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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
0479/92.24.86
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
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GROEPIES
Beste scoutsvrienden

De voorlaatste klepper is een feit. We zijn nu al over de helft van het 
scoutsjaar! Het aftellen naar de kampen kan beginnen. 

Vorig weekend beleefden we een weeral succesvolle 23ste editie 
van Retrobal. Ook bij het Mini Retrobal konden we rekenen op een 
fantastische opkomst. We dansten, knutselden en speelden de pannen 
van het dak. Enorm bedankt daarvoor! 

De lente is ook (bijna) terug in het land, dat betekent Pasen en paaseieren 
eten. Moest het zo zijn dat je geen paaseieren meer kan zien, omdat je 
er al zo veel hebt gegeten, kan je in deze klepper een recept vinden voor 
een overheerlijke chocoladetaart. Zo kan je alle overgebleven paaseitjes 
recupereren en nog eens iets anders smullen.

Ook de tweede weekends zijn weer van de partij! Zo kan je in deze klepper 
lezen dat de wolven op Polderweekend gaan. De givers zullen samen met 
andere scoutsen in het district Heuvel onveilig maken. 

Met andere woorden, een hele boterham, deze klepper!

Ne stevige linker,
De Groepies
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KAPOENEN
ZONDAG 04/03  – Oei ik groei vergadering 2.O  – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag gaan we nog eens de toekomst in omdat het de vorige keer jammer ge-
noeg niet kon doorgaan. Dus bereid je voor om als echt volwassene door het leven 
te gaan.

ZONDAG 18/03  – Verrassingsvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal
Wat er voor vandaag op de planning staat zul je zelf moeten komen uitzoeken 
door naar de scouts te komen, in deze enige echte verrassingsvergadering.

ZONDAG 25/03  – joepie, het is lente vergadering    – 10u00-12u30 – Lokaal
Gedaan met de sneeuw en gedaan met het koude weer! Tijd om die mutsen, hand-
schoenen en dikke jassen weer op de zolder te gooien, want het is lente! Langere 
dagen, bloemetjes in bloei en het zonnetje dat er weer door komt. Genoeg rede-
nen om het begin van dit nieuwe seizoen uitgebreid te vieren en waar doe je dit 
beter dan in het bos van ons eigen scoutslokaal? Juist ja, nergens. Tot dan!

ZONDAG 11/03  – Kookvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag gaan we kijken hoe goed jullie in de keuken kunnen werken. Wie wordt 
keukenprins of -prinses van de Kapoenen? Vergeet zeker geen 2 euro mee te bren-
gen, dan voorzien wij al ingredienten voor een top gerecht!
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EEN STEVIGE LINKER VAN
JANEK, THOMAS, VALERIE EN TINKE!

Zondag 21/04  – Het grote ladderspel 2.0   – 10u00-12u30 – Lokaal
Omdat ons ladderspel vorige keer helaas niet is kunnen doorgaan, 
maken we het deze zondag groter, beter en toffer! Door heel wat 
spelletjes en opdrachten te doen, gaan we er vandaag achter komen 
welke Kapoen er zich een weg baant naar de top. Jullie nemen het 
tegen elkaar op in een reeks spannende maar super leuke uitdagin-
gen. Eindig jij binnenkort op nummer 1? Kom het te weten tijdens 
het Grote Ladderspel!

Vrijdag 06/04 -Zondag 08/04  – Weekend
Dit weekend gaan we terug op weekend deze keer samen met de poenkas, meer 
informatie volgt nog.

Zondag 29/04 - Leidingsweekend - Geen vergadering
Dit weekend gaat de leiding zelf even fun hebben: het hele weekend lang. Vandaar 
hebben jullie dit weekend veel tijd voor uit te slapen en gezellig even te doen waar 
jullie zin in hebben. Geniet er alvast van en tot volgende week!

Zondag 15/04  –  Sportvergadering  – 09u45-12u15 – Park van Kapellen aan de kerk
Wie van de kapoenen is er de beste voetballer en wie kan er het snelste lo-
pen,  kom het vandaag ontdekken in de enige echte sportvergadering. Dus smeer 
jullie benen al maar in voor de actiefste vergadering van het jaar

Zondag 01/04 - Geen vergadering - Pasen
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 
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Zondag 04/03 – Mcdonalds en Quick vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
In welk team hoor jij het beste thuis? In het team Mcdonald waar de Bigmac aan 
de top staat, of eerder Quick waar de Giant heerst? Overtuig jezelf en anderen, en 
verdedig je standpunt.

