden en Halloween is er bijna: 
de perfecte combinatie om met z’n allen naar Kapellen-Centrum te trekken en ie-
dereen de stuipen op het lijf te jagen! Trek dus jullie lelijkste, griezeligste outfit aan 
en maak jullie klaar om te griezelen!

EEN STEVIGE LINKER VAN JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING 
SHARO, NILS, NATHAN EN THIBAULT
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Zondag 24/09 - Tindervergadering - 10u00-12u30 - Lokaal

Zondag 01/10 - Piratenvergadering + Oudermoment - 10u00-12u30 - Lokaal
Kunnen we kinderen! Ay ay kapitein! Ik hoor jullie niet! AY AY KAPITEIN!!! 
Oooooohh… 
Het is geen ananas in de zee maar wel een schat in de grond. 
Doe jullie ooglapjes aan en vergeet jullie papegaaien niet. Neem ook een voorwerp 
mee!

Zondag 08/10 - HELP! Mijn giver is een klusser! - 10u00-12u30 - Lokaal
Wij zijn de mannen die de gas doen branden, klinken repareren en de vrouwen 
ambeteren… Ik ga naar de Help! Mijn giver is een klusser vergadering en neem 
mee: een hamer, vijzen, verf, posters van de Joepie, versieringetjes, kerstlampjes, 
zetels, matten, hout, paletten, crêpe papier, … 

GIVERS

TV-TIP: Adam zkt. Eva

TV-TIP: Pirates of the Caribbean

TV-TIP: Ons eerste huis

Na de vergadering zijn alle ouders welkom voor het infomoment!
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Vrijdag 13/10 - Ongeluksgiverke - 10u00-12u30 - Lokaal

Vermijd vandaag zwarte katten, ladders en kapotte spiegels en kom 
massaal naar ons 1ste giverke, misschien is het wel jouw geluksdag!

EEN STEVIGE LINKER VAN
TINE, NELLE, SIMON EN FLORIAN 

Vrijdag 20/10 - Dag van de Jeugdbeweging - Vlaanderen
Het is weer Dag van de Jeugdbeweging, vandaag laten we allemaal zien hoe trots 
we zijn omdat we in de scouts zitten! Trek in je mooiste scoutsuniform naar school 
en vertel iedereen over die fantastische avonturen die je al beleefde op de scouts!

Zondag 22/10 - Geen vergadering
De hele leidingsploeg is op weekend om de rest van het jaar te plannen. Jullie kun-
nen vandaag dus lekker uitslapen en genieten van deze (mooie) dag!

Vrijdag 27/10 - Halloweentocht - meer informatie volgt per mail
Een groepsvergadering is alweer van vorig jaar geleden en Halloween is er bijna: 
de perfecte combinatie om met z’n allen naar Kapellen-Centrum te trekken en ie-
dereen de stuipen op het lijf te jagen! Trek dus jullie lelijkste, griezeligste outfit aan 
en maak jullie klaar om te griezelen!
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JARIGEN
Oktober

01-10-2001  Aline Devolder (Giver)
05-10-2007  Mathias Willaert (Welp/ Kawel)
06-10-2008  Louis Van Ravensteyn (Welp/ Kawel)
08-10-2008  Jules Vermeiren (Welp/ Kawel)
08-10-2005  Ruben De Doncker (wolf)
09-10-1998  Anke Peeters (leiding)
12-10-2010  Warre Breugelmans (Kapoen)
12-10-2007  Louis Matthijsens (Welp/ Kawel)
16-10-2009  Juul Strybol (Kapoen) 
17-10-2005  Maarten Ollevier (wolf)
19-10-2004  Amelie Jongmans (Jojo)
23-10-2009  Vincent Van den Broeck (Kapoen)
24-10-2010  Lena Ribbens (Kapoen)
24-10-2008  Maarten Snels (Welp/ Kawel)
24-10-2008  Quinten Snels (Welp/ Kawel)
28-10-2009  Stef Van Meer (Kapoen)
28-10-1996  Jaan Stevens (leiding)
29-10-2010  Lyas Borremans (Kapoen)
30-10-1996  Florian Daems (leiding)
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Op de scouts dragen we een scoutsuniform. De regels omtrent dit uniform 
zijn voor alle takken verschillend. Hieronder vinden jullie welke uniformde-
len verplicht zijn per tak:

T-shirt’s, truien en dassen kan je kopen op de scouts na elke vergadering. 
T-shirt’s en dassen kosten 8 euro, een trui kost 20 euro. De verantwoorde-
lijken voor de kledij zijn Loren Van Der Veken en Valerie Smets. 
Een hemd, een welpenpet, een scoutsbroek/ scoutsrok zijn te koop in de 
Hopper scoutswinkel.

Jaar- en taktekens zijn ook op onze scouts te verkrijgen, maar de andere 
tekentjes dienen ook in Hopper scoutswinkel aangekocht te worden.

• Kapoenen- en welpentakken: een t-shirt/trui van onze scouts + das
• Wolven t.e.m. jins: een t-shirt/ trui van onze scouts, das en een hemd

UNIFORM
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Op zoek naar een scoutsuniform of heb je er eentje te veel…?

Wat hebben we in “De Stock”?

Gebruikte uniformstukken waar je zoon/dochter is uitgegroeid en die nog 
draagbaar zijn worden ingezameld en te koop aangeboden aan tweede-
handsprijzen. Om zo scouting drempel- en kostenverlagend te maken 
tevens een steentje bij te dragen tot een ecologisch en duurzaam omgaan 
met grondstoffen en materialen.

SC  UTIN-OUT

Scoutshemd
8jaar  € 12
8 jaar  € 10
10 jaar  € 12
10 jaar   € 10
12jaar  € 10

Ledentrui den51ste
6 jaar  € 6
7 a 8 jaar € 6
9 a 11  € 6
12j-14j  € 7
12j-14j  € 6
S  € 7
S  € 6
XL  € 6

T-shirt
9/11 jaar € 5
9/11 jaar € 2
9/11 jaar € 1

Bruine trui Scouts en Gidsen Vlaanderen
8 jaar   € 12
9 jaar  € 5
10 jaar  € 6
12 jaar  € 5
12 jaar  € 6

Beige trui Scouting Das Durven
12jaar  € 7

Korte broek
8 jaar  € 3
12 jaar  € 2

Lange broek
16 jaar  € 12

Scoutsrok
8 jaar  € 10

Inzameling en info 
Bij Ellen
Fortsteenweg 68, 2950 Kapellen
Scoutinout51@gmail.com
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NOTITIES

Verantwoordelijken scouts

Groepsleiding - groepsleiding.51ste@gmail.com
Joris Keuleers, Nelle Mermans en Tim Lambrechts

Kledij - kledij.51ste@gmail.com
Loren Van Der Veken en Valérie Smets

Materiaalploeg - materiaalploeg51ste@gmail.com
Nils Forster, Florian Daems, Lars De Pooter en Tim Lambrechts

Klepper - klepper.51ste@gmail.com
Adriaan Vermeire



Scouts Sint-Mauritius "den 51ste"

Meer informatie?

Bezoek onze site
www.scouts51ste.be

of

Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen 
(hoek Plantin en Moretuslei)

Telefoonnummer
03 297 37 34

Openingsuren
Di-Vr 10:00-12:00 & 12:30-18:00
Za 10:00-12:00 & 12:30-17:00

Sluitingsdagen 2017
1, 10 en 11 november
25 tem 31 december


