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Janek Kempeneers
Christiaan Pallemansstraat 47 
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0497/04.90.02
kapoenen.51ste@gmail.com
Thomas Meyers, Valérie
Smets, Tinke Van Rompaey

Robin Etienne
Bredestraat 78 bus 4
2180 Ekeren
0486/78.85.04
poenkas.51ste@gmail.com
Zeno Claeijs, Lars De Pooter

Aurélie De Wispeleir
Korte Spelierlaan 3 
2950 Kapellen
0474/71.72.90
welpen.51ste@gmail.com
Vic Deyaert, Stijn Sempels, 
Fien Wouters

Adriaan Vermeire
Bedevaartstraat 9 
2030 Antwerpen 3
0499/26.67.87
wolven.51ste@gmail.com
Tim Lambrechts, Katrien 
Luyten, Ruben Franken, 
Aurélie Verstappen

Tine Davies
Biartlei 55
2950 Kapellen
0493/67.09.00
givers.51ste@gmail.com
Florian Daems, 
Nelle Mermans, Simon 
Torfs

Lotte Stevens
Akkerstraat 41
2950 Kapellen
0499/61.49.10
jins.51ste@gmail.com
Jaan Stevens
0472/41.77.24

Sharo Jansegers
Bredestraat 101 
2180 Ekeren
0478/17.97.41
jojos.51ste@gmail.com
Nathan Dyke, Nils Forster, 
Thibault Kusters

Annelies Van Wallendael
Heizoomlaan 39 
2950 Kapellen
0474/71.72.90
kawellen.51ste@gmail.com
Kobe Demuynck, Anke Pee-
ters, Loren Van Der Veken

Joris Keuleers - Contactpersoon voor materiaalverhuur en financiën
0476/29.09.56

Nelle Mermans - Contactpersoon voor ouders en inschrijvingen
0487/45.31.70

Tim Lambrechts - Alle andere vragen
0488/91.97.22
groepsleiding.51ste@gmail.com

LEIDING



3 november-december

GROEPIES
Liefste ouders en leden

Het scouts jaar is weer goed van start gegaan en we zijn al toe aan onze 
tweede klepper!
Na goed vergaderd te hebben op leidingsweekend staat de leiding weer 
voor jullie klaar met leuke vergaderingen. Elke tak plant een fantastisch 
kerstfeestje en ook de sint komt blijkbaar langs. Verder gaan we naar 
jaarlijkse gewoonte steunkaarten verkopen voor retrobal. 
Tot slot gaat ook elke tak op weekend de komende twee maanden. Schrijf 
je zeker in want zo krijg je al een voorproefje van het kamp!

Moest je dan nog niet genoeg hebben van de scouts, ben je op 25 
november welkom op de kaas- en wijnavond van onze Jins. Dit is het 
perfecte moment om bij te praten met de familie onder het genot van 
lekkere kaas en een heerlijk wijntje (voor de ouders) of druivensap (voor 
jullie). Je steunt er ook nog eens onze Jins mee!

Dit is de laatste klepper van dit jaar dus alvast prettige feestdagen en tot 
volgend jaar in de nieuwe editie van de klepper!

EEN STEVIGE LINKER VAN DE GROEPIES
JORIS, TIM EN NELLE
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KAPOENEN
Vrijdag 10/11- Zondag 12/11 – Musicalweekend – Lokaal
We hebben er allemaal lang naar uitgekeken, en eindelijk is het zover… ONS EER-
STE WEEKEND! JOEPIEJEEJ! Warm jullie stembanden al maar op en zwier die armen 
en beentjes alvast los, want het thema dit weekend is MUSICAL! Meer info vinden 
jullie in de brief. Wij kijken er naar uit, hopelijk jullie ook! Tot dan!

Zondag 26/11 – Gezelschapsspelletjesvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
De bomen zijn hun blaadjes verloren, de temperaturen dalen, de handschoenen 
en mutsen worden uit de kast gehaald. Kortom, de winter komt dichterbij. Van-
daag ontvluchten we de koude en gaan we naar binnen om gezelschapsspelletjes 
te spelen! Neem daarom zeker je favoriete spel mee en speel het met al je vriend-
jes!

Zondag 3/12 – Sinterklaas – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar 
zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoombood uit Spanje weer aan, hij 
brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 
mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! Ken jij al deze liedjes 
over die goede oude man? Leer ze allemaal uit het hoofd zodat we vandaag uit 
volle borst kunnen zingen voor de enige echt Sinterklaas.

Zondag 19/11 - 1 TEGEN ALLEN – 10u00-12u30 – Lokaal
Wie o wie is de dapperste, sterkste en slimste Kapoen? Dat 
komen we vandaag te weten! Alle Kapoenen zullen het 
tegen elkaar opnemen in een spannende strijd. Ben jij niet 
bang van een uitdaging en verdien jij de kroon? Kom dan 
zeker bewijzen dat jij op de eerste plaats hoort!

