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Kalender

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 hi-
ervan 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

26-28 December
Kerst-Groeps-weekend
Meer info volgt. 
Maar hou de datum zeker vrij!

10 November
Spaghettiavond
Steun de kapoentjes! 
Smul die spaghetti maar lekker op tot 
jullie buikjes vol zijn!
Inschrijven? Zie kapoenen.

26-28 Oktober
Takweekendje
Jullie leiding zal nog wel een brief
uitdelen/ mailtje sturen.

28 December
Nieuwjaarsreceptie
Iedereen welkom voor een lekkere 
nieuwjaarsborrel. 

17 November
Koekjesverkoop
Groepsvergadering.
Vergeet zelf geen koekje te kopen 
van je zoon of dochter!

19 Oktober 
Dag/Nacht van de jeugdbeweging
Ga lekker in uniform naar school.’s 
Avonds is er vor de oudere kinderen 
een leuke fuif.  



K A P O E N E N  5 

KAPOENEN 

 

       TE GEK! <333 
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Uniform 

Het is zeer belangrijk om een uniform te dragen op de scouts. De scoutdas is verplicht. Deze ZEKER 
NIET vergeten want zonder zijn jullie niet verzekerd. De rest van het uniform is optioneel.  

 

 

Afbellen 

 Als je door een of andere reden niet naar een vergadering kan komen, laat je dit best even weten 
aan leidster Hinde ten laatste donderdag. Op deze manier kunnen de leiders inschatten hoeveel 
leden er zullen zijn. Verwittigen kan op twee manieren:  

 Je mailt naar kapoenen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be  

 Je stuurt een sms’je naar Saterhoen op het nummer 04/83.42.24  

 

 

Belangrijke Data  
Weekend: 27/10/2018-28/10/2018 

Kerstkamp: 26/12/2018-28/12/2018 

Paaskamp: 8/4/2019-12/4/2019 

Zomerkamp: 22/07/2019-28/07/2019 

 

 

Financieel  
Jaarlijks lidgeld: 36 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 
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Leiding 

Saterhoen 
Heeey kapoentjes, Ik ben de grote leidster van de kapoenen (taklei-
der) of beter gekend als Saterhoen. Jullie ouders kunnen altijd bij mij 
terecht voor vragen of zelfs om gezellig samen een koffie te drinken! 
Hopelijk komen we samen een TE GEK jaar tegemoet <333 
 

 

Hinde 
Hey lieve kapoenen, ik ben Dartele Hinde! Sommigen kennen me al van vorig jaar en 
weten dat we samen dolle pret gaan beleven!! Ik heb er heel veel zin in, hopelijk jullie 
ook! Ik kijk al uit naar onze geweldige zaterdagnamiddagen samen en de fantastische 
scoutskampen! Grts 

 

Bizon 
Heey, ik ben geanimeerde Bizon. Dit is maar eerste jaar leiding en ik heb er 
suuuuper veel zin in met jullie!! Dit jaar ga ik heel goed zorgen voor de 
centjes van jullie ouders, maar ook voor jullie natuurlijk! Doedels 

 

Steenbok 
Hallo, ik ben peperkoekenhartige Steenbok, dat betekent dat ik de 
allerliefste leider ben op de hele wereld! (samen met de andere 
kapoenenleiders natuurlijk) Als jullie dit jaar pijn hebben omdat jullie 
gevallen zijn tijdens het ravotten of omdat jullie niet zo voorzichtig in de 
boom zijn geklommen, dan mogen jullie naar mij komen en zal ik jullie 
wondjes verzorgen. 

Beo 

Hallo ik ben onbekommerde Beo! Ik denk dat er niemand op de hele 
wereld meer zin heeft om dit jaar aan jullie leiding te geven dan ik. 
KAPOENNEEUH!! TE GEK!!!! Bovendien zorg ik dat jullie ouders steeds 
weten waar en wanneer ze jullie naar de scouts moeten brengen door 
dit allemaal duidelijk op te lijsten in de binnentent. 
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29/09: kennismakingvergadering + ouderavond: 14u-17u @lokaal 

Hey, vandaag gaan we elkaar allemaal wat beter leren kennen door leuke kennismakingsspelletjes. 
Hopelijk zien we jullie allemaal vandaag! Verwittig Saterhoen als je niet komt vandaag. 

Bovendien is het vanavond ouderavond. Wij nodigen alle kapoenenouders uit om 20u in de lokalen 
waar we een woordje uitleg zullen geven over hoe het komende jaar eruit zal zien en jullie je vragen 
op ons kunnen afvuren. 