Zondag 18/03 – Studio 100 vergaderingen – 10u00-12u30 – Lokaal
Duik mee in de fascinerende en onwaarschijnlijke wereld waar honden kunnen 
praten, de bossen krioelen van Plop melk drinkende kabouters en waar 
piraten kunnen lachen met een mopje of twee. Wij hebben het uiteraard over de 
wereld van studio 100! Ontdek meer op deze verbazingwekkende vergadering.

POENKA'S

Zondag 11/03 – Afrika vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Het prachtig continent Afrika, bekend voor zowel zijn prachtige natuur als zijn 
zandvlaktes en groot assortiment dieren! Een echte kick voor de echte avonturiers 
onder ons, we gaan een duik nemen in de tradities en gewoontes van de Afrikaan-
se bewoners! Wij zijn alvast zeer benieuwd, jij ook?

Zondag 25/03 – Hollywood vergaderingen – 10u00-12u30 – Lokaal
Film, camera, actie!!! Op deze vergadering word je letterlijk in de spotlight ge-
plaatst. We lijden je rond in de wereld van film en muziek, waar je jouw talent 
ontdekt!
Wie weet word je nog een echte Hollywood ster!
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NE STEVIGE LINKER, 
ROBIN, FREDERIC, ZENO EN LARS

Zondag 15/04 – Geen vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal

Zondag 22/04 – Middeleeuwen vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Slijp je zwaard scherper, en neem je harnas en helm maar bij de hand, want het 
wordt een spannende dag in de.... Middeleeuwen! Stap mee in onze tijdmachine 
en ontdek de dagdagelijkse normen en gewoontes van de stoere ridders, en de 
prachtige prinsessen

Zondag 29/04 - Leidingsweekend - Geen vergadering
Dit weekend gaat de leiding zelf even fun hebben: het hele weekend lang. Vandaar 
hebben jullie dit weekend veel tijd voor uit te slapen en gezellig even te doen waar 
jullie zin in hebben. Geniet er alvast van en tot volgende week!

Zondag 01/04 - Geen vergadering - Pasen
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Vrijdag 06/04 -Zondag 08/04  – Weekend
Dit weekend gaan we terug op weekend deze keer samen met de kapoenen, meer 
informatie volgt nog.
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LEIDER SIMON
Beste Fortsenaren 

Ondertussen ben ik een kleine maand in het warme, zonnige en prachtige 
Malawi. Het is een land waar de zon iedere dag zowel aan de hemel als op 
de mensen hun gezicht schijnt! Iedereen is ontzettend vriendelijk, sociaal 
en behulpzaam.  

Ondertussen heb ik me ook al een beetje ingewerkt in de plaatselijke 
middelbare school. Ik heb al drie weken lesgegeven in Form 1, wat over-
eenkomt het derde middelbaar in België. Ik geef hier, net zoals in België, 
aardrijkskunde en wiskunde. Het was de eerste lessen wel enorm wennen 
en ook wel heel spannend. Lesgeven in het Engels, aan 50 Malawiaanse 
jongeren! Maar het valt ontzettend mee. Af en toe een klein communicatie 
probleem, maar dat wordt snel weggelachen en vervolgens opgelost door 
samen te werken. 
 
Naast de grote klassen en het Engels, is het vooral aanpassen aan de 
beperkte middelen die de school en de leerlingen voorhanden hebben. 
Zo staan er in de klas hoogstens 5 banken en schrijft de rest op een extra 
stoel of op hun benen. Vervolgens schrijven ze alles wat er op het bord 
verschijnt in hun schrift, want ook het aantal handboeken in de klas is op 
een hand te tellen. Het is 
ook voor mij, back to basic. 
Weg met powerpoints, 
gewoon terug een krijtje en 
een schoolbord.
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Zoals ik jullie in de vorige klepper vertelde kreeg 
ik van de scouts geld mee om te kunnen investe-
ren in de school. Samen met mijn ander ingeza-
meld geld ga ik 60 banken kopen voor de stu-
denten. Op deze manier kan ik bijna anderhalve 
klas voorzien van een bank! Weg met schrijven 
op hun benen!
   