Zondag 10/12 – Schaatsvergadering – 09u45-12u15 – IJSPISTE KAPELLEN
Trek je warmste kleren en je handschoenen maar aan, want wij 
gaan schaatsen! Kom allemaal naar Kapellen Centrum en laat ons 
je mooiste trucjes op het ijs zien! Meer informatie volgt nog.
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EEN STEVIGE LINKER VAN
JANEK, THOMAS, VALERIE EN TINKE!

Zondag 17/12 - Steunkaartenverkoop – 10u00-12u30 – Lokaal
Ook dit jaar organiseren wij weer Retrobal en vandaag gaan we proberen steun-
kaarten te verkopen voor Retrobal om wat te helpen bij de organisatie! Zo draagt 
iedereen zijn steentje bij. Op het einde van de vergadering krijgen jullie allemaal 
een lekkere beloning!

Vrijdag 29/12 - Kerstfeestje – 19u00-20u30 – Lokaal
Na al de kerstfeestjes bij jullie families, is het tijd voor het allertofste en allercool-
ste kerstfeestje! Vanavond vieren we namelijk Kerst in het lokaal. Maar wat is een 
kerstfeestje zonder pakjes? Neem allemaal een klein cadeautje mee dat zowel leuk 
is voor jongens als voor meisjes en vergeet je kerstmuts niet. Rudolf is al van de 
partij, nu jij nog!

Zondag 24/12 & Zondag 31/12 - Kerstavond & Oudjaar
Op deze dagen vieren jullie en jullie leiding kerstavond en oudjaar! Blijf dus alle-
maal gezellig thuis en geniet van de festiviteiten!

Zondag 7/1 – Driekoningen – 10u00-12u30 – Lokaal
Drie Koningen, Drie Koningen, geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten, ons moeder mag ‘t niet weten.
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld!
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Zondag 12/11 – Dauwtrip – 07u00-09u30 – Mastenbos
Trek jullie beste stapschoenen, warmste jas en zachtste sjaal maar aan, want 
vandaag komen we extra vroeg uit ons bedje om te wandelen bij zonsopgang. 
We doen dit in het prachtige Mastenbos. We spreken af op volgend adres, Oude 
Galgenstraat thv nr 65, 2950 Kapellen. De leiding zal jullie hier op de parking staan 
op te wachten.

Zondag 26/11 – Filmvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Take 3, klaar en ACTIE!! We toveren vandaag ons lokaal om tot een mega coole ci-
nema zaal. Ben je benieuwd welke film er vandaag vertoont wordt? Kom dan zeker 
een kijkje nemen. Oh ja bijna vergeten, neem zeker ook €2 mee voor een lekker 
snackje tijdens de film.

POENKA'S

Zaterdag - Zondag 18/11 - 19/11 – Poenkaweekend – 10u00-12u30 – Lokaal
Joepidepoepie!!! Dit weekend gaan we op het meest geweldi-
ge, bangelijke, super leuke, fantastische poenkaweekend ooit! 
Dus pak jullie slaapzak, tandenborstel en knuffeltje maar in, 
want jullie mogen komen slapen in ons enige echte scoutslo-
kaal. Jullie krijgen ook nog een brief met alle info op, lees deze 

zeker heel goed na. 

Zondag 03/12 – Sinterklaas – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie 
klopt daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoombood uit 
Spanje weer aan, hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sin-
terklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. 
Danku Sinterklaasje! Ken jij al deze liedjes over die goede oude man? 
Leer ze allemaal uit het hoofd zodat we vandaag uit volle borst kunnen 
zingen voor de enige echt Sinterklaas.
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NE STEVIGE LINKER, 
ZENO, LARS, ROBIN EN FREDERIC! 

Zondag 10/12 – Schaatsen – 10u00-12u30 – Dorpsplein
Boom, Klets, Pats! Kan jij al goed schaatsen of val jij soms ook wel eens op je poep? 
De leiding heeft alvast jullie hulp nodig om overeind te blijven op de schaatsbaan. 
Daarom spreken we vandaag af aan het dorpsplein van Kapellen. 
Ps: Vergeet jullie handschoenen en muts niet. Hou jullie mail ook zeker in het oog, 
want we laten nog iets weten over het juiste uur en de prijs.

Zondag 7/1 – Driekoningen – 10u00-12u30 – Lokaal
Drie Koningen, Drie Koningen, geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten, ons moeder mag ‘t niet weten.
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld!

Zondag 24/12 & Zondag 31/12 - Kerstavond & Oudjaar
Op deze dagen vieren jullie en jullie leiding kerstavond en oudjaar! Blijf dus alle-
maal gezellig thuis en geniet van de festiviteiten!

Zondag 17/12 - Steunkaartenverkoop – 10u00-12u30 – Lokaal
Ook dit jaar organiseren wij weer Retrobal en vandaag gaan we proberen steun-
kaarten te verkopen voor Retrobal om wat te helpen bij de organisatie! Zo draagt 
iedereen zijn steentje bij. Op het einde van de vergadering krijgen jullie allemaal 
een lekkere beloning!
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MATERIAALOPROEP

Hey iedereen!
Hieronder even een vraag van het Retrobalteam. 

