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CORONAMAATREGELEN VAN SCOUTING ANTWERPEN ZUID:

*Op de scouts werken we met kleurcodes (zoals in het onderwijs) --> bij een wijziging 
van de maatregelen worden jullie via mail op de hoogte gehouden.
*Ziek of iets van symptomen = thuisblijven. 
*Wanneer je positief wordt getest, stuur je een mail naar je leiding.
*+12-jarigen hebben altijd een mondmasker bij. (best bewaren in een zakje)
*Handen worden zo vaak mogelijk gewassen/ontsmet. 
*Er wordt afstand gehouden waar mogelijk 
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JAARLIJKS LIDGELD:
Elk jaar vragen we om het lidgeld te betalen. Dit bedraagt € 37 en te storten op rekening: 
BE22 9794 2642 5947. Van deze  € 37 gaat er € 33 naar de verzekering van je zoon of 
dochter. Wat zit hier nog bij? Het overige deel hiervan gebruiken wij om de binnentent, het 
jaarkenteken en groepsgebeuren te financieren.

JAARGELD TAKKEN:
Het jaargeld wordt gebruikt voor de activiteiten te betalen van de takken: 
Jaargeld kapoenen: 40 euro te storten op het rekeningnummer BE77 9794 2642 5442
Jaargeld welpen: 40 euro te storten op het rekeningnummer BE66 9794 2642 5543
Jaargeld pioniers: 60 euro te storten op het rekeningnummer BE11 9794 2642 6048
Jaargeld jonggivers: 60 euro te storten op het rekeningnummer BE55 9794 2642 5644
Jaargeld givers: 60 euro storten op het rekeningnummer BE44 9794 2642 5745
Jaargeld Jins: 60 euro storten op het rekeningnummer BE33 9794 2642 5846

BELANGRIJKE DATA:
19/09: OVERGANG
23/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
30/10 - 1/11: HERFSTWEEKENDJE 
7/11: SPAGHETTIAVOND KAPOENEN
14/11: KOEKJESVERKOOP 
26/12 - 28/12: KERSTWEEKEND + NIEUWJAARSRECEPTIE
16/01: JINVERGADERING
23/01: OUD-LEIDING VERGADERING
12/02 – 14/02: GOUWGIVER & GOUWJONGGIVERWEEKEND
20/03: GROEPSSCHAATSVERGADERING + QUIZ
28/03: KAPOENEN & WELPENDAG
3/04 – 10/04: PAASKAMP (EXACTE DATA VOLGT NOG)
24/04: KAAS & WIJNAVOND JINS
Eind juli: ZOMERKAMP
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De Steen  van Nowan

KAPOENEN...

TE GEK!
PS: DIT IS EEN KLEURPLAAT. KLEUR JIJ BERT & LIES IN? 
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Hoi liefste kapoentjes! 

Dit jaar zijn wij jullie leiding. Dat betekent dat jullie naar ons moeten luisteren, maar dat 
jullie vooral heel veel met ons kunnen spelen, knutselen, lachen en plezier maken. We zijn 
er als je het eens moeilijk hebt en we zijn er ook voor de mama’s en papa’s die met vragen 
zitten. 

We stellen ons hieronder eventjes voor, dan kennen jullie onze totem al een beetje tegen 
de eerste vergadering!

Veel liefs, 

De kapoenenleiding! 
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Fleurige Slingeraap
+32 471 73 74 22                               

Onberispelijke Valk
+32 475 50 17 92                                 

Verantwoordelijke Moeflon
+32 475 50 17 92                              

Charmante Anubis
+32 468 18 50 44                                                               

Frappante Phoca
+32 478 97 32 04                                                 

Blijmoedige Kluut
+32 471 074 087                              

Amicale Sarus
+32 468 33 31 44                         

Wat vind jij van onze kinderfoto’s? Laat het ons 
weten op je eerste vergadering!
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ALGEMENE INFO:

Voor het eerst naar de scouts gaan is spannend en leuk. We proberen er elke week een nieuw 
avontuur van te maken! We vragen jullie wel om volgende afspraken te respecteren:

1. Afwezigheden:

Als je er op een vergadering niet kan bij zijn dan moet je dat ten laatste vrijdagavond even 
laten weten aan Kluut, zo kunnen wij goed inschatten met hoe veel kapoentjes we kunnen 
spelen. 

2. Wat doen jullie aan op een vergadering? 

MOET: Altijd een das en een T-shirt van Scouting Antwerpen-Zuid (te koop op de scouts)
MAG: We verwachten niet dat jullie volledig in uniform komen, toch raden we aan om 
speelkleren aan te trekken die vuil mogen worden. Je kan ook altijd een scoutsbroek, -rok of 
trui aankopen in de Hopper. Deze zijn heel stevig en dan maakt het niet echt uit als ze vuil 
worden. 