 

06/10: dikzakkenvergadering : 14u – 17u @lokaal 

Verkleed jullie allemaal als de allerdikste dikzakken (of eet heel de week veel frietjes, taart en 
snoepjes), en dan doen we er vandaag alles aan om terug ons mooi strak figuur terug te krijgen. 
Verwittig Saterhoen als je niet komt vandaag. 

 

13/10: parkvergadering: 14u – 17u @lokaal 

Vandaag gaan we het park onveilig maken! We spreken af aan de lokalen en wandelen dan samen, 
hand in hand en beveiligd met fluohesjes naar het park om daar de fauna en flora te bestuderen. 
(mopje hier spelen we een tof spel) Verwittig Saterhoen als je niet komt vandaag. 

Verkleed jullie allemaal als wetenschappers en onderzoekers! 

 

20/10: stadsspel: 14u – 17u @lokaal 

Hallo jullie zitten ondertussen lang genoeg op school, dus we denken dat een kaart en een kompas 
geen geheimen meer voor jullie hebben. We gaan dit eens testen met een super ultra mega tof 
stadsspel. Verwittig Saterhoen als je niet komt vandaag. 

 

27-28/10: weekendje 

Dit weekend blijven we allemaal een nachtje op de scouts slapen. Meer info hierover volgt nog!  

3/11: geen vergadering 

Geniet van de vakantie! 

10/11: koekjesverkoop 14-17u @Groenplaats 

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! De leiding oefent ook. Verwittig Saterhoen als je niet 
komt vandaag. 

 

17/11: kookvergadering 14u-17u @lokaal 

We gaan vandaag lekker kokkerellen om het restaurant klaar te maken! Verwittig Saterhoen als je 
niet komt vandaag. 
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18u: het restaurant opent en jullie, ouders, familie en vrienden zijn allemaal welkom! 

De officiële uitnodiging hiervoor volgt nog. 

 

24/11: jommekesvergadering 14-17u @lokaal 

Oh nee! De koning van Arabinidoena zijn favoriete olifant is ontsnapt en professor Gobelijn is zijn 
geheugen kwijtgeraakt in een mislukt experiment. Dan zullen wij Jommeke en zijn vrienden maar 
gaan helpen. Verwittig Saterhoen als je niet komt vandaag. 

01/12: Sinterklaasvergadering 14-17u @lokaal 

Hey, wij kregen een mail van de Sint: “Hallo, hebben jullie brave kindjes op de scouts?”. Toen hebben 
wij geantwoord: “Nee, alleen maar… 

 

…SUUUUUUPER brave kindjes!!”. Toen heeft de Sint beslist om eventjes te passeren als hij in zijn 
agenda nog een gaatje vind. 

 

08/12: Casinovergadering 19-21u @lokaal 

Vanavond gaan we naar het casino, money maken!!!! Trek allemaal jullie allermooiste kleren aan, en 
oefen jullie pokerface alvast, want vanavond spelen we met grote bedragen! 

15/12: filmvergadering : 19-21u @lokaal 

Filmvergadering 2night! Kom in jullie pyama, neem een lekker dekentje mee, dan zorgen wij voor de 
cinema en de snacks! 

22/12 

Geen vergadering 

26-28/12 

KERSTWEEKEND!!!! Meer info volgt via mail 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

Beste Welpies en Ouders 

Wij, de leiding, zijn helemaal klaar voor het nieuwe scoutsjaar. We hopen dat jullie dat ook zijn! Om dit jaar 
gemakkelijk van start te laten gaan, vragen wij jullie om onderstaande info even aandachtig te lezen. Voor de 
rest hopen we dat iedereen er weer zin in heeft want het wordt een spetterend welpenjaar. 

 

 

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 te verkrijgen. 

 

AFBELLEN 

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

Verwittigen kan op twee manieren: je mailt naar: lisverhoe59@gmail.com 

Je stuurt een sms’je naar Raksha op het nummer: 0494994397 

 

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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DE LEIDING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hathi, de olifant, is al gekend 
door sommigen maar dan 
als fourier! Het welpenkamp 
in de zomer was ZO leukdat 
ze dit jaar mee jullie leiding 
wordt. Ze is heel 
enthousisast en heeft er 
megaveel zin in. 

Akela is de bossa van de groep, hij is 
sterk en doet zich voor groot maar 
eigenlijk heeft hij een klein hartje… 

Dit is Ikki, zij staat altijd klaar voor 
een klein babbeltje. 

Baloe is de knuffelbeer van de groep. Ze 
is lief en behulpzaam. Als je een wondje 
hebt kan bij haar altijd terecht! 

Raksha is Akela’s partner. Samen 
heersen ze over de groep. Bij haar kan je 
altijd terecht voor een gezellig spelletje 
of een roddelmomentje. 