Zoals jullie wel of niet weten organiseren wij elk jaar met de scouts een 
geweldig feest genaamd Retrobal. Het lijkt allemaal nog ver weg , maar 
wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen. We beginnen er vroeg aan 
omdat we er iets geweldig van willen maken.  Elk jaar verzinnen we een 
bangelijk thema waarbinnen we alles inkleden. Het thema van dit jaar 
houden we nog eventjes geheim. 

Om zo een groot feest te kunnen inkleden hebben we heel veel materiaal 
nodig. Hierbij kunnen we jullie hulp goed gebruiken. 
Als jullie thuis witte doeken, grote stukken karton en/ of platen piepschuim 
hebben en deze niet meer nodig hebben, mogen jullie deze altijd droppen 
bij ons op de scouts (Wolvenbosdreef 8,  2950 Kapellen). 
Wij zullen jullie eeuwig dankbaar zijn! 

Alvast heel erg bedankt en tot op Retrobal! 

Een stevige linker
Het Retrobalteam

RETROBAL
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Het avondlied

Wat is het avondlied?
Het avondlied is een lied dat traditioneel door scouts gezongen wordt voor 
het slapen gaan. Het lied heette origineel “Cantique des Patrouilles” en 
werd in 1919 voor het eerst gezongen, da’s al bijna 100 jaar geleden!

Aangezien de weekends weer bijna voor de deur staan, wordt het tijd om 
het avondlied nog eens op te frissen: 

O Heer, d’avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om u te zingen 

in ‘t slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet!
Scouts en leiders knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist’rend fluist’ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê 

Slaapwel moppies

Opmerking
Bij den 51ste, roepen wij op het einde ‘Slaapwel moppies’. Dit is echter niet 
gewoon, en wij zijn naar ons weten de enigste scoutsgroep die dit doen. 
Andere groepen zullen dan weer andere gewoonten hebben. 
Wat veel andere groepen wel doen en wij niet is bij het deel ‘Scouts en 
leiders knielen wij neder’ met z’n allen knielen en voortgaan met de zang.

SCOUTSTIP
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WELPEN
Zondag 12/11 – Dauwtocht – 06u00-08u30 – Kalmthoutse Heide (ingang Arboretum)
Kom vandaag maar is heel vroeg uit jullie bed, dan gaan 
we kijken naar de mooiste zonsopgang die je ooit zag!  
Ontbijt of een snack wordt voorzien! Iedereen weet: “Och-
tendstond heeft goud in de mond!” Geen reden meer om 
thuis te blijven!

Vrijdag 17/11 - 19/11 – WEEKEND – ?
Mysterie weekend: verdere info volgt nog via mail en/of brief.  Maar 
het wordt vast en zeker een knaller van een weekend zeker komen dus 
!!!

Zondag 26/11 Het Grote Brouwerij Spel 10u00-12u30 – Lokaal
Kennen jullie Stella ? of Jupiler ? of houden jullie toch liever van 
chocomel en fristi?  We gaan het allemaal te weten komen in deze 
knotsgekke maar bangelijk leuke vergadering! Het gaat een leven-
secht brouw-je-eigen-drank spel worden. 

Zondag 03/12 – Sinterklaas – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, 
hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt 
de stoombood uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint Nico-
laas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 
mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! 
Ken jij al deze liedjes over die goede oude man? Leer ze alle-
maal uit het hoofd zodat we vandaag uit volle borst kunnen 
zingen voor de enige echt Sinterklaas.
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EEN STEVIGE LINKER VAN DE WELPENLEIDING: 
BAGHEERA, MYSA, RAMA EN PHAO!

Zondag 7/1 – Driekoningen – 10u00-12u30 – Lokaal
Drie Koningen, Drie Koningen, geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten, ons moeder mag ‘t niet weten.
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld!

Zondag 24/12 & Zondag 31/12 - Kerstavond & Oudjaar
Op deze dagen vieren jullie en jullie leiding kerstavond en oudjaar! Blijf dus alle-
maal gezellig thuis en geniet van de festiviteiten!

Zondag 10/12 – Detective vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Kunnen jullie goed om met een vergrootglas?  Vandaag gaan we jul-
lie nodig hebben want er is iets vreselijks aan de hand ! Er heeft een 
afschuwelijke moord plaatsgevonden op de scouts !  Kunnen jullie 
ons komen helpen met het uitzoeken wie achter deze moord zit?

Kerstvakantie - Kerstfeestje - 18u00-20u30 - Lokaal
Het is weer de gezelligste tijd van het jaar, Kerstmis !!!  Ook dit jaar 
doen we weer een spetterend kerstfeest, de datum zal nog doorgege-
ven worden maar zal sowieso in de eerste week van de kerstvakantie 
zijn.  Jullie mogen ook allemaal een cadeautje meenemen van maxi-
mum 3 euro. 