3. Betalingen:

Jaarlijks lidgeld: 37 euro op het rekeningnummer BE22 9794 2642 5947. Dit is voor de 
verzekering van uw zoon/dochter en om de binnentent te laten afdrukken. Gelieve hierbij 
ook de naam en tak van uw kind te vermelden. 
Jaargeld kapoenen: 40 euro op het rekeningnummer BE77 9794 2642 5442. Dit wordt 
gebruikt om de activiteiten te financieren, de vergaderingen dus. Vermeld ook altijd de naam 
van uw kind 
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VERGADERINGEN:

KENNISMAKING
26 september, Lokaal, 14u-17u
Wij hebben super veel zin in dit jaar, en willen jullie dan ook allemaal leren kennen op deze 
superleuke kennismakingvergadering... hopelijk hebben jullie er zin in!  : )

MEEBRENGEN: Een lach op je gezicht

LEGERVERGADERING
3 oktober, lokaal, 14u-17u
Vandaag gaan wij jullie leren hoe het is een echte soldaat te zijn... We gaan een super 
avontuurlijke dag beleven! 

MEEBRENGEN: Je beste legerkledij/schmink

ZOEKTOCHVERGADERING
10 oktober, lokaal, 14u-17u
Vandaag gaan we een spannende zoektocht maken JOEPIE!

MEEBRENGEN: Je beste speurneus, scoutsdas

VUILE VERGADERING
17 oktober, lokaal, 14u-17u
We gaan ons eens lekker vuilmaken! Doe jullie slechtste kleren aan, dan gaan we ons eens 
goed uitleven!

MEEBRENGEN: Kleren die in de vuilbak mogen

KNUTSEL VERGADERING
24 oktober, lokaal, 14u-17u
Vandaag halen we onze magische knutseltalenten boven tijdens onze superleuke knutsel-dag!

MEEBRENGEN: Creativiteit, een goed humeur  : )
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SPAGHETTI AVOND
7 november, lokaal
Vanavond is het.... SPAGETTI AVOND!! De leiding gaat voor jullie en jullie lieve ouders  lekkere 
Spaghetti koken... 

Weetje: Spaghetti is het lievelingseten van Phoca!

OLYMPISCHE SPELEN  
14 november, lokaal, 14u-17u
Wie wint goud/zilver of brons?.... Dat komen we vandaag te weten tijdens onze super coole 
olympische spelen vergadering!

MEEBRENGEN: Sportkledij 

TALENTENVERGADERING
21 november, lokaal, 14u-17u
Vandaag gaan we elkaars verborgen talenten ontdekken tijdens onze grote 
scouts- talentenjacht!

MEEBRENGEN: Je talent, eventueel attributen 

JONGENS – MEISJES 
28 november, lokaal, 14u-17u
Vandaag hebben we een omgekeerde dag! Meisjes verkleden zich als jongen en jongens 
verkleden zich als meisjes! Degene die het best is verkleed wint... 😊

MEEBRENGEN: Verkleedkleren

HERFSTWEEKENDJE  
zaterdag 31 oktober – zondag 1 november
Jullie krijgen nog een kampbrief voor het weekendje! : )

SINTERKLAAS
5 december, lokaal, 14u-17u
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan ... (maak jij het liedje af? 😊 ) 
De Sint komt!!! JOEPIE!!!

MEEBRENGEN: Geen stoute kindjes, maar dat zijn jullie niet hé? : )
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CASINO
12 december, lokaal, 14u-17u
Doe allemaal jullie feestelijkste kleren aan en neem jullie pokerface mee want vanavond 
toveren wij de lokalen om in een casino!!!  

MEEBRENGEN: Casino-outfit, Pokerface

FILM
19 december, lokaal, 14u-17u
Vanavond gaan we allemaal lekker knus bij elkaar zitten en kijken we een supertoffe film! 

MEEBRENGEN: Slaapzakken en lievelingsknuffels!

KAMPDATA:

Herfstweekendje: zaterdag 31 oktober – zondag 1 november
Kerstweekendje: zondag 26 december – maandag 28 december
Paaskamp: vrijdag 2 april – donderdag 6 april

Zomerkamp data komt nog.

RAADSELTJES

*Hoe noem je een vlieg zonder vleugels?
(een loop)

*Op nummer 52 woont Batman op nummer 54 woont Superman op nummer 58 woont 
Spiderman. Wie woont er op nummer 56?
(buurman)

*Ik heb 4 armen, 9000 benen en 1 neus. Wat ben ik?
(een leugenaar)
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WELPEN

SAMEN!
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ALGEMENE INFORMATIE

Beste Welpen en Ouders

Wij, de welpenleiding kijken enorm uit naar dit nieuwe scoutsjaar! Wij willen er dan natuurlijk samen met jullie 
ervoor zorgen dat dit jaar een jaar wordt om nooit te vergeten. Vooraleer we beginnen aan dit spectaculair jaar 
willen we jullie toch nog even vragen om onderstaande informatie door te nemen.

UNIFORM

Het is zeer belangrijk je uniform aan te hebben, niet alleen om jullie 
goed te kunnen herkennen maar ook voor de verzekeringen. Daarom 
is het dan ook verplicht om altijd in perfect scouts uniform te komen, 
dat houdt in: scoutsbroek, scouts T-shirt, scoutsdas en de welpentrui 
voor als het koud is. Indien we anders vermelden zouden we toch 
graag willen vragen om de scoutsdas aan te doen. De scouts T-shirt en 
scoutsdas zijn op het lokaal te verkrijgen. De scoutsbroek en welpentrui 
zijn in de Hopper of in de Kampeerder te verkrijgen.

AFBELLEN

Als je voor een of andere spijtige reden niet naar een vergadering kan 
komen, laat je dat best even weten aan Akela. Op deze manier krijgen we een beter beeld over hoeveel welpen 
er aanwezig zullen zijn.