Oe, de schildpad, is 
niet zo traag als hij 
lijkt. Zin in een potje 
voetbal, een gezellig 
babbeltje of een 
lekker koekske? 
Daarvoor moet je bij 
Oe zijn! 
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VERGADERINGEN 
 

JUNGLEBOOKVERGADERING 
29 september, lokaal, 14u-17u  

Het is weer een nieuw jaar. De eerste vergadering zal zich bevinden in de 
Jungle en daarom moeten jullie allemaal als Mowgli verkleed komen. 
Tijdens deze tocht door de Jungle zullen jullie elkaar en jullie leiding beter 
leren kennen.  
Meebrengen: verkleden gelak Mowgli. 

   

KOOP-NOG-MAAR-EEN-EXTRA-ZEEPJE-VERGADERING 

6 oktober, lokaal, 14u-17u 

De naam van de vergadering zegt genoeg… 

Meebrengen: (liefst witte) kleding dat vuil mag worden 

 

WIE WORDT DE NIEUWE KONING? 

13 oktober, lokaal, 14u-17u 

Vandaag spelen we het loco-crazy-ultimate-grote koningsspel! Welke welp is 
het sterkst? Welke welp is het slimst? Welke welp heeft het beste 
doorzettingsvermogen? Welke welp wordt koning??? 

Meebrengen: uniform, koningshumeur 

 

GLIMWORMPKESVERGADERING 

20 oktober, lokaal, 19u-21u    Mystiek……………………………………………. 

Meebrengen: donkere kleren, slaapzak 
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SCOUTSWEEKENDJE 

26-28 oktober, meer info volgt. 

 

HALLOWEENVERGADERING 

3 november, lokaal, 14u-17u  
Onze favoriete tijd van het jaar:                              is er weer. 

Dit wordt een onvergetelijke, mysterieuze editie waar elke welp zeker bij moet zijn! 

Meebrengen: halloweenverkleedkledij 

 

AKELA WORDT 36795 JAAR! 

10 november, lokaal, 14u-17u  
Akela was gisteren jarig maar hij heeft (nog) geen feestje voor zijn verjaardag gekregen. Hij is daarom heel 
droevig en jarige mensen mogen NIET droevig zijn! Daarom gaan wij met z’n allen een lijpe fissa voor Akela 
maken. 

Meebrengen: party-ideeën, party-vibes, party-poppers, party-pruiken, party-maskers, … 

 

KOEKEVERPATSEUUU!!!!!! 

17 november, groenplaats, 12u-17u 

Nen ieeel belangrijke vergadering! De grote koekenverkoop is een takkasactie en verplicht. 

Meebrengen: PERFECT uniform, schattige smoel 

 

GOE-GECHAPT-VERGADERING 

24 november, lokaal, 14u-17u  
De goe-gechapt-vergadering of dikzakken-vergadering is de favoriete vergadering van Akela. Bij deze 
befaamde vergadering verandert iedereen ineens in een luie, vettige dikzak. We bekijken vandaag de wereld 
door de ogen van de dikzakken. 

Meebrengen: verkleden gelak nen dikzak (kussen kan handig zijn) 

 

THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON 

1 december, lokaal, 14u-17u 

De film illustreert de vergadering… 

Meebrengen: verkleden gelak oma’s en opa’s. 
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SPAANSOS VERGADEROS 

8 decemberos, lokaalos, 14u-17u 

Todos cambiamos estas reuniones en español. 

Meebrengenos: verkledos gelakos unos spaanjaard/ conchita 

 

SURPRISE-VERGADERING 

15 december, lokaal, 14u-17u 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Meebrengen: uniform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  it’s LIT 
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Secretarischvogel: Takleidster  
Serval: PR 
Specht: takloser  
Kanis: Moooonieeezz 
Patrijs: Plaatsvervangende moeder  
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Kennismakingsvergadering 
 
29/09, 14u - 17u, lokaal 

Vandaag leren we iedereen (opnieuw) kennen, zodat we het jaar kunnen starten zonder dat iemand ‘eh 
dingske!’ moet roepen. 
 
meebrengen: UNIFORM, powerpointpresentatuie… 

 

Jongens-meisjesvergadering 
 
6/10, 14u – 17u, lokaal  

trek de kast van je broer/zus open en zoek de beste outfit bij elkaar… van het andere geslacht! 
meebrengen: Verkleedkleren.  

Ps: Onze oprechte excuses aan alle gender neutrale leden, jullie mogen komen in het 
tegenovergestelde geslacht waar jullie jullie die dag naar voelen.  