Ik hou hier in Malawi ook een blog bij waarop ik 
iedere week een bericht post over mijn week. 
Als jullie dus meer van me willen horen, kan dat via mijn blog: 
www.blogsimonnaarmalawi.weebly.com

Tot snel!

Groetjes Simon
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WELPEN
Zondag 04/03 - Pannenkoekenslag - 10u00-12u30 - Lokaal
Voor ons kamp kunnen we zeker en vast een centje gebruiken, vandaar houden we 
vandaag een heuse Pannenkoekenslag! Zorg er zeker voor dat je je ouders op de 
hoogte brengt zo kunnen ze na de vergadering mee genieten van onze bangelijke 
baksels voor een spotprijs!

Zondag 11/03 – Cluedovergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Vandaag gaan we jullie 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? (Jullie herkennen dit 
misschien van 2 kleppers geleden maar die vergadering sneeuwde het zo hard dat 
we het nu opnieuw proberen!)

Zondag 18/03 - Duovergadering met kawellen - 10u00-12u30 - Lokaal
Welpjes, vandaag gaan jullie, jullie leeftijdsgenootjes leren kennen die in de kawel-
len zitten.  We gaan een bangelijk knotsgek spel doen waarbij jullie zeker aanwezig 
moeten zijn!!!  De leiding wil nog niet te veel verklappen over wat de inhoud van de 
vergadering is omdat dit een mega geheim is. 

Zondag 25/03 - Be a Picasso vergadering - 10u00 -12u30 - Lokaal
Michelangelo, Picasso, Da Vinci en ga zo maar door.  Kennen jullie deze grote 
meesters?  We gaan deze mannen proberen te evenaren.  Laat de innerlijke kun-
stenaar in je naar boven komen! Dat is de boodschap van deze zotte vergadering. 
De chique kunstwerken gaan zeker onthaald worden door groot applaus van de 
jury!   
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EEN STEVIGE LINKER VAN RAMA, BAGHEERA, MYSA 
EN PHAO!

Zondag 15/04 - WW3 - 10u00-12u30 - Uitlegger ingang Heidestraat-Zuid
Pas op! De wereld is weer in gevaar! We zouden 
met z’n allen kunnen gaan schuilen in de bun-
kers, maar zo zijn we niet! Neen, wij zijn welpen. 
Wij gaan vechten! Dus wij verwachten zondag 
echte onverschrikbare strijders om het kwaad 
in de wereld te verslaan!

Zondag 01/04 - Geen vergadering - Pasen
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Vrijdag 06/04 - Avondspel 19u30-21u00 - Park ingang kerk
Jullie zien dat deze vergadering extra korte vergadering gaan doen. Dit klopt omdat 
het paasvakantie is. We doen die vrijdag een reeks avondspelletjes dat jullie er ook 
wat inkomen voor het aankomende weekend. We verwachten jullie allemaal in het 
park van Kapellen.

Vrijdag 20/04 t.e.m zondag 22/04 – Weekend - 19u00 - lokaal
Pas op! De wereld is weer in gevaar! We zouden met z’n allen kunnen gaan schui-
len in de bunkers, maar zo zijn we niet! Neen, wij zijn welpen. Wij gaan vechten! 
Dus wij verwachten zondag echte onverschrikbare strijders om het kwaad in de 
wereld te verslaan!

Zondag 29/04 - Leidingsweekend - Geen vergadering
Dit weekend gaat de leiding zelf even fun hebben: het hele weekend lang. Vandaar 
hebben jullie dit weekend veel tijd voor uit te slapen en gezellig even te doen waar 
jullie zin in hebben. Geniet er alvast van en tot volgende week!
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Zondag 04/03 – groot landenspel – 10u00 tot 12u30 - Lokaal
heb je een favoriet land en had je er al altijd willen wonen, dan is dit de kans van je 
leven! Verover zoveel mogelijk van je favoriete landen en baken je territorium af! 
Degene die de meeste landen kan veroveren wint, simpel toch?