Verwittigen kan op twee manieren: je mailt naar: nyala@scoutingantwerpenzuid.be

Je stuurt een sms’je naar Akela op het nummer: 0499 75 92 87

FINANCIEEL

Jaarlijks lidgeld: 37 euro op de groepsrekening: BE22 9794 2642 5947. Dit is voor de verzekering van uw zoon/
dochter en om de binnentent te laten afdrukken. Gelieve hierbij ook de naam en tak van uw kind te vermelden.

Jaargeld Welpen: 40 euro op het rekeningnummer van de Welpen: BE66 9794 2642 5543. Dit wordt gebruikt om 
vergaderingen te kunnen financieren. Vermeld ook hier zeker de naam van uw kind.

We willen u vriendelijk vragen dit zo snel mogelijk in orde te brengen.
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VERGADERINGEN:

26/09: KENNISMAKINGSVERGADERING – 14u-17u lokaal
Hallo liefste welpies! Vandaag staat er een eerste kennismaking op het programma, wat 
betekent dat we zoveel mogelijk spelletjes gaan spelen om elkaar beter te leren kennen. 
Kom in perfect uniform en haal jullie mooiste glimlach al maar boven.

3/10: CLUEDO – 14u-17u lokaal
Oh nee! Er is iets verschrikkelijks gebeurd op de scouts… Iemand is vermoord! Wie of wat zie 
je zaterdag, maar trek alvast jullie detective-outfit aan. We kunnen alle hulp gebruiken om 
dit mysterie op te lossen en de dader te vinden!

10/10: STRIPVERGADERING - 14u-17u lokaal
Jommeke heeft deze zaterdag onze hulp nodig, of was het Kiekeboe? Misschien waren het 
wel Suske en Wiske? Maakt niet uit! Wat vaststaat is dat stripfiguren dringend jullie hulp 
nodig hebben. Kom als je favo stripfiguur en lees nog eens goed alle strips die je thuis hebt 
door, misschien komt het nog van pas!

17/10: ZAKENMANSVERGADERING – 14u-17u lokaal
Vandaag gaan we leren hoe we als echte zakenmannen en powervrouwen het meeste geld 
gaan verdienen op de beurs. Hopelijk is het geluk aan jullie zijde en maken jullie de beste 
investeringen. Laten we hopen dat de beurs dan niet ineens crasht! Kom gekleed in chique 
zakenkleren.

24/10: DRACULAVERGADERING – 14u-17u lokaal
We hebben een telefoontje gekregen van Bram Stoker, of we even naar het ijskoude 
Transsylvanië kunnen komen. Iets met enge vampieren die bloed zuigen en mensen bang 
maken. Helaas was de verbinding heel slecht, dus weten we niet goed wat ons te wachten 
staat. P.S. als je je verkleedt als vampier val je minder op en heb je minder kans om aangevallen 
te worden door die enge bloedzuigers! #insidertip 

14/11: KOEKJESVERKOOP
Hoera de Sint is er weer! Om dit te vieren gaan we in ’t stad heel veel lekkere koekjes 
verkopen en zo de feestvreugde verder verspreiden. Kom in perfect uniform, maar bereid 
je voor op een heel koude dag. Sjaal, handschoenen, warme sokken etc zijn dus heel erg 
aangeraden!
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21/11: CHILL IS JARIG – 14u-17u
Onze liefste, oog-rollende Chill is vandaag jarig. Ze wil dit het allerliefste vieren met haar 
fantastische welpen, dus ze geeft een groot feestje. Er gaat niet veel gechilld worden vandaag, 
maar lekker veel gedanst op de laatste hits. Neem een cadeautje mee voor Chill en een te 
gekke feestoutfit.

28/11: KLIMAATVERGADERING – 14u-17u lokaal
Het klimaat wordt steeds vreemder (hallo hittegolf en weg sneeuw ;( ) en vandaag gaan we 
daarom zelf ons steentje bijdragen om de klimaatopwarming zoveel mogelijk te beperken. 
Kom gekleed in perfect uniform en vol enthousiasme. Anuna zal trots op ons zijn!

5/12: DIKZAKKEN – 14u-17u lokaal
Op dieet? Alleszins niet vandaag dan, want het is dikzakkenvergadering. Prop zeker dat 
laatste taartje nog binnen, zodat je er zo voluptueus mogelijk uitziet. (Als de extra taartjes 
niet zoveel effect hebben, kan je ook gewoon een kussen onder je trui dragen) . 

12/12: CASINO – 19u-21u lokaal
Op deze mooie winteravond opent de leiding een fantastisch casino voor jullie! Met de 
leukste kaart- en dobbelspelletjes, drankjes en koekjes. Hopelijk hebben jullie vlak voor de 
vergadering nog een klavertje vier gevonden, want geluk is alles in ons wondermooi casino. 
Belangrijk: om de gewone mensen buiten ons casino te houden, hebben we een dresscode, 
draag dus zeker jullie mooiste en chicste kleren als jullie willen binnenkomen.