Zondag 17/12 - Steunkaartenverkoop – 10u00-12u30 – Lokaal
Ook dit jaar organiseren wij weer Retrobal en vandaag gaan we proberen steun-
kaarten te verkopen voor Retrobal om wat te helpen bij de organisatie! Zo draagt 
iedereen zijn steentje bij. Op het einde van de vergadering krijgen jullie allemaal 
een lekkere beloning!
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Zondag 12/11 - Olympische spelen vergadering – 9u45-12u15 – Park van Kapellen
Kawellen zijn jullie in topvorm en kunnen jullie tegen een stootje? Wie kan er het 
hardste lopen, het hoogste springen,… Kom het alle-
maal te weten op onze fantastisch leuke olympische 
spelenvergadering. Trek allemaal maar je mooiste 
sportkleren aan  en warm die beentjes van jullie al maar 
op. We spreken af in het park van Kapellen en daar 
zullen we samen zweten en zwoegen!
Afspraak om 9u45 aan de kerk in het park!

Vrijdag 24/11 - zondag 26/11 – Legerweekend – 19u30 –10u00 - Zeescouts De Kludde in 
Zandvliet
Geen scoutsjaar gaat er voorbij zonder dat we op weekend gaan. Noteer alvast in 
jullie agenda dat de kawellen op weekend gaan van 24 tot en met 26 november in 
Seescouts de Kludde in Zandvliet.
Verdere specifieke informatie volgt via een brief.

KAWELLEN

Zondag 19/11 - Dauwtrip – 6u30-9u00 – Heide van Kalmthout
Trek je wandelshoenen al maar aan, want we 
gaan op dauwtrip!! We zullen de heide eens 
onveilig maken. Kijk zeker en vast het weerbericht 
na en draag gepaste kledij. We spreken af aan 
de hoofdingang van de heide ( bij het bijenmuse-
um) om 6u30! Kom zeker en mis deze prachtige 
zondsopgang niet.

Zondag 03/12 – Sinterklaas – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, 
hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt 
de stoombood uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint Nico-
laas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 
mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! 
Ken jij al deze liedjes over die goede oude man? Leer ze alle-
maal uit het hoofd zodat we vandaag uit volle borst kunnen 
zingen voor de enige echt Sinterklaas.
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Zondag 10/12 – Cluedovergadering – 10u00-12u30 – lokaal
Oh nee,  jullie leiding heeft net een mailtje binnengekregen 
van het parket. Vannacht is er iemand vermoord in het 
Wolvenbos van Kapellen. Om te weten wie dit gedaan heeft, 
met wat de dader het gedaan heeft en waar het gebeurt is 
hebben ze jullie hulp nodig! Kom dus zeker af!! 
Tot dan, de speurneuzen

EEN STEVIGE LINKER,
MANG, KO, JACALA EN PHAONA 

Vrijdag 22/12 – Kerstfeestje – 18u30-21u30 - lokaal
Ho ho ho! Het is weer de gezelligste tijd van het jaar. De 
tijd van al het lekkere eten,leuke kerstfeestjes met familie 
en vele cadeautjes is weer aangebroken. Daarom dus een 
goede reden om dit met de kawellen ook te vieren! Neem 
allemaal €2,5 mee, dan zorgen wij voor een lekker kerstbuf-
fet in de plaats. Zorg ook zeker voor een pakje van maxi-

mum €2 en kom in je beste kerstoutfit.

Zondag 7/1 – Driekoningen – 10u00-12u30 – Lokaal
Drie Koningen, Drie Koningen, geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten, ons moeder mag ‘t niet weten.
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld!

Zondag 24/12 & Zondag 31/12 - Kerstavond & Oudjaar
Op deze dagen vieren jullie en jullie leiding kerstavond en oudjaar! Blijf dus alle-
maal gezellig thuis en geniet van de festiviteiten!

Zondag 17/12 - Steunkaartenverkoop – 10u00-12u30 – Lokaal
Ook dit jaar organiseren wij weer Retrobal en vandaag gaan we proberen steun-
kaarten te verkopen voor Retrobal om wat te helpen bij de organisatie! Zo draagt 
iedereen zijn steentje bij. Op het einde van de vergadering krijgen jullie allemaal 
een lekkere beloning!
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KLEURPLAAT



15 november-december

Kerstcupcakes

Ingredienten

Cupcakebeslag
• 6 cupcake vormpjes
• 125 gram boter (op kamertemperatuur)
• 125 gram suiker
• 2 eieren
• 100 gram zelfrijzend bakmeel (gezeefd)

De cupcakes kun je versieren met toppings zoals botercrème, fondant of 
marsepein. De botercrème kun je maken met de volgende ingrediënten:

Botercrème
• 250g boter
• 250g poedersuiker (gezeefd)
• 2 el heet water
• 1 tl vanille extract
• (voedingskleurstof)

Bereiding

1. Maak het cupcakebeslag
Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng de boter en de suiker met de 
mixer tot één geheel. Voeg vervolgens de eieren en het bakmeel toe en 
mix het opnieuw tot een glad mengsel.

