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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 40 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

22 oktober
Dag van de jeugdbeweging

29-31 oktober
Herfstweekend per tak 

13 november
Koekjesverkoop

20 november
Spaghettiavond kapoenen

26-28 december
Kerstweekend (groepsweekend)

28 december
Nieuwjaarsreceptie 

19 maart
Quiz 

3 – 10 april
Paaskamp 

23 april
Kaas en wijn avond jins

Eind juli
Zomerkamp
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Uniform

Uniformonderdelen
 
       Te verkrijgen bij de leiding:

1. De bruine trui van Scouting Antwerpen-Zuid
2. De groene T-shirt van Scouting Antwerpen-Zuid
3. Grijsrode das
4. Groepslintje 

 
Te verkrijgen in de scoutswinkel: 

5. Beige scoutshemd 
6. Korte groene scoutsbroek of een beige of groene scoutsrok 

(naargelang geslacht en/of goesting)
7. Lange grijze kousen (Noorse sokken)(niet verplicht)
8. Bottinnen of stevige stapschoenen 
9. Eventueel een bruine scouts-hoed (niet verplicht)
10. Een lederen scoutsriem (niet verplicht) 

 
Te verkrijgen bij de takleiding: 

11. Patrouillelinten
12. Belofteteken 
13. Jaarkenteken 

 
Te verkrijgen in de scoutswinkel: 

14. Dasring
15. Internationaal Scouts- of Gidsenkenteken
16. Insigne België & Europa
17. Insigne Vlaanderen
18. Insigne AntwerpeW
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KAPOENEN TE GEK!
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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 naam al een beetje tegen de eerste 
vergadering!

Veel liefs,

De kapoenenleiding
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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:

 •Afwezigheden

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

 •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. 

 •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 rekening nummer BE77 9794 2642 5442. Dit wordt gebruikt om de 
activiteiten te financieren, de vergaderingen dus. Vermeld ook altijd de naam van uw kind 

 •Belangrijke data

Herfstweekendje:   Vrijdag 30 oktober – Zaterdag 31 oktober

Kerstweekendje:  Donderdag 26 december – Zaterdag 28 december

Mama-Kindweekendje:  Vrijdag 14 februari – Zondag 16 februari

Paaskamp:    Zaterdag 4 april – Vrijdag 10 april

Zomerkamp:    Zondag 19 juli – Zondag 26 juli
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Leiding

Papegaai
Heyy kapoenen, ik ben fidele Papegaai! Dit is mijn eerste jaar als leider en 
ik hoop dat sommigen van de tweedejaars mij nog kennen als jin van het 
superleuke zomerkamp van vorig jaar. Ik heb heel veel zin om aan jullie 
leiding te geven en we gaan van dit jaar elke dag zo leuk als zomerkamp 
maken! Ik ga dit jaar samen met Beermarter heel goed voor de centjes van 
jullie ouders zorgen, maar ook voor jullie natuurlijk! Houdoe!

Zeepaardje
Hoi, hoi ik ben dienstvaardig zeepaardje.  Ik ben eerste jaar leiding en kijk 
er naar uit om met jullie veel plezier te beleven, leuke spelletjes te spelen 
en leuke tochtjes uit te stippelen.  Ik  zal als EHBO jullie pijntjes goed 
voorzorgen of liefst van al er voor zorgen dat jullie je niet bezeren bij de 
kapoenen ! Kapoentjes te gek!

Ekster
Hey kapoenen! Ik ben excentrieke ekster. Ik kijk er echt hard naar uit 
om leiding te geven aan jullie dit jaar, als je een gezellig babbeltje wilt 
komen doen kan je altijd bij mij terecht. Ik ben dit jaar takleiding dus je 
kan bij mij terecht als je vragen hebt. Ik hoop jullie elke zaterdag op de 
vergaderingen te zien 
xoxo ekster

Beermarter
Hey kapoenen,
Ik ben bedrijvige beermarter en net als mijn medeleiding ben ik super 
gemotiveerd om er een fantastisch jaar van te maken vol met avonturen. 
Samen met fidele papegaai zorg ik dat onze centjes goed gebruikt 
worden zodat we dit jaar heel veel zotte activiteiten kunnen doen! 
Groetjes, Beermarter
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Leiding

Orang-Oetan
Hey kapoenen,
Ik ben Kolderieke Orang-oetan en ik zorg voor de communicatie. Ik kijk er 
naar uit om jullie allemaal een voor een te leren kennen!

Aboe
Heeey kapoentjes, ik ben Doordachte Aboe en jullie kennen mij misschien 
wel al van de vergaderingen. Ik ga er dit jaar voor zorgen dat jullie 
elke week weten welke vergadering het is die je kan terugvinden in 
de binnentent. Ik kijk er naar uit mijn eerste jaar als leiding aan jullie te 
geven!!