 

Grote limonadeslag 
 
13/10, 14u – 17u, Groenplaats 
 

in deze kapitalistische samenleving is geld een belangrijk gegeven. Daarom gaan we vandaag het geld uit de 
winkelgangers hun zakken kloppen door zelfgemaakte limonade te verkopen, om zo een nòg leuker jaar te 
hebben! :) 
 
meebrengen: Perfect uniform!! Je liefste glimlach. 

 
Vergadering op wieltjes 
 
20/10, 14u – 17u, Voetgangerstunnel 
 

kom met de fiets, skateboard, éénwieler, rolschaatsen, … om met ons linkeroever te verkennen 
 
Meebrengen: Voertuig zonder motor, UNIFORM 
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Weekendje 
 
26/10-28/10 
 
Info volgt. 
 
Geen vergadering-vergadering 
 
3/11, jwz 
 
De leiding heeft genoeg van je gedoe.  
 
Meebrengen: Rust & stilte= Geen pioniers 
 

Appel en ei vergadering 
10/11, 14u-17u, lokaal  

haal je beste verkoopspraatjes boven om je appel om te ruilen voor het duurste erfstuk van je slachtoffer 
 
 meebrengen: Appels/ eieren 
 
 
Koekjesverkoop 
  
17/11, 11 – 17u, Groenplaats 

De Sint komt aan in Antwerpen! We gaan daar vandaag handig gebruik van maken en onze jaarlijkse traditie 
voortzetten: koekjes verkopen! wij kijken er al naar uit! 
 
Park vergadering 
24/11, 14u-17u, Nachtegalenpark bij de ijscowagen 

vandaag maken we het Nachtegalenpark onveilig. Een hele namiddag doorbrengen in de frisse buitenlucht! 
 
 meebrengen: Fiets 

 
zwem vergadering 
1/12, 10u-17u, Berchemstation 

wat plonzen in een zwembad, een ideale zomeractiviteit. maar scouting, das anders! dus wij doen het in de 
winter :))) 
 
 meebrengen: Zwemgerij 
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24

 

Supah Dupah coole Zakdoekenverkoop vergadering 
8/11, 14u-17u, lokaal 

we gaan onze kas nog eens goed spijzen, deze keer met zakdoeken! niemand kan onze kwaliteitszakdoeken 
weerstaan, en nog veel minder onze schattige gezichtjes 
 
 meebrengen: Verkoopskillz 

 
Ikea vergadering 
15/12, 14u-17u, IKEA, Wilrijk, Boomsesteenweg 

Vandaag spelen we de ultieme versie van verstoppertje: IKEA-verstoppertje! we verstoppen ons van elkaar, 
en van de security ;) 
 
 meebrengen: Casual kleren, zodat je je goed kan verstoppen. (Pyjama is ook een aanrader, 
extra handig bij het beddentesten.)  
 
Film vergadering 
22/12, 14u-17u, lokaal 

de leiding heeft een keitoffe film voor jullie uitgezocht die we samen gezellig op lokaal gaan zien 
 
 
 meebrengen: Knusse kussens, lakens, dekens, outfit, slaapzak, je ziet maar. 
 
  
 
Kerstkamp: Meer info volgt.  
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Jonggivers 

 

 

 
Trots! 
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Algemene Informatie 
Beste Jonggivers en Ouders, 
Wij, de leiding, zijn al helemaal klaar voor het nieuwe scoutsjaar en hebben er heel veel zin in. 
Wij hopen jullie ook. Om dit jaar gemakkelijker van start te laten gaan vragen wij jullie om 
onderstaande informatie even aandachtig te lezen. Voor de rest hopen we dat iedereen er 
weer zin heeft, want het wordt zeker weer een spetterend jonggiverjaar. 

Even een paar afspraken : 

 Uniform 
Het is zeer belangrijk om je uniform aan te hebben, niet alleen om jullie goed te kunnen 
herkennen. Maar ook voor de verzekeringen is dit belangrijk. Daarom is het dan ook verplicht 
om in perfect scoutsuniform te komen, dat houdt in : 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. Zorg dat je uniform in orde is! 

 

 Afbellen 
Als je om één of andere spijtige reden niet naar een vergadering kan komen, laat je dat best 
even weten aan Nyala. Gelieve voor woensdag dit te laten weten zo vroeg mogelijk om 
praktische redenen. 

Verwittigen kan op twee manieren : 

Je mailt naar emma@volders.org 

Je stuurt een sms’je naar Nyala op het nummer : 0499759287 

 
 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 jonggivers: 65 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. Wij willen met aandrang vragen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.  
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                              Leiding 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtschapen Panda 

Hoi jonggivers, ik ben echt superblij dat ik 
jonggivers mag geven voor  mijn eerste jaars 
leiding. Ik zal mijn best doen om jullie echt een 
fijn jaar te bezorgen.   