Vul de cupcake bakjes en plaats deze 15 minuten in de oven. Niet hele-
maal vullen, want ze rijzen nog. Vul ongeveer 2/3 van het bakje. Controleer 
of de cakejes goed zijn, door er een satéprikker in te steken. Komt deze 
er schoon uit, dan zijn ze klaar. Als de cupcakes klaar zijn, laat deze dan 
helemaal afkoelen, voordat je ze gaat decoreren.

Dit heerlijke recept gaat verder op de volgende pagina!

RECEPT
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RECEPT(vervolg)

2. Maak de botercrème
Tijdens het bakken van de cakes heb je tijd om de botercrème alvast te 
maken. Mix eerst de boter zacht. Voeg vervolgens de poedersuiker toe en 
mix het net zolang totdat het volledig is opgenomen. Daarna mag je heet 
water en vanille essence toevoegen. Indien gewenst kan je er ook kleur-
stof bij toevoegen om bijvoorbeeld kerstboomcupcakes (zie inspiratie) te 
maken!
Alles nog even goed door elkaar mixen en in de koelkast plaatsen.

3. Decoreer met botercrème
Neem een spuitzak en spuitmond met sterrenvorm en vul deze met de 
botercrème. Spuit vervolgens mooie toefjes crème op de cupcakes! 
Heb je geen spuitzak thuis? Maak er heel eenvoudig één door van een 
diepvrieszakje een hoekje af te knippen! 

4. Versier met mooie dingen
Heb je thuis nog wat chocoladevlokken, discoballetjes of andere dessert-
versiering? Gebruik dit allemaal om de cupcakes nog verder af te werken 
tot echte kerstcupcakes!

Zijn die van jou fantastisch mooi en wil je graag delen met de rest van de 
scouts? Trek een foto en stuur deze op naar klepper.51ste@gmail.com!

Hieronder nog wat inspiratie:
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WISTJEDAT
Elke klepper gaat ons team van onderzoekers op zoek naar de allertofste 
wist-je-datjes! Hieronder vind je hun selectie voor deze periode! 

Wist je dat...
...er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord “twaalf”?
...vrouwen twee keer zo vaak met hun ogen knipperen als mannen?
...de meeste mensen banger zijn voor spinnen dan voor de dood?
...olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?
...een mier slechts één keer per 1 à 2 minuten ademhaalt?
...bij het bestuderen van meer dan 20.000 struisvogel gedurende de laat-
ste 80 jaar, er geen enkel geval is vastgesteld dat een struisvogel zijn kop 
in het zand stak?
...omdat staal bij hitte uitzet, is de Eiffeltoren ongeveer 15 centimeter ho-
ger in de zomer dan in de winter?
...als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
...dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
...dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is?
...een krokodil wel 2 jaar zonder eten kan?
...een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd? Hij sterft 
uiteindelijk omdat hij geen voedsel kan opnemen.
...er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?
...het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?
...het woord ‘van’ de meeste betekenissen heeft?
...op Venus een dag langer duurt dan een jaar?
...de Boskikker voor 65% bevriest in de winter?
...meer dan de helft van je botten in je handen en voeten zitten?
...stieren nagenoeg kleurenblind zijn? Ze worden dus helemaal niet woe-
dend van een rode lap.
...er meer insecten dan mensen zijn op de aarde?
...als je je ogen zou kunnen open houden tijdens het niezen deze de oog-
holtes zouden kunnen verlaten?
...koeien meer melk geven wanneer ze naar muziek luisteren? Moeeeee!

Heb jij een tof wist-je-datje dat je (haha) met héél de scouts wil delen? 
Stuur het via mail naar klepper.51ste@gmail.com met als onderwerp ‘wist-
jedatje’!
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Zondag 12/11 – F.C. De Kampioenenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
De Kampioenen! De Kampioenen! De wolven zijn het beste van het land!
De Kampioenen! De Kampioenen! Wolf zijn is plezant!

Vandaag gaan we op zoek naar de sporttalenten bij de 
wolven! Trek allemaal jullie sportiefste outfit aan en 
maak jullie borst nat!

Zondag 26/11 –  ‘Scilt ende vrient’ vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal met FIETS
Haal je strategische plannen al maar boven want vandaag is het scilt ende vrient 
vergadering! Pak je schild en je strijdkreet mee en kom te paard naar ons kasteel in 
het wolvenbos. (andere rijtuigen zoals een FIETS zijn ook toegelaten)

Tot dan koene knappen!

WOLVEN

Zondag 03/12 – Sinterklaas – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar 
zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoombood uit Spanje weer aan, hij 
brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 
mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! Ken jij al deze liedjes 
over die goede oude man? Leer ze allemaal uit het hoofd zodat we vandaag uit 
volle borst kunnen zingen voor de enige echt Sinterklaas.