K A P O E N E N 11

Vergaderingen

2/10: Kennismaking - lokaal -14u-17u 
Vandaag gaan we elkaar allemaal beter leren kennen!! 

9/10: Olympische spelen - lokaal - 14u-17u
Wie van jullie is het sportiefst?? Daar gaan wij vandaag achter komen. Wij zijn alvast benieuwd...

16/10: Heide vergadering - lokaal -12u-17u 
We gaan naar de heide om spelletjes te spelen!! Kleren die vuil mogen worden niet vergeten aan te 
doen!

23/10: Halloween verkleedwedstrijd/pimp lokaal - lokaal - 14u-17u
Doe jullie beste halloweenkostuum aan, de winnaar krijgt een speciale prijs!!
Neem ook extra kleren mee die vuil mogen worden zodat we het lokaal kunnen pimpen

30-31/10: Herfstweekendje
WEEKENDJEEEE!! meer info volgt

6/11: Ruiltocht - lokaal - 14u-17u 
+ spaghetti avond
Wie is het beste in ruilen? Dat gaan we vandaag te weten komen. 
De info voor de spaghetti avond volgt nog!

13/11: Koekjesverkoop - GROENPLAATS - 14u-17u
Om de groepskas een beetje aan te vullen gaan we vandaag met heel de scouts koekjes verkopen 
in Antwerpen Stad. We gaan jullie hier later meer info over geven, maar oefen alvast jullie 
verkooppraatjes en jullie schattige gezichtjes! 

20/11: Zwemmen in Lier - lokaal - 12u-17u
We gaan naar het supercoole zwembad in Lier!! Vergeet jullie zwemkledij zeker niet!

27/11: Dance battle in het park - lokaal - 14u-17u
Vandaag houden we een grote dancebattle, oefen thuis maar al jullie beste moves!!

4/12: Sinterklaas vergadering - lokaal - 14u-17u
Misschien komt de Sint wel langs, als jullie braaf zijn geweest tenminste...



K A P O E N E N12

Vergaderingen

11/12: Casino - lokaal - 19u-21u
Casino avond! Doe jullie mooiste outfit maar aan!

18/12: Filmavond - 19u-21u - lokaal
Vanavond kijken we een super leuke film!! Misschien zorgt de leiding wel voor snacks...
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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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Leiding
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Vergaderingen

02/10: Kennismaking - lokaal - 14-17u
Hallo liefste welpjes! Vandaag gaan we jullie allemaal leren kennen, wat betekent dat we zoveel 
mogelijk spelletjes gaan spelen om kennis te maken. Kom in perfect uniform en haal jullie mooiste 
glimlach al maar boven. Vandaag gaan we jullie allemaal leren kennen! 

09/10: Feestje Hathi - lokaal - 14-17u
Hathi is jarig en dat moet gevierd worden! Hij geeft een groot feest 
(dat je niet wil missen) om deze speciale dag te vieren... Vergeet jullie
 meest feestelijke outfit niet aan te doen he! 

PS: cadeautjes zijn altijd welkom!!

16/10: Onderwatervergadering - lokaal - 14-17u
Vandaag staat de vergadering volledig in teken van onderwater woehoe spannend! Helaas is het een 
beetje te koud om een zwembroek aan te doen… Maar bereid jullie maar alvast voor dat jullie nat 
gaan worden! 

23/10: Geen vergadering
Jammer genoeg deze week geen vergadering door het weekendje van de leiding …  
Tot volgende week!!!

29-31/10: Herfstweekendje
Het is tijd voor het eerste kamp van het jaar! Kampbrief en meer info volgen nog!

06/11: Pokémonvergadering - lokaal - 14-17u
Pokémooooon, gotta catch em all! Jullie kennen Pokémon ongetwijfeld allemaal. Vandaag duiken we 
volledig in de Pokémon wereld.
 
13/11: Koekjesverkoop - groenplaats - 12-17u
Om de groepskas een beetje aan te vullen gaan we vandaag met heel de scouts koekjes verkopen in 
Antwerpen Stad. Oefen maar alvast jullie verkooppraatjes en jullie schattige gezichtjes! Kom in perfect 
uniform, maar bereid je voor op een heel koude dag. Sjaal, handschoenen, warme sokken etc zijn dus 
heel erg aangeraden!



W E L P E N 17

Vergaderingen

20/11: Junglevergadering - lokaal - 14-17u
Als je aan welpen denkt, denk je automatisch aan Jungle book. 
Kom verkleed als jullie favoriete dier uit de jungle. Tot dan!