19/12: FILM – 19u-21u lokaal
Op deze laatste vergadering van het jaar, gaan we nog eens lekker genieten van een film 
met zen allen. Eten, drinken en de film voorziet de leiding, jullie hoeven dus enkel jullie 
comfortabelste pyjama aan te trekken en te komen. Dekentjes, kussen en slaapzakken zijn 
ook altijd extra gezellig. Tot dan!
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PIONIERS 

STERK!
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Beste Pioniers en Ouder(s),
We knallen het nieuwe scoutsjaar op gang. Wij staan te trappelen als nieuwe leiding om 
jullie elke week opnieuw te verrassen met een topvergadering. Hopelijk kunnen die allemaal 
doorgaan. Lees zeker onderstaande info en de info vooraan in de binnentent. Als jullie dat 
doen, dan zetten we een enorme stap naar een ideaal Piojaar. 

Als er iets is waar Banteng, Bever en Anhinga niet tegen kunnen, dan is het wel…
• Uniform
… niet in uniform op de vergadering verschijnen. Voor jullie belofte hebben jullie moeten leren 
waarom we een uniform dragen. Het wordt tijd om dat uit te voeren. Ben je iets kwijtgeraakt 
op kamp of uit je laatste broek gegroeid, dan is het nu het moment om een nieuwe aan te 
schaffen. Jullie kunnen dit uiteraard ook van de leiding verwachten. Een perfect uniform 
bestaat uit: scoutsshort/ scoutsrok, scouts T-shirt, hemd, scoutsdas en scoutstrui voor de 
koudere dagen. De scoutstrui, scouts T-shirt en scoutsdas zijn te verkrijgen bij ons op de 
lokalen en de rest in de Hopper of De Kampeerder. Zorg dat je in orde bent! 

Als er iets is waar Patrijs niet tegen kan, dan is het wel…
• Afbellen
… niet afbellen voor een vergadering. Als wij weeral een super zotte vergadering in elkaar 
willen steken, zoals jullie gewend zijn, willen wij graag weten hoeveel leden er aanwezig 
zullen zijn. Als je om één of andere spijtige reden niet naar een vergadering kan komen, laat 
je dat best even weten aan de leiding.  
Verwittigen kan op twee manieren :
Je mailt naar pioniers_leiding@scoutingantwerpenzuid.be 
Je stuurt een sms’je naar Patrijs op het nummer: 0471/681511 

Als er iets is waar Plevier en Sika niet tegen kunnen, dan is het wel… 
• Financiën 
… lang wachten met het storten van kampprijzen. Ook nu bij het begin van het nieuwe 
scoutsjaar zouden wij willen vragen om zo snel mogelijk volgende twee bedragen over te 
schrijven. 
Jaarlijks lidgeld: 37 euro op de groepsrekening: BE22 9794 2642 5947. Dit is geldt voor 
de verzekering van uw zoon/dochter. Gelieve hierbij ook de naam en tak van uw kind te 
vermelden.   Jaargeld pioniers: 40 euro op het rekeningnummer van de pioniers: BE11 
9794 2642 6048. Dit wordt gebruikt om vergaderingen te kunnen financieren. Vermeld ook 
hier zeker de naam van uw kind. 
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LEIDING

Pittige Sika Takleidster 
Heihoi allerliefste schatjes, ik heb vorig 
jaar zo een topjaar gehad met jullie dat ik 
het nog eens wil doen! Heb je zin in een 
babbel, een potje ultimate frisbee of wat 
dan ook, kan je altijd bij mij terecht. Verder 
help ik jullie graag met jullie pijntjes. Voor 
problemen of vragen, kan je bij deze coole 
takleidster terecht. Ik heb al reuze veel zin 

in het komende jaar! Xx

Berekende Bever EHBO
Hey Pio’s, ik ben berekende bever en ik 
ben dit jaar jullie leider. Ik heb er alvast 
heel veel zin in en ik weet zeker dat het een 
super leuk jaar gaat worden! We gaan ons 
te pletter amuseren met wat we mogen 
doen en hopelijk zie ik jullie allemaal op de 

eerste vergadering. 

Speelse Plevier Financiën 
Hey aller liefste pio’s. Ik ben Speelse Plevier, 
een van jullie leidsters voor dit jaar. Ik ben 
een goedlachs en spontaan persoon en ik 
sta open voor een praatje. Mijn hobby’s zijn 
voetbal, airtrack en natuurlijk scouts. Ik heb 
echt super veel zin in het nieuwe scoutsjaar 
en ik hoop dat jullie er even veel zin in 
hebben! Het wordt een top jaar daar ben ik 

zeker van!
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LEIDING

Loyale Banteng  Materiaalmeester 
Hallo iedereen, ik ben Loyale Banteng, jullie 
toekomstige favoriete leider voor volgend 
jaar, buiten scouts heb ik geen hobby’s dus 
ik doe er alles aan om er super tof jaar van 

te maken!