Zondag 18/03 – Kawelpen vergadering – 10u00 tot 12u30 - Lokaal
Kawellen vandaag gaan jullie, jullie leeftijdsgenootjes leren kennen die in de wel-
pen zitten. We gaan een bangelijk knotsgek spel doen waarbij jullie zeker aanwezig 
moeten zijn!!! De leiding wil nog niet te veel verklappen over wat de inhoud van de 
vergadering is omdat dit een mega geheim is.

KAWELLEN

Zondag 11/03 – kookvergadering– 10u00 tot 13u00 - Lokaal
Haal je kookkunsten al maar boven samen met je innerlijke 
kok. De vergadering draait deze week rond koken en we gaan 
er iets overheerlijk van maken. Neem 2 euro mee zodat je met 
de beste scouts ingrediënten een topgerecht kan maken. De 
vergadering is deze week iets langer zodat de kids uitgebreid 
kunnen middageten.

Zondag 25/03 – dorpsspel – 09u45 tot 12u15 – Dorpsplein
Pas op want de leiding staat vandaag paraat. We nemen het tegen jullie op. Kom 
dus zeker met allen, anders kunnen jullie niet tegen ons op. De leiding is helemaal 
klaar om jullie te verslaan. Dus bereid jullie voor op een epische strijd en laat zien 
wat jullie waard zijn.
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Vrijdag 20/04 - Zondag 22/04 – kawelpen weekend
Van 20 tot en met 22 april trekken we op weekend samen met de welpen. Meer 
info volgt nog in een brief. Groetjeeees!

LIEVE SCOUTSGROETEN, 
JACALA, MANG, KO EN PHAONA

Zondag 01/04 - Geen vergadering - Pasen
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Zondag 08/04 - Geen vergadering - Paasvakantie
“Is het nu weer geen vergadering?” : vroegen de kawellen met betraande ogen. 
“Inderdaad, het is paasvakantie, geniet ervan en mis ons niet te hard”: antwoordde 
de leiding met een krop in hun keel..

Zondag 15/04 - Geen vergadering - Paasvakantie
Jongens en meisje we hopen dat jullie deze week ook zonder de scouts kunnen 
overleven. Wees niet getreurd want we zien elkaar volgende week terug

Zondag 29/04 - Leidingsweekend - Geen vergadering
Dit weekend gaat de leiding zelf even fun hebben: het hele weekend lang. Vandaar 
hebben jullie dit weekend veel tijd voor uit te slapen en gezellig even te doen waar 
jullie zin in hebben. Geniet er alvast van en tot volgende week!
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KLEURPLAAT
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Chocoladetaart

Als je na Pasen geen blijf zou weten met al de chocolade kun je nog altijd 
een overheerlijke chocolade taart maken.

Ingredienten

Beslag
• 4 el suiker
• 5 eieren
• 250 g boter
• 50 g broyage (helft amandelpoeder, helft bloemsuiker)
• 300 g pure chocolade
• 130 g zelfrijzende bloem 

Glazuur
• 1 dl room
• 125 g fijngehakte chocolade

Bereiding

1. Smelt de chocolade op een zacht vuur met boter. 
2. Klop de suiker en de eieren tot een luchtig mengsel. 
3. Spatel er de bloem, de amandelen en het chocolademengsel door. 
4. Vet een cakevorm in en giet het mengsel erin. 
5. Bak de cake 45 minuten op 160° C. 
6. Laat de cake afkoelen op een rooster.
7. Breng room bijna aan de kook en giet die op de chocolade. 
8. Roer tot een glad mengsel.
9. Zet de cake op een rooster bovenop een bord of schotel en giet 
het glazuur over de cake.

RECEPT
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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...
...alle Nederlanders samen met Pasen wel 32 miljoen eieren eten? 
...een Nederlander ongeveer 180 eieren per jaar eet?
...een Tsjech gemiddeld wel 277 eieren per jaar eet?
...Nederlandse kippen wel 10 miljard eieren per jaar leggen?
...een ei dat drijft in water waarschijnlijk over de houdbaarheidsdatum is?

...een kip bijna elke dag een ei kan leggen? Ze leggen er meer dan 300 per 
jaar!
...je van het voedingscentrum ongeveer 3 eieren per week mag eten?
...een ei normaal tussen de 45 en 75 gram weegt?
...we al vanaf 320 voor Christus eieren verstoppen?
...Het paasei oorspronkelijk een symbool was voor vruchtbaarheid?