27/11: Expeditie Robinson - lokaal - 14-17u
Vandaag gaan we elkaars verborgen talenten ontdekken tijdens onze eigen Expeditie Robinson! Dit 
wordt de ultieme survivaltest. Wie is de slimste? Wie zal de sterkste zijn? Welk kamp wint de Welpen 
expeditie 2021?... Meebrengen: kleren die vuil mogen worden

04/12: Sinterklaas - lokaal - 14-17u
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...
Joepie, Sinterklaas komt naar de scouts! Hopelijk zijn jullie allemaal 
braaf geweest dit jaar. Vergeet jullie schoen en brief niet mee te nemen! 

11/12: Alienvergadering - lokaal - 14-17u
Oeeeh, vandaag gaan de aliens de aarde veroveren. Na jarenlang bezig te zijn met alle planeten te 
bemachtigen zijn de aliens op weg naar aarde… 

18/12: Boevenvergadering - lokaal - 14-17u
Vandaag mogen jullie je volledig laten gaan en ons laten zien hoe stout jullie stiekem zijn… 
Waaaant jullie zijn vandaag echte boeven en mogen voor één keer alles doen wat thuis niet mag. Kom 
allemaal verkleed als boeven of als jullie favoriete slechteriken. Tot dan!
 
26-28/12: Groepsweekend
Tijd voor kerstweekendje! Meer info volgt!!! 
Hopelijk zien we jullie allemaal. :)

Kan jij het raadsel raden?
Wat is het verschil tussen een warme bakker en een tapijt……
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PIONIERS STERK!
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Algemene informatie

Liefste pioniers en ouder(s)

Om aan ons mega geweldig jaar te kunnen beginnen moeten er eerst een paar dingen in orde 
gebracht worden. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij! 

 •Financieel 

Jaarlijks lidgeld: Voor de verzekering van uw zoon/dochter en voor het printen van de binnentent.

37 euro , BE22 9794 2642 5947, naam+tak van uw zoon/dochter

Takgeld: Voor aanschaffen van (spel) materiaal.

40 euro, BE11 9794 2642 6048, naam van uw zoon/dochter

 •Afbellen 

Wij gaan ervan uit dat jullie naar alle vergaderingen komen, is dit een keertje niet zo laat het ons dan 
optijd weten. Dat maakt het voor ons iets makkleijker om de vergaderingen in elkaar te steken. Ons 
verwittigen kan op twee manieren:

Een mailtje sturen naar:  pionier_leiding@scoutingantwerpenzuid.be 

Een berichtje sturen naar Jitse : +32 478973204

 •Uniform 
Wij zetten dit jaar extra in op uniform. 

Voor de pioniers bestaat dit uit : 

Das

Hemd (met alle insignes)

Bruine scouts trui 

Scouts t shirt

Broek/rok

Dit doe je elke vergadering aan tenzij anders vermeld.

Wij verwachten dat het uniform van uw zoon/dochter perfect in orde is tegen het herfstweekedje 29-
31 okt). Omdat er vaak dingen verloren gaan raden zij u aan de naam van uw zoon/dochter in zijn/
haar uniform te naaien, zo kan er geen vergissing zijn van wie al die verloren voorwerpen zijn. 

 •Belangrijke richtdata

Paaskamp: 3-10 april  Zomerkamp: 21-31 juli
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Leiding
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Leiding



P I O N I E R S22

Vergaderingen

02/10:  Kennismakingsvergadering - lokaal - 14u-17u
Dag allemaal! Omdat de leiding jullie heel graag beter wil leren kennen, starten we het jaar met 
een leuke kennismakingsvergadering. Maar om het een beetje meer exciting te maken, gaan we 
kennismaken in de modder. Kom zeker in een volledig witte outfit

09/10: Simsvergadering - lokaal - 14u-17u 
Het computerspel dat de leiding het allerliefste speelt is de Sims en op deze vergadering willen we 
graag die liefde met jullie delen, door het spel na te spelen. Zorg dat je behoeftes goed zijn aangevuld, 
want we willen geen humeurige Sims en oefen alvast jullie Simlish.

16/10: Oktoberfest - lokaal - 14u-17u 
Vandaag gaan we ons eventjes in München bevinden, waar jaarlijks in oktober het grote Oktoberfest 
plaatsvindt! Trek jullie mooiste Lederhose aan, vlecht jullie haar en train de armspieren maar al, zodat 
jullie zonder problemen tien liter bier kunnen dragen!

23/10: Leidingsweekend
Helaas geen vergadering deze week. De leiding gaat samen op weekend om elkaar terug beter te 
leren kennen na corona.