Vindingrijke Patrijs Communicatie 
Hoi lieve Pio’s, ik ben Patrijs en heb altijd 
zin in een babbeltje. Helaas ben ik de 
kleinste van de hele leidingsploeg, maar ik 
doe mijn best om mijn mannetje te staan. 
Jullie ouders kunnen altijd met vragen bij 
mij terecht. Ik heb er super veel zin in, we 

maken er een topjaar van xxx

Vlijtige Anhinga Alleskunner + binnentent 
Hey Anhinga hier. Ik kan mij onmogelijk 
heel kort voorstellen. Gelukkig weten de 
tweedejaars die mij al kennen, wat ze van 
mij kunnen verwachten en zij die mij nog 
niet kennen, zullen dat zeer snel ontdekken. 
We gaan er een zot jaar van maken waarin 
ik zal helpen jullie uit te laten groeien tot 

echte scouts.
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VERGADERINGEN

26 September: EERSTE VERGADERING VERGADERING
14-17uur Lokaal 
Een eerste vergadering is altijd een beetje spannend. Geen stres jullie worden opnieuw 
ondergedompeld in het scoutsgebeuren met jullie favoriete spelletjes. Geen betere manier 
om elkaar te leren kennen.
Meenemen: Uniform

3 Oktober: VERJAARDAG VERGADERING  
14-17 uur Lokaal
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Nog maar de tweede vergadering en het is al tijd voor 
een klein feestje. Onze leidster Patrijs is namelijk jarig. Het beste van al… jullie zijn allemaal 
uitgenodigd!
Meenemen: Cadeautjessssssssssssssss en uniform

10 Oktober: AVATAR VERGADERING 
14-17 uur Lokaal
Huh leiding bedoelen jullie avatar met die van de blauwe mannetjes of die van de elementen? 
Wie dat vraagt zal veel leren tijdens deze vergadering. Een vergadering voor jong en oud.
Meenemen: Uniform

17 Oktober: TIKTOK VERGADERING  
14-17 uur Lokaal
Eindelijk zullen we weten wie er een toekomst heeft als echte influenceer. Wie starter 
binnenkort zijn eigen YouTube kanaal.
Meenemen: Uniform

24 Oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
14-17 uur Lokaal
Eigenlijk was het gisteren de dag van de jeugdbeweging. De dag dat je je scoutsuniform 
draagt op school. Vandaag mag je dat uniform al opnieuw aantrekken voor de typische 
scoutsspelletjes. 
Meenemen: Uniform
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30 Oktober – 1 november: WEEKENDJE 
Wij kunnen niet wachten om met jullie op weekend te gaan. 
Meer info volgt 

7 November: GEEN VERGADERING 
Na een weekendje weg met jullie, willen wij even een rustig weekendje rust. Dat hebben we 
wel verdiend na zo een top weekend.  

14 November: (KOEKJESVERKOOP) 
Wat er vandaag door gaat gaan weten we nog niet exact. Wat geldt voor heel het jaar is 
vandaag nog maar eens waar. We weten niet zeker of en hoe deze vergadering zal doorgaan. 
Meer info volgt zeker en vast.  
Meenemen: Uniform

21 November: SUMMO VERGADERING 
14-17 uur Lokaal 
Altijd al eens willen weten hoe het is om als een summo worstelaar te eten en te lopen? 
Vandaag is JOUW kans. Al is het wel aangeraden om meer kleren aan te doen. 
Meenemen: Kom als dikzak  

28 November: TURNVERGADERING 
14-17 uur Lokaal
Klaar voor salto’s, flikflak, volt of dubbele salto? Letterlijk een van de hoogte punten van het 
jaar. Met echte turnleren aan jullie zijde hebben jullie niets te vrezen.  
Meenemen: Sportkledij

5 December: ESCAPE ROOM
19-21 uur Lokaal
Vanavond is nog maar de vraag of jullie om 21uur klaar zullen zijn met de vergadering. Jullie 
moeten namelijk uit onze escape room geraken. Nu wij niet naar de escape room kunnen, 
brengen wij de escape room naar hier. 

12 December: OLD SCHOOL GAMING
19-21 uur Lokaal 
Vanavond is het even ontspannen geblazen. Laat de Fortnate achter jullie want vanavond 
keren we terug naar de goeien ouwen tijd. Geen stress de leiding regelt alles. Jullie moeten 
enkel aanwezig zijn.
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19 December: GEEN VERGADERING
Het is vakantie voor jullie en voor ons als leiding betekent dat studeren. Wij zien jullie hopelijk 
terug op kerstweekendje.

26-28 December: KERSTWEEKEND 
We weten nog niet of ons groepskamp zal mogen doorgaan. Jullie worden op de hoogte 
gehouden en zoals altijd: MEER INFO VOLGT!

Belangrijke RICHT data 
Onze kampen met de pioniers zullen vallen rond de volgende data’s. Dit is ruim gerekend 
zodat jullie zeker aanwezig kunnen zijn:

Paaskamp 3 april – 11 april
Zomerkamp 18 juli – 31 augustus 
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JONGGIVERS

TROTS!
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ALGEMENE INFO:

Uniform: 
Zoals altijd verwachten we jullie in perfect scoutsuniform: scoutsrok of scoutsbroek, 
scoutshemd en scoutsdas! Tenzij we een activiteit doen waarvoor we andere kleren aan 
moeten doen, dan laten we het weten.