...dat je aan de oorlel van een kip kan zien welke kleur ei ze legt? Een witte 
oorlel geeft witte eieren en een rode oorlel geeft bruine eieren!
...dat je gekookte eieren makkelijker kan pellen als je ze even laat ‘schrik-
ken’ in koud kraanwater?
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...de eieren van een uil niet ovaal, maar helemaal rond zijn?

...het ei van een struisvogel zo sterk is, dat hij het gewicht van een volwas-
sen mens kan dragen?
...kuikentjes van een kip een speciale tand hebben om uit het ei te komen? 
Die tand valt er na de geboorte weer snel af.

...er in een kippenei wel 10 duizend kleine gaatjes zitten? Door die gaatjes 
kan er verse lucht naar binnen en water en oude lucht naar buiten.
...de eierdooier geler wordt als de kip meer geel voer eet? Zoals maïs bij-
voorbeeld!
...de Kiwi vogel naar verhouding het grootste ei legt? Het vrouwtje weegt 
maar anderhalve kilo, maar legt een ei van een halve kilo. 
...het uitbroeden van zo’n Kiwi-ei wel 2 maanden duurt?

...als je een ei lang in azijn legt de schil helemaal oplost en je een door-
zichtig ei overhoudt?
...een oud ei meer klotst als je het schudt dan een vers ei?
...de naam Pasen komt van het Joodse feest Pesach? 
...dat er in eieren veel eiwit, ijzer, mineralen en vitamines A, B en D zitten?
...de struisvogel de grootste eieren ter wereld legt? Ze wegen wel 1,5 kilo!
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WOLVEN

Zondag 18/03 - Zwart-geel-roodvergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Het is tijd om te laten zien vanwaar we komen! Trek jullie meest 
Belgische outfit aan (denk een frietzak of ambiorixkostuum) en 
dan trekken we samen ten strijde om te zien wie de grootste Belg 
is!

Zondag 04/03 - Pleinspelenvergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Een echt scoutesk ding dat we dit jaar nog niet gedaan hebben is pleinspelenver-
gadering! We gaan de hele dag lang (van 10 tot 12u30 wel) super toffe spelletjes 
spelen! Dikke Bertha, Schipper-mag-ik-overvaren, nog veel meer en een muzikale 
afsluiter… Wil jij ook nog eens echte spelletjes spelen? Kom dan zeker langs!

Zondag 25/03 - Paaseierenverkoop - 9u45-12u15 - Dorpsplein Kapellen
Vandaag versterken we meneer de Paashaas en gaan we met een heleboel paasei-
eren op stap! Haal jullie beste verkoopkunsten maar al boven want we zorgen 
ervoor dat hartje Kapellen zich vandaag te pletter zal smullen. Veel succes! 

We zijn alweer in de laatste helft van ons scoutsjaar 
aangekomen en daarbij hoort ook ons tweede week-
end! Trek je boerenkleren al maar aan want we gaan 
op Polderweekend. Ben je een echte boer, boerin of 
andere polderbewoner? Kom dan zeker mee op ons 
fantastisch laatste weekend.

Weekend 09-11/09 - Polderweekend - 10u00-12u30 - Chiro Don Bosco Putte
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NE STEVIGE LINKER
ADJE, DE FRANKEN, LAMBI, ORRE & KATTY

Zondag 15/04 - Sportvergadering - 09u45-12u15 - Ingang park kerk
Als je op deze zondagochtend wakker wordt, maak je dan thuis al maar warm voor 
een stevige sportvergadering. We gaan ervoor zorgen dat je elke spier in je lichaam 
voelt. En samen gaan we er een topfitte vergadering van maken. Train mee, en 
wordt de nieuwe Usain Bolt!

Zondag 29/04 - Geen vergadering - In jullie living
De leiding heeft na heel hard werken voor jullie leuke vergaderingen, Retrobal en 
nog veel andere dingen wel eens een relaxweekend verdiend! Deze week is er dus 
geen vergadering, maar niet getreurd. Volgende week zijn we terug!

Zondag 22/04 - Aurélie is bijna jarig vergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloriiiiaaa, 
in de glooooriiiiiaaaaa! Oh wat zijn we blij, oh wat zijn we blij, niet omdat ze jarig 
is maar om de lekkernij. We moeten er niet te veel woorden aan vuil maken want 
vandaag vieren we fees. Kom en geniet van een overheerlijke traktatie van de 
toekomstige jarige!