30/10: Herfstweekend
Yaaaaayyyyyy, dit weekend is ons allereerste weekendje!! Het thema houden we voorlopig nog 
geheim, maar zet de data al zeker in jullie agenda. Het wordt sowieso een topweekend. Info volgt later 
nog via de brief.

6/11: Pretroulette vergadering - lokaal - 14u-17u 
Op deze vergadering duiken we de studio van Ketnet in om mee te doen in de legendarische 
Pretroulette! Zorg dat jullie gameskillz on point zijn, zodat jullie heel veel winnen voor de scouts. 
(probeer vooral de levende bowling wat te oefenen, dan krijgen we gezelschapsspelletjes!!)

13/11: Koekjesverkoop - Groenplaats - 12u-17u
Joepieee! De leukste vergadering van het jaar is er weer. Samen koekjes verkopen voor de scouts door 
weer en wind, er bestaat niets leuker. We verwachten tiptop perfect uniform, maar vergeet zeker ook 
niet je handschoenen, sjaal, muts, jas,… en je allermooiste en schattigste glimlach. We willen dit jaar de 
winnende tak zijn die het meeste koekjes heeft verkocht! 
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Vergaderingen

20/11: Culinaire ruiltocht vergadering - lokaal - 14u-17u
Om al een beetje te oefenen voor kookwedstrijd op grootkamp (we verwachten namelijk grootse 
dingen van jullie) gaan we vandaag al eens goed koken. Om er toch nog een uitdaging van te maken, 
zullen jullie eerst ruiltocht doen voor jullie ingrediënten. 

27/11: Afscheidsfeestje Phoca en Pimpelmees - lokaal - 14u-17u 
Twee van jullie allerliefste leiding zullen volgend semester een tijdje in het buitenland verblijven en zullen 
er niet zijn tijdens de tweede helft van het jaar. Daarom organiseren we een afscheidsfeestje, zodat jullie 
zeker goed afscheid kunnen nemen. 
P.S. Phoca en Pimpelmees zouden het heel leuk vinden als jullie afscheidsbriefjes schrijven, dan kunnen 
ze die meenemen en jullie zeker niet vergeten <3

4/12: Nachtspel - lokaal -19u-21u 
Omdat de blok is begonnen voor de leiding, zullen het vanaf nu avondvergaderingen zijn. We 
beginnen eerst met een superleuk nachtspel, om al in de stemming te komen. Kom in een volledig 
zwarte outfit, zodat je kunt opgaan in de nacht.

11/12: Movienight - lokaal -19u-21u
Vanavond doen we een filmavond! Trek jullie pyjama of onesie aan en neem een dekentje mee. De 
leiding zal het lokaal omtoveren tot een home cinema en dan kijken we samen een leuke film. De 
leiding zal enkele filmopties voorzien, maar als je echt perse je lievelingsfilm wil zien, mag je die altijd 
meenemen. Snacks en drinken voorziet de leiding.

18/12: Quiz - lokaal -19u-21u
Op de laatste vergadering van het jaar gaan we eens testen wie de allerslimste pio is. Herbekijk best 
nog wat afleveringen van “De slimste mens ter wereld” en denk al eens na over een leuke teamnaam.

26-28/12: Kerstweekend
Jippieee! Ons tweede weekendje is er weer en ook dit jaar is het een groepsweekend. Meer info volgt 
nog via de brief en via mail, maar het staat nu al vast dat het megatof wordt.
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MOPJES (hihi)
Waarom mag een boom niet voetballen?

-Omdat hij geschorst is! Hihihi

Wat is de verleden tijd van komkommer?

-Kwamkwammer! 

Op welke manier komt een aap uit het water?

-Nat! 

Hihihi, dat was het dan weer, tot de volgende keer (met nog meer mopjes en vergaderingen xoxoxoxo)
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Jonggivers Trots!
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Algemene Informatie
Beste Jonggivers en Ouder(s),

Eindelijk is het nieuwe scoutsjaar weer begonnen. Wij staan te trappelen als nieuwe leiding om elkaar nog beter 
te leren kennen, hopelijk jullie ook. Wij zijn 7 supertoffe leiders zolang jullie je aan een paar regels houden. 
Lees daarom zeker onderstaande info. Als jullie dat doen, dan zetten we een enorme stap naar een ideaal 
jonggiverjaar. 

 •Uniform

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! 