Moest je niet kunnen komen naar een vergadering omdat je denkt dat je iets beters te doen 
hebt contacteer dan zeker op tijd leidster Falabella op haar email: 

Amber.slabbinck@live.be
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Hey jonggivers! Ik ben groepsgebonden 
nachtegaal! De eerstejaars kennen mij al 
van vorig jaar en kunnen de tweedejaars 
vertellen hoe een leuke leidster ik ben ;;)). 
Met juicy roddels kan je altijd bij mij terecht 
maar ook voor serieuze zaken. We gaan er 
een buitengewoon jaar van maken! Xoxo

Heyhey jonggivers! Ik ben ekster, sommigen 
van jullie kennen mij al als topfoerier. Maar 
ik vond het zo leuk dat ik heb besloten terug 
naar de scouts te komen. Ik kijk er naar uit om 
leiding te geven aan jullie dit jaar. We gaan 

er samen het beste van maken! Groetjess

Hey allemaal, ik ga sinds kort door het 
scoutsleven als Falabella! Omdat dit nog 
maar mijn derde jaar leiding is komen er 
voor mij dit jaar nog veel eerste keren zoals 
voor sommigen van jullie ook: op tafelvuren 
koken, 24-uren spel, … Ik hoop dat jullie er 
evenveel zin in hebben als ik! 

Heyow, ik ben Patrijs. De meeste van 
jullie kennen mij al, en ik ken de meesten 
van jullie al, dus dit is niet echt meer een 
kennismaken, maar een blij weerzien. Ik 
ben dit jaar takleiding, dus dat wil zeggen 
dat als jullie om één of andere rare reden 
niet naar de scouts kunnen komen, dat jullie 
ouders mij dan een seintje geven, liefst 
van de woensdag te voren, zodat wij jullie 
vergaderingen zo goed mogelijk kunnen 

plannen! Tot snel! xx Patrijsje
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Hey Jonggivers! Ik ben dit jaar jullie leiding 
en heb er alvast heel veel zin in!! Jullie mogen 
naar mij komen met jullie pijntjes want ik 
voorzie de EHBO. Dit wordt sowieso een 

super jaar! Xxx Animerende Bizon

Hey bbis hier ben ik weer, ik heb jullie leuke 
hoofdjes zo hard gemist dat ik nog een jaartje 
extra aan jullie leiding kom geven. We maken 
er weer een top jaar van!! Xoxoxoxoxoxo 

Kauw

Hey laaaads, ik ben Bergduivel en vond het 
vorig jaar als jin zo leuk op zomerkamp met 
de jonkos dat ik besloten heb om er hier een 

fantastsch jaar van te maken met jullie!!!

Hey hoi ik ben Turbulente Twenja. Ik kijk er 
heel hard naar uit jullie leiding te zijn en heb 
al veel zin in de vergaderingen en kampen. 
Ik heb aan jullie allemaal al eens leiding 
gegeven en ben benieuwd wat deze groep 
samen geeft. Hopelijk hebben jullie er even 
veel zin in als ik!!!
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VERGADERINGEN:

26 september: TEAMBUILDING
14:00-17:00 lokaal. 
We gaan elkaar wat leren kennen op de eerste vergadering van het jaar! In uniform uiteraard!!!

3 oktober: VIEZE VUILE VERGADERING
14:00-17:00 lokaal. 
Vandaag wordt alles vuil, kom dus niet in trouwjurk of discopak. Uniform mag, moet niet, is 
niet slim. 

10 oktober: RUILTOCHT
14:00-17:00 lokaal. 
Het doel is om met het meest lijpe & loco voorwerp terug te keren!!!!

17 oktober: KUBBFESTIJN
14:00-17:00
Lekker kubben op het lokaal/park, wie kan het beste met stukken hout smijten? 

24 oktober: SCHATTENJACHT
14:00-17:00 
FIND THE TREASUREEEEE

30 oktober – 1 november
WEEEEEKEENDJEEEEEEEEEEEE
(info volgt)

7 november: HELEMAAL NIETS 
Vandaag helaas geen vergadering , u mag niksen.

14 november: KOEKJESVERKOOP
Info volgt

21 november: HAPPY BDAY DAY
14:00-17:00 
Er is iemand jarig, geen cadeau = no entrance 
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28 november: QUIZZZZTIME
20:00-22:00 lokaal.
Wie wordt de slimste mens? 

5 december: old school gamenight
20:00-22:00 
Lekker kassen op het lokaal.

12 december: FILMAVOND
20:00-22:00 
Ja het wordt New Kids

19 december: COCKTAIL PARTY
20:00-22:00  
Party time (16+)
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GIVERS

HECHT!
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LEIDING

Beo: takleider
Kangoeroe: communicatie
Spitsvogel: EHBO
Bergbever
Steenbok
Oeïstiti
Wezel 
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VERGADERINGEN
 
GIVERPARLEMENT
26 september, lokaal, 14u-17u
Altijd herres
Meebrengen: perfect uniform

WOUDLOPER
3 oktober, lokaal, 10u-17u
Heeeeel sjo neem eigen eten mee 
Meebrengen: bikey, enge enge chap, perfect uniform

VOSSENWEEKEND 
9 – 11 oktober 
Dit is enkel voor de derdejaars!
Eerste en tweedejaars hebben geen vergadering dit weekend maar volgende week wacht er 
wel een lijp derdejaarsspel op jullie.  
Meer info volgt voor derdejaars

DERDEJAARSSPEL
17 oktober, lokaal, 14u-17u

TAKKASACTIE
24 oktober, lokaal, 14u-17u
Money maken voor onze gekke trip
Meebrengen: perfect uniform

HERFSTWEEKEND
30/10 – 1/11, lokaal, 
Brief volgt nog!