Zondag 17/11-19/11 – Stripfigurenweekend – Scouts De Reigers in Zandvliet
Matje? Slaapzak? Bakken vol energie? Check! Wij maken ons alvast klaar voor het 
eerste geweldige wolvenweekend. Meer informatie vinden jullie terug in onze 
gedetailleerde brief! Haal die scoutskoffer maar al van zolder. Tot dan!
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Zondag 10/12 – Dauwtrip – 6u30-9u00 – Klein Schietveld
Vandaag zijn wij de dagtrippers van het eerste uur! We maken een wondermooie 
wandeling door het Klein Schietveld in de vroege uurtjes. Kleed je warm aan en 
vergeet zeker je botinnen niet!

NE STEVIGE LINKER
ADJE, DE FRANKEN, LAMBI, AURÉLIE & KATRIEN

Zondag 22/11 – Kerstwolfke – 17u00-19u00 – Lokaal
Ho ho ho, vandaag vieren we kerstfeest! 
Wij voorzien hapjes en een drankje zodat jullie ‘s 
avonds thuis niet al te veel meer moeten eten. Kunnen 
jullie een cadeautje van maximum €3 meebrengen 
dat voor iedereen leuk is? Zo kunnen we gezellig bij de 
kerstboom pakjes uitdelen aan elkaar! 

Tot dan!

Zondag 7/1 – Driekoningen – 10u00-12u30 – Lokaal
Drie Koningen, Drie Koningen, geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten, ons moeder mag ‘t niet weten.
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld!

Zondag 24/12 & Zondag 31/12 - Kerstavond & Oudjaar
Op deze dagen vieren jullie en jullie leiding kerstavond 
en oudjaar! Blijf dus allemaal gezellig thuis en geniet 
van de festiviteiten!

Zondag 17/12 - Steunkaartenverkoop – 10u00-12u30 – Lokaal met fiets
Ook dit jaar organiseren wij weer Retrobal en vandaag gaan we proberen steun-
kaarten te verkopen voor Retrobal om wat te helpen bij de organisatie! Zo draagt 
iedereen zijn steentje bij. Op het einde van de vergadering krijgen jullie allemaal 
een lekkere beloning!
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RAADSEL
Kerstwoordzoeker
De woorden staan van boven naar beneden en van links naar rechts, maar 
ook diagonaal. De letters kunnen vaker gebruikt worden. Als je het goed 
doet, hou je 20 letter over die een zin vormen. Succes ermee!

- doek
- driekoningen
- driewijzen
- eten
- ezel
- gezellig
- goud
- herder
- jezus
- kaars

- kaart
- kado
- kerk
- kerstbal
- kerstboom
- kerstdag
- kerstengel
- kerstman
- kerstslinger
- kerststal

- piek
- schapen
- sterren
- stro
- kerstvakantie
- klok
- kribbe
- maria
- mirre
- os

oplossing: .............................................................................................................
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JARIGEN
Tomas Verbist (Giver)
Jorun Huybrechts (Giver)
Julius De Clerck (Kapoen/Poenka)
Fien Van Riel (Giver)
Jobbe Van De Pas (Welp/Kawel)
Tobe Van De Pas (Welp/Kawel)
Mare Geerts (Welp/Kawel)
Lukas Van Praet (Jojo)
Sinne Boone (Wolf) 
Lotte Stevens (Leiding)
Emma Oeyen (Jojo)
Beatriz Lockefeer (Welp/Kawel)
Cédrik Verstrepen (Jin)
Constantijn Caron (Welp/Kawel)
Vic Deyaert (Leiding)
Fleur Strybol (Wolf)
Ricardo Van Heygen (Giver)
Mats Van Meer (Welp/Kawel)
Lotte Hendrickx (Kapoen/Poenka)
Tim De Mey (Jin)

03-11-2003
06-11-2003
06-11-2011
07-11-2002
08-11-2008
08-11-2008
09-11-2008
13-11-2005
14-11-2007
15-11-1994
16-11-2004
16-11-2009
18-11-2000
18-11-2009
23-11-1999
24-11-2007
25-11-2002
25-11-2008
26-11-2011
27-11-2000

November
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Zondag 19/11 -  de groteopwarmingvandeaardevergadering – 10u00-12u30 - Lokaal
Zoals jullie allemaal al hopelijk weten, is onze aarde aan het opwarmen !! Dit is niet 
goed !! Of wel ?? Dan zouden we binnenkort niet meer naar spanje moeten gaan 
voor de zon. Jawel hoor!! Goed is het niet, wij zullen jullie eens laten zien waarom 
we zuiniger en groener moeten leven.

Zondag 26/11 - de guldensporenslagvergadering – 10u00-12u30 - Lokaal
Weten jullie wat de guldensporenslag is ? ....... Wij ook niet hoor, geen flauw benul. 
Maar toch zullen we er een vergadering rond maken, omdat het toch wel graaf 
klinkt. Neem allemaal jullie fiets mee!!!!! Dan zullen we samen eens uitzoeken 
wat de guldensporenslag juist is.