 •Afbellen

Als wij weeral een super zotte vergadering in elkaar willen steken, zoals het vorige 24uur spel, willen wij graag 
weten hoeveel leden er aanwezig zullen zijn. Dit is verwaterd afgelopen jaren maar, wij willen hier toch nog even 
het belang van benadrukken.  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 jonggiver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be 

Je stuurt een sms’je naar Kwieke spitsmuis op het nummer : +32460943219 

 •Financiën 

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 voor de verzekering van uw 
zoon/dochter. Gelieve hierbij ook de naam en tak van uw kind te vermelden.   

Jaargeld jonggivers: 60 euro op het rekeningnummer van de jonggivers : BE55 9794 2642 5644. Dit wordt 
gebruikt om vergaderingen te kunnen financieren. Vermeld ook hier zeker de naam van uw kind. 
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Berekende Bever - Takleider

Yo allemaal, ik ben Berekende Bever en ik ben dit jaar jullie takleider. Een 
deel van jullie ken ik al goed en ik kijk er naar uit om de rest ook te leren 
kennen! Ik heb er alvast heel veel zin om er een geweldig en coronavrij jaar 
van te maken. Tot snel!

Vlijtige Anhinga - Materiaalmeester

VERRASSING!? Hier ben ik opnieuw bij de start van mijn zesde jaar 
als leiding. Ik kijk er naar uit jullie allemaal terug te zien en ik heb meer 
zin dan ooit in woudloper, dodger, juist dance, sportvergadering, heide 
vergadering, vuurwaak, totemisatie, 24 urenspel, kampvuur en uiteindelijk 
camion uitladen.

Speelse Plevier - Financiën 

Hallo allemaal! Ik ben speelse plevier en ik zorg dit jaar voor de financiën 
van onze tak. Ik heb super veel zin in dit jaar en ik kijk er al naar uit om jullie 
allemaal te leren kennen. Tot snel!

Bruisende Wau-wau - Binnentent

Heyhoi, ik ben Bruisende Wau-wau en dit is mijn eerste jaar leiding. Ik heb 
al heel veel zin om jullie allemaal te leren kennen en de tofste kampen 
samen te beleven! Ik sta altijd paraat voor een praatje en ik zorg ervoor dat 
de binnentent telkens weer tiptop in orde is. Hopelijk zie ik jullie allemaal op 
de overgang, tot dan!

Leiding
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Onbevangen Oranki - Binnentent

Heyy, ik ben Onbevangen Oranki en na drie jaar leiding te geven aan de 
Welpen heb ik eindelijk besloten leiding te geven aan de Jonggivers! Na 
twee verstoorde scoutsjaren kijk ik uit naar weer (hopelijk) een normaal 
scoutsjaar met jullie! Als jullie eens een babbeltje willen doen, kan je bij mij 
altijd terecht ;). 

Amicale Sarus - Communicatie 

Heyy iedereen!! Na 2 jaartjes kapoenen geven Ben ik klaar voor iets 
nieuws, yay! Ik heb super veel zin in het nieuwe jaar en Ben benieuwd om 
jullie te leren kennen! Jammer genoeg Ben ik nu nog op erasmus, maar ik 
zie jullie snel in 2022:)

Kwieke Spitsmuis - Communicatie 

Yow beste jonggivers, ik ben Kwieke Spitsmuis en ik begin aan mijn eerste 
jaar als leiding. Ik zie er helemaal naar uit om van dit jaar eentje te maken 
om nooit te vergeten. Ik sta in voor de communicatie dus je kan altijd bij mij 
terecht voor vragen, opmerken en veel meer. Ik kan al vast niet wachten om 
er aan te beginnen dus tot snel!!!

Leiding
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Vergaderingen

02/10: Kennismaking - lokaal - 14u-17u
We beginnen het jaar met een kennismakingsdag om jullie allemaal stuk voor stuk beter te leren kennen. 
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij en kunnen we het jaar goed inzetten :)!

09/10: Woudloper - lokaal - 12u-17u
Vandaag gaan we ons terugtrekken in de bossen. Doe allemaal perfect uniform aan & botinnen zodat 
jullie de echte scout in jullie naar boven kunnen halen! We verwachten jullie met jullie fiets aan de 
lokalen!! 

Meenemen: gamel & bestek, drinkenbus, eten, perfect uniform (ook botinnen!), fiets

16/10: Stadspel - groenplaats - 14u-17u
We gaan op citytrip in Antwerpen. We verwachten jullie in perfect uniform en met veel enthousiasme! 

23/10: Geen vergadering
Oranki is jarig, dus de leiding moet er even tussenuit om dit te vieren! Volgende week zijn we 
helemaal klaar voor het weekendje! 

29-31/10: Herfstweekendje
Ons eerste weekendje!! Doordat we dit vorig jaar niet hebben kunnen doen, wordt dit weekend dubbel 
zo leuk! Meer info zal nog volgen. 