 

 

 Pittige Sika 

Yuuu, ik ben al reuze zin om mijn 
eerste jaar leiding met jullie coolio’s 
door te brengen. Lekker ravotten, 
chillen en spelen! Fun fun fun 

 

Ingetogen Nyala 

Yow kids, mijn eerste jaar leiding kan ik geven 
aan men favo’s. Bij mij kan je altijd terecht met 
te veel energie, huiswerk of heimwee. Ik kijk uit 
naar dit jaar, hopelijk jullie ook! 

 

 

Hey, wie is die gast daar? Ik ken die helemaal ni? Ik heb 
gehoord dat dat een overloper is? Allemaal veel 
gestelde vragen en hier is het antwoord: Ik, Piet, ben 19 
jaar en, ik heb zelf 12 jaar scouts gedaan (in Hove) 
maar na een jaar te fourieren bij scouts Zuid werd mijn 
liefde voor de nummers 6&16 erg groot. In mijn vrije 
tijd geef ik training en doe ik salto's. Maar het liefst van 
al zou ik op kamp willen zijn! 

Vlijtige Anhinga 

Na een korte maar leuke tijd op zomerkamp met de 
jonggivers, kijk ik er naar uit om jullie een heel jaar 
leiding te geven Ik hou van competitie maar wil jullie 
altijd helpen, zolang jullie respect hebben voor 
materiaal. 
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Vergaderingen 
29 September: Jonggiverparlement 

14u-17u lokaal  

Een nieuw jaar, nieuwe gezichten. Jullie kennen elkaar misschien maar wij jullie nog niet. Vandaag leren we 
elkaar beter kennen en kunnen we samen wat brainstormen over het jaar. Bedenk al maar wat zotte en 
realistische dingen da jullie graag eens willen doen. 

Meenemen: uniform 

 

6 Oktober: Woudloper 

12u-17u lokaal 

We gaan back to basic. Vandaag gaan we lekker scoutesk koken in 
de bossen. Bespreek jullie 3-gangen menu al maar met je vriendjes 
en vriendinnetjes. Extra punten voor originaliteit. Eet jullie buikjes 
vol!! 

Meenemen: fiets, gammel, bestek, eten (worsten, veggieburgers, 
slaatjes, regel t) 

 

13 Oktober: Fotospel 

Groenplaats 14u-17u 

We gaan vandaag lekker de paparazzi uithangen in ons geliefde 
stadje “Aaantwerpen”! Wij hebben jullie instagram gezien en wat 
jullie daar allemaal opzetten is ongelofelijk. Vandaag bepalen wij 
waar jullie foto’s van trekken.   

Meenemen: gsm of fototoestel, competitiviteit 

 

19 Oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Vandaag heel de dag in uniform, ja hoor ook op school 
#proudtobescout 

20 Oktober: Geen vergadering 

Wij hebben heel hard gewerkt gisteren voor onze lokalen 
Als we nu niet meer aan het werken zijn dan liggen we in 
ons bed. Leiding blijft vandaag lekker in bedje liggen. 
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Herfstweekend 26/10-28/10 

Onze eerste keer samen op weekend. Heb er zin in.  

Meer info volgt. 

 

3 November: Geen vergadering 

De leiding gaat er samen even tussen uit, cruisje naar de 
Caraïben ;) 

 

10 November: Verjaardagsvergadering van Sneeuwstormvogel 

Lokaal 14u-17u 

Tis feest: vandaag wordt sneeuwstormvogel volwassen maar 
toch geniet hij soms nog van een lit kinderfeestje met zijn 
geliefde scoutsleden. Lekker eten, dansen en zingen 
vandaag! 

Meenemen: cadeautjes, taart, trampoline, bal, springkasteel, 
ballenbad, frisbee, zwembad 

 

17 November: Koekjesverkoop 

Groenplaats 10u-17u 

Iedereen wil graag wel eens gaan zwemmen, paintballen, paardrijden, skydiven, bungee jumpen, 
etc maar daarvoor moet je werken jongens. Vandaag steken we de handen uit de mouwen en 
halen we onze beste verkooptruckjes boven. 

Meenemen: perfect uniform, laagjes kleding, lunchpakket, drinkenbus, 

 

24 November: Parkvergadering 

Lokaal 14u-17u 

Vandaag houden we het simpel: Een paar geweldige 
scoutsspelen in het park. Zeker komen.  