JOJO'S

Zondag 03/12 – Sinterklaas – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar 
zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoombood uit Spanje weer aan, hij 
brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 
mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! Ken jij al deze liedjes 
over die goede oude man? Leer ze allemaal uit het hoofd zodat we vandaag uit 
volle borst kunnen zingen voor de enige echt Sinterklaas.

Vrijdag 10/11 - zondag 12/11 - Pokémonweekend
Jajajajaja we are are going to catch them al eh!!!!!  
Wij gaan op weekend!!!!
Zie Brief Weekend.
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Vrijdag 29/12 – kerstfeestje - 18u30-21u - Lokaal
Hohohohohohohohohoh. Volgens www.verjaardagsregister.com is de kerstman 
jarig, hij zou geboren zijn op 25 december 1931. Dat betekend dat hij 86 jaar, nog 
jong genoeg om te dansen. 
Breng allemaal een cadeautje mee van ongeveer €2,50 mee en wij zorgen voor een 
hapje en een drankje.

EEN STEVIGE LINKER VAN JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING 
SHARO, NILS, NATHAN EN THIBAULT

Zondag 7/1 – Driekoningen – 10u00-12u30 – Lokaal
Drie Koningen, Drie Koningen, geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten, ons moeder mag ‘t niet weten.
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld!

Zondag 24/12 & Zondag 31/12 - Kerstavond & Oudjaar
Op deze dagen vieren jullie en jullie leiding kerstavond en 
oudjaar! Blijf dus allemaal gezellig thuis en geniet van de 
festiviteiten!

Zondag 10/12 - de studio100vergadering – 10u00-12u30 - Lokaal
Ploperdeploperdeplop .... Samson en Gert komen naar 
onze scouts om te komen kijken naar het circus van 
bumba of naar een show van K3 of misschien gaan we 
wel bloemen verstuiven met maya de bij. En moest er 
gevaar zijn, komt mega mindy ons wel helpen. Kom 
allemaal verkleed als een studio 100 figuur en dan 
zullen we er een topvergadering van maken.

Zondag 17/12 - Steunkaartenverkoop – 10u00-12u30 – Lokaal met fiets
Ook dit jaar organiseren wij weer Retrobal en vandaag gaan we proberen steun-
kaarten te verkopen voor Retrobal om wat te helpen bij de organisatie! Zo draagt 
iedereen zijn steentje bij. Op het einde van de vergadering krijgen jullie allemaal 
een lekkere beloning!
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Zondag 19/11- Nautastrovergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Sterren. Nasa. Maan. Raket. Mars. Astronautenpak. Zwaartekracht. Satelieten. 
Donker. Wall-E. Aliens. Melkweg. UFO’s. Jupiter. Apollo. Grote Beer. Kleine Beer. 
Atmosfeer. Stratossfeer. Ringen rond zo een planeet enal. Astronomie. Het Weer. 
Krater. Licht. Tom & Jerry. Sterrenbeeld. Vallende Ster. Mayday. Interstellar. Heelal

GIVERS
Zaterdag 11/11- Stilstandwapengiverke - 20u00-23u00 - Lokaal 
Oorlog is niet chill dus staken we de vuren en in de plaats ma-
ken we een kampvuurtje. We heffen samen het glas (fristi) op 
vriendschap en liefde en vrede, op het geluk dat we hebben en 
nooit meer oorlog en peace and loveeee. <3

Zondag 03/12 – Sinterklaas – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar 
zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoombood uit Spanje weer aan, hij 
brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 
mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! Ken jij al deze liedjes 
over die goede oude man? Leer ze allemaal uit het hoofd zodat we vandaag uit 
volle borst kunnen zingen voor de enige echt Sinterklaas.

Zondag 24-25-26/11- Giverweekend
Het eerste weekend komt eraan. We gaan naar …… met de ….., het 
thema is …………………… Vergeet zeker je ………. niet! Meer info vind 
je binnenkort in de brief.

Zaterdag 9/12- Pauzevergadering- 9u00-11u00 - kerk park van kapellen 
Studeren, studeren, wie het wil zal het leren maar 
dit kan niet zonder te pauzeren. Inspanning is ont-
spanning! Gezonde geest in een gezond lichaam! 
Vandaag zorgen we voor dit lichaam, zodat je erna 
weer zo fris als een hoentje achter je boeken kan 
kruipen. Een dag niet gepauzeerd is een dag niet 
geleefd. Want pauze werkt.
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NE STEVIGE LINKER!
TINE, NELLE, SIMON EN FLORIAN 

Donderdag 4/1 - Giverkekerst - 20u00 - 23u00 - Lokaal
Kom verkleed als de beste kerstman/vrouw en versier je medegi-
vers zoals je de kerstboom zou versieren, because all I want for 
christmas is you eh! Neem een prachtig presentje of pakje mee ter 
waarde van €3. Geen eten in het pakje, tenzij het zelfgemaakt is!