Zondag 01/04 - Geen vergadering - Pasen
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 
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Dasring

Wat is een dasring?
De dasring is één van de mogelijkheden die er bestaan om de das van het 
uniform bij elkaar te houden. Dasringen bestaan er in verschillende soor-
ten, gemaakt van verschillende materialen. Je kunt deze ook zelf maken.

Hoe maak je een dasring?
Je hebt een ongeveer 110 cm touw nodig om een dasring te maken.

1. Leg het touw om je hand en maak een kruis.
2. Maak opnieuw een kruis maar deze keer aan de andere kant van  
 je hand.
3. Sla het touw rond je hand. Ga onder het eerste touw door maar  
 boven het tweede.
4. Ga aan de andere kant van het kruis onder het touw.
5. Zorg dat aan de andere kant het touw twee keer kruist.
6. Ga terug met het touw boven voor het kruis; ga dan langs onder  
 na het kruisen opnieuw boven het laatste touw. 
 
Indien gewenst kan je het patroon herhalen door met het andere eind in 
tegengestelde richting te volgen.

SCOUTSTIP
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JARIGEN
Maart

2/03/2003 Demuynck Ferre (giver) 

4/03/2002 Quirijnen Nellie (giver)

6/03/2001 Stevens Minne (giver)

6/03/2005 De potter Keano (jojo)

8/03/2003 De laet Sam (giver)

15/03/2009 Marynissen Jolien (welp/kawel)

16/03/2001 Matton Julie (giver)

16/03/2007 Koch Marthe (wolf)

18/03/1997 Etienne Robin (leiding) 

19/03/2004 Deyaert Ward (jojo)

19/03/2010 Van nimmen Thibe (kapoen/poenka)

21/03/2007 Van huffel Aleandra (wolf)

22/03/2010 Buysse Rune (kapoen/poenka)

24/03/2006 Caron Hannelore (wolf)

28/03/2001 De meyer Daan (giver)

28/03/2007 Ribbens Nils (wolf)

28/03/2007 Spaaij Sem (wolf)

29/03/2004 Lens Darryl (jojo)
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JOJO'S
Zondag 04/03 – Deinmijnetijdvergadering - 10u00-12u30 - Lokaal
In mijnen tijd wisten we pas echt wat ravotten was. Nu zitten jullie achter jullie 
computer, achter de tablets, TV’s niet te vergeten en al zeker niet die smartphones. 
Dit is de dag dat jullie in de wereld van de echte ravotterkes worden gesmeten.

Zondag 18/03 – WorldwarZvergadering - 10u15-12u45 - 
Tennisclub ’80, Streepstraat 168
De gemeente Kapellen heeft ons gebeld om onze hulp te 
vragen. De laatste dagen worden er verschillende zom-
bies gesignaleerd in het bos van de Streepstraat. Ook 
gebeuren er meer en meer mysterieuze verdwijningen 
van brave tennissers op het naastliggende tennisveld. 
Gewapend met klakkenbuizen zullen we weeral onze 
gemeente moeten beschermen.

Zondag 11/03 – Humocomedycupvergadering - 10u00-12u30- Lokaal
Na al die maanden jullie leiding te zijn geweest, hebben we toch al wel begrepen 
dat jullie best wel komisch kunnen zijn. In de grote humocomedycupvergadering 
beslissen wij, de leiding, wie er nu de grappigste comedian is van de jojo’s. Haal 
dus jullie moppigste moppen en grappigste grappen maar van de zolder.

Zondag 25/03 – hetlaatsteavondmaaltechniekenvergadering - 10u00-13u30 - Lokaal
Na de kruistocht van Jezus en de geboorte krijgt diejen vent toch al wel is wat 
honger zenne. En zonder eten geen verder verhaal. Daarom gaan we dus primitief 
leren een kookvuur te bouwen en vuur te maken. Maar aan eten hangt altijd een 
prijs. Neem dus zeker 2 euro mee om ulder freit te betalen.  
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EEN STEVIGE LINKER VAN JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING 
SHARO, NILS, NATHAN EN THIBAULT

Zondag 15/04 - GezijtvanKapellenalsge…vergadering - 10u15-12u45 - Dorpsplein
Kom zeker met de fiets!
Het is al april en we hebben nog altijd geen dorpsspel gespeeld. SCHANDALIG!!!! 
Het is dus hoog tijd hier verandering in te brengen dat met een mega superleuk gi-
gantisch amoureus fabultastisch dorpsspel. Hiervoor hebben we leden, en spel en 
een dorp nodig. We spreken dus af aan het dorpsplein bij de bib. KOM ALLEMAAL 
MET DE FIETS!