06/11: Geen vergadering
Het is vakantie!! Geniet van je vrije zaterdag :) 
 
13/11: Koekjesverkoop - groenplaats - 12u-17u
Vandaag is het de befaamde koekjesverkoop! Trek je perfect uniform aan & zet je mooiste glimlach 
op zodat we veeeeeel koekjes kunnen verkopen! Misschien winnen we dit jaar wel de prijs van meest 
verkochte koekjes! 

Meenemen: perfect uniform (das!!), drinkenbus, lunchpakket
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Vergaderingen

20/11: Turnvergadering - lokaal -14u-17u
Na al dat zitten, moeten we ook eens de beentjes strekken. Trek vandaag dus jullie allerbeste sportoutfit 
aan!

Meenemen: sportoutfit & drinkenbus (jullie gaan veel dorst krijgen)

27/11: Scouting Antwerpen Zuid vs. Den 2 - locatie X - 14u-17u
Vandaag gaan we elkaars verborgen talenten ontdekken tijdens onze eigen Expeditie Robinson! Dit 
wordt de ultieme survivaltest. Wie is de slimste? Wie zal de sterkste zijn? Welk kamp wint de Welpen 
expeditie 2021?... Meebrengen: kleren die vuil mogen worden

04/12: Old school gaming - lokaal - 20u-22u

11/12: Nachtspel - lokaal - 20u-22u
Hopelijk zijn jullie niet te bang in het donker want vandaag gaan we de duisternis in. De rest komen 
jullie de avond zelf te weten. 

18/12: Filmvergadering - lokaal - 20u-22u
Om even te ontspannen tijdens de examens organiseren we een super deluxe filmavond. Doe een 
comfy outfit aan, neem een warm dekentje mee en iets om te snoepen en dan regelen wij de rest.  

26-28/12: Groepsweekend
Yay, we gaan met heeeel de scouts op kerstweekend. We kijken al uit naar al jullie mooie kerstverhalen! 
Meer info volgt nog! 
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Givers Hecht!
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Bizon

Hey Givers! Sommige onder jullie kennen me al, ik ben Animerende 
Bizon. De eerste helft van het jaar ga ik er helaaas niet bij kunnen zijn 
want ik zit voor mijn studies een half jaartje in Rome. Daarna heb ik er kei 
veel zin in om er een fantastisch (vlekkeloos) jaar van te maken!!

Tot in Februari!

Kauw

Hey knapperds, hier ben ik weer YAYAYAYAY Sommige van jullie kennen 
mij al een beetje. Belangrijk om te weten is dat ik wel van juicy roddels 
hou, maar voor alle andere zaken en levensproblemen kan je ook altijd 

bij mij terecht! Let’s goooooooooooo

Patrijs

heey! ik ben jullie contactpersoon dit jaar dus als jullie niet kunnen komen 
kunnen jullie mij een berichtje sturen! jullie (en jullie ouders) mogen mij 

ook altijd bellen of mailen als er vragen zijn. kusjes Patrijs

Banteng

Yow, mijn naam is loyale banteng, ik ben jullie favoriete leiding voor 
volgend jaar. Ik heb er al heel veel zin in! Houdoe

Leiding
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Panda

Allo, Panda hier. Het gaat lijp worden. Ik regel de financiën dus met 

geldproblemen hit me up! See yallll.

Sika

Yuu, ik ben pittige sika, ik heb al mega veel zin in het komende jaar en 
buitenlandskamp!! Voor alle pijntjes en kwaaltjes kan je bij mij terecht 

xoxo

Steenbok

Hey givers, hier ben ik weer. Waarschijnlijk hebben jullie mij enorm 
gemist maar no worries dit jaar wordt dubbel zo lit. 

Lezgooooo

Leiding
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Vergaderingen

2/10: Giverparlement – lokaal – 14u-17u
Gezellig samen chillen en praten over het leven.

9/10 + 10/10: WAAAARKEN
Lekker moneys verdienen voor ons lijpe kamp. Shiften worden nog verdeeld en aangekondigt in 
Facebook página van de givers

16/10: Woudloper ‘Giver Masterchef editie’ - 14u-17u
Alleen 3 sterren chefs zijn welkom dus neem jullie beste gerechtjes en kookgerei mee voor deze 
Givermasterchef editie.
Niet vergeten: gamel+ bestek+ kookskillss

Avond: ABBA bar voor de ouders
Voor onze lieftallige ouders organiseren wij een ouderbar. Zo kunnen de leiders de ouders wat beter 
leren kennen. Hierbij geven wij ook wat meer info over ons kamp. Verdere info en mooie uitnodigingen 
volgen nog. @Ouders hou jullie klaar voor een stevige 80’s bar!