DRUGSSPEL XL NACHTEGALE VERSION
7 november, kasteel van den Brandt, 13u-17u 
Gisteren wandelde Kangoeroe door de Sossastraat in Anta terwijl hij bijna geraakt werd door 
wahed granaat. Taboendim3k. Vandaag gaan zij zien met wie ze te maken hebben. Chappies 
gaan gefr3hd worden. Wehlou crisis op sud. Geen attributen nodig wij voorzien jullie
Meebrengen: dealersoutje, oujte van LV, balenciaga ook ok
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KOEKENVERPATSEN
14 november, groenplaats, 14u-17u 
Meebrengen: perfect uniform

TURNVERGADERING
21 november, lokaal, 14u-17u 
Turnen met de lads alles kapot
Meebrengen: turnkleren, trinna’s

ROMMELMARKT
29 november (zondag), lokaal, 8u-17u 
Vandaag organiseren wij een rommelmarkt. Bedoeling is dat jullie op voorhand al veel 
dingen zoeken die wij kunnen verpatsen. We gaan zelf dingen verkopen, ook chap maar we 
gaan ook plaatsen verkopen, net als op een andere rommelmarkt maar dan coronaproof. 
Hierover komen nog flyers en een brief, en veel mond tot mondreclame! Hiermee moeten 
we veeel geld scheppen bruurs
Meebrengen: te verkopen kleren/speelgoed/… brief komt nog + perfect uniform

GAMEVERGADERING
5 december, lokaal, 19u-22u 
oldschoolgamingshithierojeweetzelf
Meebrengen: niks, leiding regelt de gimma’s

DINER @SCOET
12 december, lokaal, 19u-22u
Jullie geliefde leiding gaat jullie eens goed verwarmen in de examenperiode.
Wij zorgen voor alle chap maar neem zelf een dessertje mee!
Meebrengen: dessertje

CASINO
19 december, lokaal, 20u-22u
Meebrengen: chique kleren anders geraakte ni binne

KERSTWEEKEND – 26 tot 28 december (brief op komst)
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Nog wat spellekes voor ulle bezig te houden:
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En de tekst van het nieuwe belo� elied:

Uh
Van wie is deze beat?
I-I-I-Ik ben met die tigers, tiger-tiger-tigers
En we hangen niet met liars, liar-liar-liars
En je ex die is de mijne, mijne-mijne-mijne
Ja, ‘k hang met die tiger, tiger-tiger-tigers
Ik maak d’r boos, maar ze doet nog steeds m’n was
Baby, kom eens hier, want je weet dat ik je mag
Ja, ik ben met de gang, die d’r gister ook was
Oh, die d’r gister ook was
Maar baby, kom en laat me zien wie jij nu bent
Want ik word echt gek van jou
Word gek van jou (oh yeah)
Baby girl, laat me zien wie jij nu bent
Want baby, ik word gek van jou
Gek van jou (oh)
I-I-I-Ik ben met die tigers, tiger-tiger-tigers
En we hangen niet met liars, liar-liar-liars
En je ex die is de mijne, mijne-mijne-mijne
Ja, ‘k hang met die tiger, tiger-tiger-ti–
Je hart is wat je…
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JINS

Throwback naar jins anno 2017
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LEIDING:

TROTSE COATI - EHBO SPONTANE SPECHT - FINANCIËN 

DIEPZINNIGE SATERHOEN - TAKLEIDSTER 



J I N S38

Zaterdag 3/10: DAG VÓÓR WERELDDIERENDAG

Jinkasactie! stay updated via facebook!             

Zaterdag 10/10: DAG VAN DE DUURZAAMHEID                            

Jinkasactie! stay updated via facebook!           

Zaterdag 17/10: INTERNATIONALE DAG VOOR DE UITROEIING VAN ARMOEDE      
  
Jinkasactie! stay updated via facebook!

Woensdag 23/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING         

Op deze speciale dag gaan samen ontbijten, vergeet zeker je uniform aan te doen! :))
Meer info volgt.

Zaterdag 26/10: NATIONALE FEESTDAG VAN OOSTENRIJK

Jinkasactie: 2 jins helpen met het opknappen van huisje van Petralia’s, meer info volgt!

30/10-1/11: HERFSTWEEKENDJE

meer info volgt over de verdeling van de jinstage!

Zaterdag 7/11: INTERNATIONALE DAG VAN DE MERLOT

Geen vergadering, geniet van je vakantie ;))))

Zaterdag 14/11: KOEKJESVERKOOP EN SPECHT IS JARIG!

We gaan weer koekjes verkopen in ‘t Stad! Hopelijk is jullie stem gesmeerd, want een 
verkoperspraatje kan zeker geen kwaad :))
Meer info volgt over de verdeling!

Zaterdag 21/11: WERELD HALLO DAG

Jinkasactie! stay updated via facebook!
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Zaterdag 28/11: DAG VAN DE RODE PLANEET

Jinkasactie! stay updated via facebook!

Zaterdag 5/12 @lokaal, 10u-13u: STUDEER VOORMIDDAGJE

Aangezien jullie examens eraan komen, organiseren we een studeer voormiddag. Neem 
jullie boeken mee en vergeet dat ontbijtje thuis, we gaan lekker brunchen op de lokalen! :)))

Zaterdag 12/12 @lokaal, 20u-22u: GAME NIGHT

Constant tussen de boeken zitten is vermoeiend, dus daarom zijn jullie zaterdagavond 
welkom om lekker even te ontspannen op een game night!