Meenemen: fiets, uniform, warme kleertjes, energie 
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1 December: Ochtendstond heeft eten in de mond 

Lokaal 9u-11u 

Omdat de examens bijna beginnen gaan we vandaag 
gezellig samen ontbijten zodat jullie daarna lekker terug 
in de boeken kunnen vliegen. Voor iedereen is dit vroeg 
dus vandaag mogen/ moeten jullie in jullie favo pyjama 
komen. 

Meenemen : pyjama, slaapzak, je favoriete ontbijt 
(appelsiensap, choco, pannenkoeken, havermout, bokes, 
cornflakes, croques, koffie) 

 

8 December: Quizzzzzztet  

Lokaal 20u-22u 

Vandaag testen we wat jullie allemaal kennen en of jullie 
wel écht aan het studeren zijn voor de examens. Neem je 
beste verstand mee. 

Meenemen : geen uniform 

 

15 December: Cinema Zuid 

Lokaal 20u-… 

Nog steeds examens… vanavond schuiven we samen lekker onderuit voor de tv met onze favoriete 
snacks en films. 

Meenemen: snacks (als je wil delen ; want scouts is delen!), geen uniform, slaapzak, favoriete films 

 

26/12 – 28/12 GroepsKerstWeekend 

Meer info volgt. 

28/12 Nieuwjaarsreceptie 

Meteen aansluitend na het kerstkamp kunnen ouders en leden genieten van een verse 
pannenkoek en ne warme choco.  

Richtdata: Paaskamp 7 april-14 april          Zomerkamp 14 juli-28 juli 
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Ongeremde Spitsvogel AKA lAARS 
Ik ben een ongeremde jongeman en zal dit jaar jullie takleider zijn. Als 
er iets fout gaat is dit dus mijn schuld. Verder doe ik aan kunstschaatsen, 
waterballet, paardrijden en ik ben altijd te vinden voor een taartje en een 
theetje. Ik ben altijd connected ben, kan je mij contacteren in geval van 
afwezigheid. Wel voor woensdag ajb. 
 
 
Beheerste Bergbever AKA Triple-B jonguh 
Ik ben een kalme, vriendelijke kerel. Ik hou van een rustige babbel, stilte 
en vrede... Behalve wanneer er hardstyle opstaat natuurlijk. Ik ben altijd 
connected, dus je kan mij contacteren in geval van afwezigheid. Wel 
voor woensdag ajb. 
 
 
Trotse Coati AKA Dr. Banus 
Ik ben een heavyweight bokskampioen met al 3 wereldtitels op mijn 
palmares. Na 18 maanden revalideren ben ik afgekickt en vanaf nu 
verzorg ik al jullie kwaaltjes en pijntjes. Voor gebroken beenderen, 
ontbrekende tanden en zweetvoeten kunnen jullie bij mij terecht als 
EHBO verantwoordelijke. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor 
diefstal en zwangerschappen. 
 
 
Zelfredzame Springbok AKA Pé swings 
Ik ben een brandweerman, politiechef en ambulancier, maar soms kan ik 
toch nog tijd voor jullie maken als ik niet bezig ben met mensenlevens te 
redden. Ik ben als ambulancier ook niet bang van gebroken kinderen, 
dus als Dr. Coati zijn handen vol heeft of weer eens op de HUDO zit, 
kan je ook bij mij terecht. 
 
 
Fudia AKA Swali 
Heeey chicks, ik ben ook een chick. Als jullie nood hebben aan een 
goeie girl-talk dan kan dat bij mij. Lekkere gossip en goeie roddelsessies 
zijn écht mijn ding. Je ziet me vaak shoppende op de meir. Wijnegem 
shopping center doe ik ni, want da’s voor wankers. Ik werk wel in 
Wijnegem shopping center, ge eet oek ni waar ge schijt, snapte? 
 
 
 
 
WIJ DOEN DERUIT, HOUDOE!!! 
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Zaterdag 29 september 
Kennismaking!!! ///// 12-15u 
Hey lads, vandaag leren beter kennen, vanbinnen en vanbuiten! We spreken af aan park spoor 
Noord om lekker te picknicken. Neem allemaal goeie chap mee, slecht humeur moogt ge thuis laten. 
Meebrengen: goei chap, uniform 
 
Zaterdag 6 oktober 
Patrouilleverdelingsspel ///// 14-17u 
. 
meebrengen: uniform 
 
Zaterdag 13 oktober 
Woutloper jonguh! ///// 10-17u 
Vandaag herres a neef in het woud. Neem allemaal chap mee om klaar te maken, beste origineelste 
lekkerste culinairste gezondste hoogstaandste stijlvolste vijfsterrenwaardigste voldoet-aan-
michellinboekske-ding chap wint oooh mooie ding ej. 
Om 10u spreken we af aan het lokaal. 
Meebrengen: bikey, goeie originele lekkere culinaire gezonde hoogstaande stijlvolle 
vijfsterrenwaardige voldoet-aan-michellinboekske-ding chap, uniform (muy importante) 
 
Zaterdag 20 oktoboer 
Opbouw nacht van de jeugdbeweging. 
Meer info volgt. 
 