23/10: Geen vergadering want leiding gaat samen chillen xoxoxo

29- 30-3 oktober: Herfstweekend 
Extra info volgt nog schatjes. 

13/11: koekjesverkoop!!! - Groenplaats - 12u-17u
Neem jullie beste verkoopskillz mee en dan knallen we deze geldactie.

27/11: Verrassings vergadering
Info volgt op fb pagina!

4/12: Arcade night - 20u-22u
Pioewpieow, go-go-go, kaboemshkk, paw-paw-paw, GAME OVER
Niet vergeten: extra leventjes

11/12: Dolle tea party - 20u-22u
Hou de gewichtjes al klaar voor jullie pinken te trainen, cuz tea party wordt dol!!! 
Niet vergeten: Smaakpapillen+ Brits accent
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Vergaderingen

18/12: Givers go to filmfestival van Cannes - 20u-22u
#movienight 

26-28 kerstweekend
Yeyeyey, samen cadeautjes opendoen en kerstman spotten
--> Brief volgt nog



J I N S36

Tanza

Jinia!
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Leiding
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Algemene info

Jaargeld: 60 euro op BE33 9794 2642 5846
Lidgeld: 37 euro op BE22 9794 2642 5947

Vergaderingen

Bruuuuuuuurs en bruuuuuurinnen

Dit jaar gaan we geschiedenis schrijven en naar Afrika gaan! Tanzania en Zanzibar worden de 
bestemmingen van onze buitenlandse reis. Het wordt een onvergetelijk jaar...

Naast hard werken, doen we natuurlijk ook nog leuke, scouteske dingen. Dingen zoals zwemmen in 
Lier, bowlen en gezellig geocachen. 

Aangezien wij momenteel heel druk bezig zijn, hebben we even geen tijd om al onze vergaderingen 
mooi uit te schrijven. We bespreken deze samen op onze leefweek en sturen die daarna door in de 
w’app groep. 

Hieronder is al een sneakpeak van ons logo..........
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VZW

De Scouts Antwerpen Zuid 6 + 16 is een schitterende scoutswerking en dat al meer dan 100 jaar op 
dezelfde plek. De groep had enkele jaren geleden de opportuniteit om de gebouwen ook zelf aan 
te kopen en dus niet meer te huren via een parochiale instantie. De Scouts zijn dus eigenaar van een 
fantastische plek en dat brengt ook extra werk en verantwoordelijkheid met zich mee. Werk dat niet 
meteen tot de corebusiness behoort van de leiding, vandaar dat er een vzw opgericht is die instaat 
voor het gebouwenbeheer. In die vzw zitten de groepsleiding en enkele ouders van scoutsleden. Ze 
organiseren en volgen renovatiewerken op, zorgen dat de gebouwen veilig en toegankelijk zijn, regelen 
de financiën en verhuren delen van de gebouwen aan derden. Inderdaad, in onze gebouwen zitten ook 
niet-scouts. Om de kosten te dragen van zo’n gebouw verhuren we de appartementen aan de straatkant 
en enkele lokalen op de eerste verdieping aan artiesten en therapeuten. Die verhuring is een belangrijke 
bron van nodige inkomsten alsook het event ‘Nacht van de Jeugdbeweging’, dat getrokken wordt door 
oud-leiding van deze scoutsgroep. Jammer dat we voor het tweede jaar op rij dit feest hebben moeten 
annuleren, zeker ook voor het financiële plaatje. Onder de vleugels van de vzw werden afgelopen jaren 
ook de festiviteiten rond ‘100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat’ georganiseerd en het schitterende archief 
over deze groep uitgebouwd. Zonder de vele handen van vrijwillige medewerkers en scoutsliefhebbers, 
kan de vzw niet zo veel bereiken. Dank daarvoor.

Achter en dus ook voor de schermen levert de vzw heel veel werk opdat de leiding zich ten volle kan 
focussen op een prachtwerking in hun eigen pracht locatie.

Heb je nog vragen over onze werking of wil je er mee je schouders onder steken, contacteer voorzitter 
Dirk Vannot (dvannot@telenet.be) of de groepsleiding.