26/12-28/12: KERSTWEEKEND

meer info volgt over de verdeling van de jinstage!           



CONTACTGEGEVENS LEIDING 2020-2021

Kapoenen (kapoenen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be) BE77 9794 2642 5442
Amicale Sarus - Hanne Willems - +32468333144 - hanne.willems@icloud.com
Blijmoedige Kluut - Alice Sioen - +32471074087 - alice.sioen@gmail.com 
Charmante Anubis - Jitse Clarys - +32478973204 - clarys.jitse02@gmail.com
Fleurige Slingeraap - Bruce Eelen - +32471737422 - hoibruce@hotmail.com
Frappante Phoca - Elvis Los - +32478973204 - Loselvis6@gmail.com                                                
Onberispelijke Valk - Helena Kwaspen - +32475501792 - helena.kwaspen@hotmail.com
Verantwoordelijke Mouflon - Anton Roets - +32492820741 - antonroets85@gmail.com

Welpen (welpen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be) BE66 9794 2642 5543
Creatieve Ree - Hasse Kwaspen - +32477077596 - hasse2000@gmail.com
Fijnbesnaarde Toerako - Esra Dobbelaere - +32479173912 - esra.dobbelaere@gmail.com
Ingetogen Nyala - Emma Volders - +32499759287 - emma@volders.org
Luchthartige Hippo - Lucie Houtsaeger - +32489013610 lucie.houtsaeger@gmail.com
Onbevangen Oranki - Marthe Wauters - +32479127632 - marthe.wauters@live.be
Praatlustige Pimpelmees - Ana Dekoning - +32471392804 - ana.dekoning@hotmail.be
Rechtschapen Panda - Matias Vannot - +32473363185 - vannotmatias@outlook.com
Zelfbewuste Lori - Freek Swinnen - +32470832451 - fswinnen@me.com

Pioniers (pioniers_leiding@scoutingantwerpenzuid.be) BE11 9794 2642 6048
Berekende Bever - Jens Kleinen - +32496831457 - Jens.kleinen.2001@gmail.com
Loyale Banteng - Basiel De Decker - +32475292452 - Basiel.dd@telenet.be
Pittige Sika - Zira Vanhoutte - +32487691624 - zira.vanhoutte@gmail.com
Speelse Plevier - Lisa Baekelandt - +32468182880 - lisa.baekelandt@telenet.be
Vindingrijke Patrijs - Felien Moonen - +32471681511 - moonenfelien@gmail.com
Vlijtige Anhinga - Eran Mees - +32468487414 - eran.mees11@gmail.com 

Jonggivers ( jonggiver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be) BE55 9794 2642 5644
Animerende Bizon - Mees Bots - +32478445385 - Mees.bots@outlook.com
Excentrieke Ekster - Camilla Petralia - +32479135439 - camillapetralia@gmail.com
Falabella - Amber Slabbinck - +32479562810 - amber.slabbinck@live.be
Geduldige Patrijs - Maral Mesghali +32479214177 - maral18@hotmail.be
Groepsgebonden Nachtegaal - Ella Mees - +32494114834 - ella.mees2@gmail.com
Montere Kauw - Marta Meers - +32491747851 - meersmarta@gmail.com 
Turbulente Twenja - Lisa Verhoeven - +32494994397 - lisverhoe59@gmail.com
Weloverwogen Bergduivel - Joaquim Vannot - +32489656264 - joaquim.vannot@gmail.com



CONTACTGEGEVENS LEIDING 2020-2021

Givers (giver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be) BE44 9794 2642 5745
Beheerste Bergbever - Tijs Watzeels - +32486463802 - tijs.watzeels@gmail.com
Billijke Wezel - Dries Los - +32468251000 - Drieslos2000@gmail.com
Evenwichtige Kangoeroe - Viktor-Mark Sterckx - +32493634828 - Viktormark@gmail.com
Invloedrijke Oeïstiti - Warre Clarys - +32471794375 - warre.clarys@gmail.com
Onbekommerde beo - Billy Eelen - +32473347242 - billyeelen@live.be 
Ongeremde Spitsvogel - Lars Van Belle - +32493689003 - lars.vanbelle@scoutingantwerpenzuid.be
Peperkoekenhartige Steenbok - Jonathan Van Dam - +32477059511 - jonathan.vd@live.be 

Jins ( jins_leiding@scoutingantwerpenzuid.be) BE33 9794 2642 5846
Diepzinnige Saterhoen - Kantuta Poma Escalier - +32483422493 - kantutapomaescalier@gmail.com
Spontane Specht - Maarten Watzeels - +32476560957 - Watzeels.maarten@gmail.com
Trotse Coati - Manus De Decker - +32472046908 - manus.dd@telenet.be 

Groepsleiding (groepsleiding@scoutingantwerpenzuid.be) BE22 9794 2642 5947 
Groepsgebonden Nachtegaal - Ella Mees - +32494114834 - ella.mees2@gmail.com
Rechtschapen Panda - Matias Vannot - +32473363185 - vannotmatias@outlook.com
Trotse Coati - Manus - De Decker - +32472046908 - manus.dd@telenet.be 