Zondag 7/1 - Vergaderingslaapuit - Jullie bedje
Er waren eens 3 driekoningen. Ze waren onderweg naar Jezus… Deze tocht duurt 
al 2018 jaar, en daar wor- den ze zo’n beetje moe 
van hebben ze ons verteld. Daarom mogen jullie lekker 
uitslapen en spelen met de prachtige cadeau’s die jullie 
hebben gekregen op het giverkekerst!

Onze allerbeste wensen voor dit nieuwe klepperjaar, neem een voorbeeld aan ons 
en stel enkele goede voornemens op!

Zondag 24/12 & Zondag 31/12 - Kerstavond & Oudjaar
Op deze dagen vieren jullie en jullie leiding kerstavond en oudjaar! Blijf dus alle-
maal gezellig thuis en geniet van de festiviteiten!

Zondag 17/12 - Steunkaartenverkoop – 10u00-12u30 – Lokaal
Ook dit jaar organiseren wij weer Retrobal en vandaag gaan we proberen steun-
kaarten te verkopen voor Retrobal om wat te helpen bij de organisatie! Zo draagt 
iedereen zijn steentje bij. Op het einde van de vergadering krijgen jullie allemaal 
een lekkere beloning!
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JINS
Dag iedereen!

Voor zij die het nog niet weten: wij zijn de JINS dit jaar! 
Huur onze werkkracht, koop onze wijn, bezoek onze evenementen en volg 
ons op instagram….want wij gaan op jinreis naar….ALBANIË EN MONTENE-
GRO!

In september en oktober zaten we alvast niet stil: we hielpen op Notchez, 
speelden parkeerwachter en organiseerden ons eerste Jincafé! Voor ons 
volgende wapenfeit nodigen we jullie graag allemaal uit: op zaterdag 25 
november is het namelijk de derde editie van de kaas-en wijnavond. Hier 
kunnen jullie proeven van onze zelfgekozen wijnen, vergezeld door 20 
verschillende soorten kaas. De brieven met alle info vinden jullie in het 
midden van deze klepper.
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_KALENDER

Vrijdag 10/11 - zondag 12/11
Ons eerste Jinweekend staat dit weekend gepland. Verdere details volgen 
nog!

Zaterdag 25/11 – Kaas-en Wijnavond
Deze avond organiseren we samen met de jins de derde editie van de 
Kaas -en Wijnavond! Kom samen met tante, oma, vriend of lief genieten 
van een heerlijk buffet! 

Vrijdag 22/12 – Generation Z
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie organiseren de Jins steeds hun Jin-
feestje in de Eskapade. De dagen daarvoor bouwen we overdag/s’ avonds 
op en is er de mogelijkheid om samen te slapen in ons scoutslokaal. Een 
kleine leefweek eigenlijk. Zaterdag ruimen we de laatste zaken op en dan 
kan de kerstvakantie echt beginnen.

Zaterdag 06/01 – Driekoningen zingen
We verkleden ons als prachtige koningen en gaan de longen uit ons lijf 
zingen om centjes in te zamelen!

Zaterdag 13/01 – Kerstboomverbranding
Tijdens de kerstboomverbranding verkopen we Jenever en heerlijke Cho-
comelk! Allen daarheen! 

Bisous 
Kings and Queens of the nillies, 
Generation Z
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JARIGEN
02-12-2009
03-12-2010
12-12-2006
13-12-1996
13-12-1994
14-12-1998
16-12-2011
16-12-1996
17-12-2011
18-12-2002
19-12-2008
21-12-2005
22-12-2005
23-12-2011
29-12-2010
30-12-2011
30-12-1997

Lex De Meyer (Welp/Kawel)
Jack Wilkinson (Kapoen/Poenka)
Louis Mertens (Wolf)
Davies Tine (Leiding)
Keuleers Joris (Leiding)
Tinke Van Rompaey (Leiding)
Finne Styleman (Kapoen/Poenka)
Janek  Kempeneers (Leiding)
Lise Van Riel (Kapoen/Poenka)
Noa Verellen (Giver)
Lucas Graus (Welp/Kawel)
Eneas Van Huffel (Jojo)
Alexander Van Heygen (Jojo)
Lauri Toch (Kapoen/Poenka)
Doenja Dejongh (Kapoen/Poenka)
Robbe Van Meer (Kapoen/Poenka)
Sharo Jansegers (Leiding)

December
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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
8 jaar  € 10
14 jaar  € 10

Ledentrui den51ste
12j-14j  € 6
S  € 6

T-shirt
9/11 jaar € 1

Bruine trui Scouts en Gidsen Vlaanderen
8 jaar   € 12
8 jaar  € 7
10 jaar  € 6

Beige trui Scouting Das Durven
12jaar  € 7

Korte broek
8 jaar  € 3
8 jaar  € 3
10 jaar  € 3
14 jaar  € 5

Lange broek
16 jaar  € 12

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