De leden van de vzw:
Dirk vannot
Bert Kwaspen
Marnic Clarys
de groepsleiding



CONTACTGEGEVENS LEIDING 2021-2022

Kapoenen (kapoenen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

 Excentrieke Ekster - Camilla Petralia - +32479135439 - camillapetralia@gmail.com

 Diepzinnige Saterhoen - Kantuta Poma Escalier - +32483422493 - kantutapomaescalier@gmail.com

 Doordachte Aboe - Stan Willems - +32468275935 - stanwillems1@gmail.com

 Fidele Papegaai - Tiebe Kleinen - +32496028360 - tiebe.kleinen.2003@gmail.com 

 Dienstvaardig Zeepaardje - Wouter De Laet - +32489089951 - wouterke.delaet@telenet.be

 Kolderieke Orang Oetan - Armando Landuyt - +32491363909 - armandolanduyt@gmail.com

 Bedrijvige Beermarter - Oscar Sioen - +32474080588 - oscarsioen@gmail.com

Welpen (welpen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

 Ingetogen Nyala - Emma Volders - +32499759287 - emma@volders.org

 Weloverwogen Bergduivel - Joaquim Vannot - +32489656264 - joaquim.vannot@gmail.com

 Sierlijke Stokstaart - Lisa Dekeyser - +32484858895 - dksr.lisa@gmail.com

 Onbekommerde beo - Billy Eelen - +32473347242 - billyeelen@live.be

 Trotse Coati - Manus De Decker - +32472046908 - manus.dd@telenet.be

 Scherpzinnige Sore Wilka - Dante Scheck - +32497130226 - dante.scheck@gmail.com

Pioniers (pioniers_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

 Creatieve Ree - Hasse Kwaspen - +32477077596 - hasse.kwaspen@gmail.com

 Luchthartige Hippo - Lucie Houtsaeger - +32489013610 - lucie.houtsaeger@gmail.com

 Praatlustige Pimpelmees - Ana Dekoning - +32471392804 - ana.dekoning@hotmail.be

 Zelfbewuste Lori - Freek Swinnen - +32470832451- fswinnen@me.com

 Charmante Anubis - Jitse Clarys - +32478973204 - clarys.jitse02@gmail.com

 Frappante Phoca - Elvis Los - +32478973204 - loselvis6@gmail.com 

 Zorgeloze Seriema - Milo Bots - +32471421979 - milo.bots@hotmail.com

 Groepsgebonden Nachtegaal - Ella Mees - +32494114834 - ella.mees2@gmail.com

Jonggivers (jonggiver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

 Berekende Bever - Jens Kleinen - +32496831457 - Jens.kleinen.2001@gmail.com

 Speelse Plevier - Lisa Baekelandt - +32468182880 - lisa.baekelandt@telenet.be

 Vlijtige Anhinga - Eran Mees - +32468487414 - eran.mees11@gmail.com

 Amicale Sarus - Hanne Willems - +32468333144 - hanne.willems@icloud.com

 Onbevangen Oranki - Marthe Wauters - +32479127632 - marthe.wauters@live.be

 Bruisende Wau-Wau - Diewe Swinnen - +32468269089 - dieweswinnen@gmail.com

 Kwieke Spitsmuis - Arthur Weemaes - +32460943219 - arthurweemaes@gmail.com

Givers (giver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

 Peperkoekenhartige Steenbok - Jonathan Van Dam - +32477059511 - jonathan.vd@live.be 

 Montere Kauw - Marta Meers - +32491747851 - meersmarta@gmail.com

 Geduldige Patrijs - Maral Mesghali +32479214177 - maral18@hotmail.be

 Animerende Bizon - Mees Bots - +32478445385 - mees.bots@outlook.com

 Loyale Banteng - Basiel De Decker - +32475292452 - Basiel.dd@telenet.be

 Pittige Sika - Zira Vanhoutte - +32487691624 - zira.vanhoutte@gmail.com

 Rechtschapen Panda - Matias Vannot - +32473363185 - vannotmatias@outlook.com

Jins (jins_leiding@scoutingantwerpenzuid.be) 

 Evenwichtige Kangoeroe - Viktor-Mark Sterckx - +32493634828 - viktormark@gmail.com

 Invloedrijke Oeïstiti - Warre Clarys - +32471794375 - warre.clarys@gmail.com

 Ongeremde Spitsvogel - Lars Van Belle - +32493689003 - lars.vanbelle@scoutingantwerpenzuid.be

Groepsleiding (groepsleiding@scoutingantwerpenzuid.be) 

 Ingetogen Nyala - Emma Volders - +32499759287 - emma@volders.org

 Groepsgebonden Nachtegaal - Ella Mees - +32494114834 - ella.mees2@gmail.com

 Rechtschapen Panda - Matias Vannot - +32473363185 - vannotmatias@outlook.com

 Onbekommerde Beo - Billy Eelen - +32473347242 - billyeelen@live.be

BE77 9794 2642 5442

BE66 9794 2642 5543

BE11 9794 2642 6048

BE55 9794 2642 5644

BE44 9794 2642 5745

BE33 9794 2642 5846

BE22 9794 2642 5947