26-28 oktober 
Weekendje, brief volgt. 
 
Zaterdag 3 november 
Photoshoot ///// 14 – 17u 
Afspraak aan het lokaal. Trek jullie mooiste bakkus en kleertjes aan! Professionele photoshoot van 
Lowie Vitton. 
Meebrengen: bikey en schone bakkus 
 
Zaterdag 10 november 
Koekjesverkoop ///// 9 – 17u 
Brief volgt. 
Meebrengen: uniform 
 
Zaterdag 17 november 
Secret meeting: PROJEKT X ///// 20-22u 
Zeer belangrijk, zeker aanwezig zijn!!! Uniform is niet nodig. 
Meebrengen: niks speciaal 
 
Zaterdag 24 november 
Pablo Friscobar ///// 14-17u 
Verdere info volgt. 
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Zaterdag 1 december 
Casino-night ///// 20-23u 
Tonight is the night, am I right? DANCE! 
Vanavond verwachten we jullie in jullie chiqueste outfit. KLASSE GAST! Vergeet zeker jullie date 
niet. Het schoonste paar krijgt een prijs. Echt waar. 
Meebrengen: je favoriete gezelschapsspel, je date, je vaders schoonste kostuum 
 
Zaterdag 8 december 
Film ///// 20-23u 
Film. 
Meebrengen: je favoriete film, je comfortabelste badjas. 
 
Zaterdag 15 december 
Kerstmarkt //// 20-23u 
We spreken af aan het lokaal, maar sluiten vandaag af op de kerstmarkt. 
Meebrengen: bikey 
 
Zaterdag 22 december 
SECRET PROJEKT D-DING 
Wordt wel duidelijk zaterdag 17 november #nostress. 
Hou deze datum zeker vrij in je agenda, we zullen iedereen nodig hebben! 
meebrengen: skip 
 
26 – 28 december 
Kerstweekend 
Brief volgt. 
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   Moppentrommel 

Waarom kan een boom niet voetballen?
-Omdat hij geschorst is.

Twee varkens stonden in een wei. Zei de ene ‘knor’. 
Zegt de andere ‘royco’. 

De ene onderbroek vraagt de andere: ‘Kom je mee naar de zee.’
Zegt de andere: ‘ Nee dankje, Ik ben al bruin genoeg.’

Twee vogels zitten in een boom te kijken hoe een schildpad elke keer 
weer uit een boom springt en met zijn poten wappert. 
Na een tijdje zegt de ene vogel tegen de ander: “schat, ik denk dat we 
hem nu maar moeten vertellen dat hij geadopteerd is.”

De directeur stapt de lawaaierige klas binnen. 
Hij wil nu eindelijk die herrieschoppers eens straffen. 
‘Geert, wat heb jij uitgespookt?’ 
‘Ik heb krijt naar het bord gegooid.’ 
‘Honderd strafregels! En jij Wim?’ 
‘Ik heb een punaise op de stoel van de meester gelegd.’ 
‘Wat?! Tweehonderd strafregels. En jij, Peter?’ 
‘Ik heb snippers door het raam gegooid.’ 
‘Oh nou..., dat valt wel mee; geen strafregels!’ 
Op dat ogenblik komt er een jongen binnen, vol blauwe plekken en 
schrammen. 
‘En wat doe jij daar?’, vraagt de directeur boos, ‘Hoe heet jij?’ 
‘Swen Snippers, meneer.’



 

UIT ONS ARCHIEF … 3 :  Merkwaardige  figuren  

       

Onze groep werd gesticht in sept. 1920 en in 1922 sloot Alfons De Coninck, jr. , Oude Arend, 
zich aan bij de groep. Hij werd Master of groepsleider in 1930 en volgde Master Borghoms op.  

Tot in 1965 bleef hij groepsleider; m.a.w. twee groepsleider voor 
een periode van 45 jaar. Men noemde hem “De Fonne” (Alfons). 
Hij kwam geregeld naar het lokaal en zijn familie was eigenaar 
van het buitengoed “De Mick” in Brasschaat waar de groep 
regelmatig op tocht, weekend en kamp ging.; verschillende 
overgangsweekends en barbecues gingen op dit prachtig domein 
door. We waren er vriend aan huis … maar alles moest steeds 
netjes achtergelaten worden… er was een kapel, speelweide, 
slaapzolder, kampvuurkring, … 

Alfons De Master De Coninck was een overtuigd Katholiek en 
paste de scoutswet toe. Hij hielp jaarlijks bij het ziekenvervoer( 
per trein) naar het bedevaartsoord Lourdes. Het is dan ook 
logisch dat onze groep verschillende keren op kamp is geweest in 
de Pyreneeën en tijdens het kamp een dag of twee hulp bood in 
het bedevaartsoord. 