Zondag 22/04 – Johnnyenmarinavergadering - 10u00-12u30 - lokaal
Week na week zien we dat jullie kleren op gene zak trekken. Daarom laten we jullie 
nog eens extra maarg naar de scoutskomen. MARGINAAL IS NE MUST!  Zoals elke 
Johnny en Marina gen we lakker maarg stoempe en hakke tot dat de grond onder 
ons bezwijkt.

Zondag 29/04 - Geen vergadering - In jullie living
De leiding heeft na heel hard werken voor jullie leuke vergaderingen, Retrobal en 
nog veel andere dingen wel eens een relaxweekend verdiend! Deze week is er dus 
geen vergadering, maar niet getreurd. Volgende week zijn we terug!

Zondag 01/04 - Geen vergadering - Pasen
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 



24givers

GIVERS
Zondag 04/03 - Kapellen, Kapellen, Kapellen met een K vergadering - 10u-12u30 - 
Dorpsplein
Wist je dat … je voor deze vergadering met best met de fiets komt?
Wist je dat … onze gemeente bestaat uit verschillende wijken: Kapellen-centrum, 
Putte, Kapellenbos, Hoogboom en Zilverenhoek?
Wist je dat … de watertemperatuur voor het groot bad 27°C en voor het klein bad 
29°C bedraagt?
Voor meer weetjes over Kapellen, kom naar de vergadering!

Zondag 18/03 - Tamzakkenvergadering - 10u-12u30 - lokaal
Deze week zetten we onszelf even op energiebesparingsmodus.

Vrijdag 09/03 - Zondag 11/03 - Giverdagen - scouts Heuvel
Eindelijk is het zover! Dat ene moment, waarop we al zoooolang op zitten te wach-
ten, waar we al zolang naar uit kijken! YASSSS! Het 2de giverweekend staat voor de 
deur! Samen met andere scoutsen van het district maken we dit weekend Heuvel 
onveilig. ALLES KAPOOOOOT!!! (grapje niks kapot maken en braaf zijn) Verdere info 
krijgen jullie via mail.
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NE STEVIGE LINKER!
TINE, NELLE, SIMON EN FLORIAN 

Zondag 08/04 - Klakkebuisvergadering - 09u45-12u15 - Het Rood
Hier hoeven we niet veel woorden aan vuil te maken: Een prachtige PVC-buis + 
bonne bloem + wonderlijk water + keiveel geweldige givers + een bevallig bos + 
lollige leiding = een volmaakte vergadering.

Zondag 25/03 - Joepie het is zomertijd vergadering - 10u-12u30 - Lokaal
Heb jij ook genoeg van die koude en donkere dagen? Goed nieuws, zomertijd is 
back! Helaas betekent dit ook een uurtje minder slapen, maar daar laten we onze 
dag niet door verknallen! Wist je dat? Hawaï, Thailand en de noordelijke gedeelten 
van Australië bijvoorbeeld gebruiken geen zomertijd. Ook IJsland gebruikt geen 
zomertijd.

Vrijdag 20/04 - Simon-is-bijna-terug-giverke - 20u-23u - Lokaal
Enkele maanden geleden heeft Simon ons in de steek gelaten. Lesgeven aan kin-
deren in Malawi, maar wat moeten de kinderen van den 51e dan?  Een tragische 
gebeurtenis die we nooit zullen vergeten! Gelukkig is er hoop, Simon zal wederke-
ren en het evenwicht zal hersteld worden. Halleluja! Amen.