Hij hield van muziek en toneel en kreeg het voor mekaar om reusachtige toneelavonden te 
organiseren… de scoutsgroep zelf speelde toneel en ballet en het symfonisch orkest stond onder de 
leiding van Alfons De Coninck. Dit waren de groepsfeesten van de jaren 1936 tot 1952. 

Op 30 dec 1965 wordt Alfons De Coninck opgevolgd door Jan Mewis als groepsleider. Zijn ganse 
groepsleiderscarrière werd hij bijgestaan door verschillende grote figuren zoals o.a. Georges Fijens, 
Paul De Vroey, Gaston Mertens, Jan Janssens en Aalmoezenier Alfons Schrijvers, enz. … 

 Hij stierf op 27 juli 1974 en was drager van verschillende eretekens. 

Volgende keer gaan we uitweiden over de markante figuur van Aalmoezenier Alfons Schrijvers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapoenen (kapoenen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)   Kapoenen rekeningnummer: BE77 9794 2642 5442
Diepzinnige Saterhoen   Kantuta Poma Escalier     0483/42.24.93
Dartele Hinde  Marie Sioen    0478/70.02.13
Peperkoekenhartige Steenbok Jonathan Van Dam    0477/05.95.11
Onbekommerde Beo  Billy Eelen     0473/34.72.43
Animerende Bizon  Mees Bots     0478/44.53.85

Givers (giver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)            Givers rekeningnummer: BE44 9794 2642 5745
Foudia   Mali Verheyen    0478/94.71.53
Ongeremde Spitsvogel   Lars Van Belle     0493/68.90.03
Beheerste Bergbever   Tijs Watzeels     0486/46.38.02
Trotse Coati   Manus Dedecker     0472/04.69.08
Zelfredzame  Springbok  Pieter Vleugels     0479/19.10.50

Jins (jin_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)                   Jinsrekeningnummer: BE33 9794 2642 5846
Vlijtige Moeriki   Wiet Swinnen     0476/45.31.41
Guitige Wasbeer   Rik Seigers      0494/94.08.00

Jonggivers (jonggiver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)  Jonggivers rekeningnummer: BE55 9794 2642 5644
Vlijtige Aninga   Eran Mees      0485/85.12.96
Rechtschapen Panda  Matias Vannot    0473/36.31.85
Pittige Sika   Zira Vanhoutte    0487/69.16.24
Bedrijvige Sneeuwstormvogel  Piet Voet     0487/80.66.02
Ingetogen Niala  Emma Volders    0499/75.92.87

Pioniers (pionier_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)          Pioniers rekeningnummer: BE11 9794 2642 6048
Onstuimige Secretarisvogel Sarah Verhoeven    0473/57.63.89
Spontane Specht   Maarten Watzeels     0476/56.09.57
Attente Serval  Cas Houtsaeger    0479/17.14.97
Geduldige Patrijs  Maral Mesghali    0479/21.41.77
Snaakse Canis  Ian Van Loo     0470/29.27.62

Welpen (welpen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)           Welpen rekeningnummer: BE66 9794 2642 5543
Onverstoorbare Alpaca  Elias Dewulf     0493/18.14.48
Turbulente Twenja   Lisa Verhoeven     0494/99.43.97
Amber   Amber Slabbinck    0479/56.28.10
Invloedrijke Oeisititi   Warre Clarys    0471/79.43.75
Oranki    Marthe Wauters    0479/12.76.32
Creatieve Ree  Hasse Kwaspen    0477/07.75.96

Groepsleiding (groeps_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)       groepsrekeningnummer: BE22 9794 2642 5947
Dartele Hinde  Marie Sioen    0478/70.02.13
Vlijtige Aninga   Eran Mees      0485/85.12.96
Ongeremde Spitsvogel   Lars Van Belle     0493/68.90.03

Varia
Onze Lokalen  6+16de   Hertsdeinstraat 13 - 2018 Antwerpen
Verzekering  Ethias  Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt  011/28.21.11
Uniform & materiaal  Scoutsshop  Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen   03/226.46.06
Materiaal   De Kampeerder Leopoldstraat 21 - 2000 Antwerpen  03/226.05.49
Website       http://www.scoutingantwerpenzuid.be

   CONTACTGEGEVENS LEIDING 2018-2019