Zondag 15/04 - Pick-nickvergadering - 11u-14u30 - Park ingang kerk
Vandaag geniet we van het (hopelijk) warm weer in het park. Met een heerlijk 
drankje en vele hapjes gaan we lekker luieren in de zon. Neem allemaal een ver-
snapering en drinkbare vloeistof mee om samen op te smullen. Sharing is caring

Zondag 29/04 - Geen vergadering - In jullie living
De leiding heeft na heel hard werken voor jullie leuke vergaderingen, Retrobal en 
nog veel andere dingen wel eens een relaxweekend verdiend! Deze week is er dus 
geen vergadering, maar niet getreurd. Volgende week zijn we terug!

Zondag 01/04 - Geen vergadering - Pasen
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 



26jins

JINS
Hallo iedereen!
 
Wij zijn 2018 goed ingevlogen. Onze koningen en koninginnen zongen zich 
weer een stapje dichter bij Albanië en Montenegro en op de kerstboom-
verbranding van Kapellen waren we volledig uitverkocht! 
In februari zorgden we ervoor dat Kapellen steeds voorzien was van Retro-
bal-posters en we zijn nog steeds aan het bekomen van dat nachtje stevig 
doorwerken op Retrobal zelf.

In maart staat onze Jinquiz voor de deur! Inschrijven kan nog steeds via 
https://goo.gl/forms/0BXM822lqvGEK3c43 of door een mailtje te sturen 
naar jins.51ste@gmail.com
Door leverproblemen bij onze wijnhandelaar heeft de wijnverkoop even 
stilgelegen, maar hier komt snel verandering in. Bestel dus gerust nog je 
flesje rood, wit of cava! 

Tot op één van onze volgende activiteiten!
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_KALENDER

Zaterdag 17/03 – Jinquiz - Lokaal
Vandaag komen ervaren en iets minder ervaren quizploegen het tegen 
elkaar opnemen in de vijfde editie van onze Jinquiz! 

Zaterdag 28/04 – Trouw Litse & Evelyn 
De jins mogen mee de trouwdag van oud-leiding Litse en Evelyn in goede 
banen proberen leiden. 

In de komende maanden maken we ook veel tijd voor de verdere voorbe-
reidingen van ons kamp! 
Bisous 
Kings and Queens of the nillies, 
Generation Z
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JARIGEN
April

1/04/2008 Kato Buysse (welp/kawel)

1/04/2007 Robbe Vermaelen (wolf)

2/04/2003 Ward Lambrechts (giver)

4/04/2009 Anna Van gelder (welp/kawel)

10/04/2008 Emile Hermans (welp/kawel)

10/04/2010 Thijs Van hoof (kapoen/kawel)

16/04/2004 Lauren De doncker (jojo)

17/04/2004 Robbe Stuer (jojo)

20/04/2008 Rhune Wendelen (welp/kawel)

20/04/2010 Arianne Eelen (kapoen/kawel)

21/04/2011 Noah Lauryssens (kapoen/kawel)

22/04/2009 Robbe Van vugt (welp/kawel)

25/04/1998 Fien Wouters (leiding)

26/04/1997 Nelle Mermans (leiding)

26/04/2001 Brian Rodriguez espin0sa (giver)

28/04/1997 Zeno Claeys (leiding)

28/04/1996 Aurélie Verstappen (leiding)

30/04/2002 Emma De koninck (giver)
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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
1/04/2008 Kato Buysse (welp/kawel)

1/04/2007 Robbe Vermaelen (wolf)

2/04/2003 Ward Lambrechts (giver)

4/04/2009 Anna Van gelder (welp/kawel)

10/04/2008 Emile Hermans (welp/kawel)

10/04/2010 Thijs Van hoof (kapoen/kawel)

16/04/2004 Lauren De doncker (jojo)

17/04/2004 Robbe Stuer (jojo)

20/04/2008 Rhune Wendelen (welp/kawel)

20/04/2010 Arianne Eelen (kapoen/kawel)

21/04/2011 Noah Lauryssens (kapoen/kawel)

22/04/2009 Robbe Van vugt (welp/kawel)

25/04/1998 Fien Wouters (leiding)

26/04/1997 Nelle Mermans (leiding)

26/04/2001 Brian Rodriguez espin0sa (giver)

28/04/1997 Zeno Claeys (leiding)

28/04/1996 Aurélie Verstappen (leiding)

30/04/2002 Emma De koninck (giver)
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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 2018
Voorlopig onbekend


