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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 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
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BINNENTENT 3: KAPOENEN  

27 april 

 Uitstap naar de kalmthoutse heide 

 Afspraak aan centraal station, 11.30u-17.00u 

 Lunchpakket meenemen + kleden naar het weer + wandelschoenen 

4 mei 

 Knutselvergadering: muziekinstrumenten knutselen 

 14.00u – 17.00u @ lokaal 

11 mei 

Door een aardbeving zijn alle dieren van de zoo ontsnapt, we moeten ze gaan 

zoeken in de stad. (stadsspel dus) 

14.00u – 17.00u @ lokaal 

18 mei 

 Verjaardagsvergadering: We organiseren een verjaardagsfeest voor de leiding. 

 14.00u – 17.00u @ lokaal  

25 mei 

 Parkspelvergadering 

 14.00u – 17.00u @ lokaal 

1 juni 

In deze tijd van het jaar zijn er in de avond vuurvliegjes buiten. We moeten die 

zoeken om een toverdrank te maken voor de leiding zodat hun examens goed gaan. 

18.00u – 20.00u @ lokaal 

8 juni 

 Geen vergadering door examens  ☹☹☹☹  

15 juni 
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 Geen vergadering door examens 

22 juni 

 Laatste vergadering: Feestvergadering 

 Picknick in het park + waterspelletjes 

 11.00u – 14.00u @ park spoor noord 

22 – 28 juli 

 ZOMERKAMP 

 

 

LEIDER STEENBOK IS WEER EENS ZIJN SPULLEN KWIJTGERAAKT  HELP JIJ HEM MEE ZOEKEN? 
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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 
leuk dat ze dit jaar mee jullie leiding wordt. Ze is 
heel enthousiast 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! 

Bagheera, de zwarte 
panter, is vriendelijk is 
snel. Hij beschermt de 
groep in donkere tijden! 
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VERGADERINGEN 

  
GEEN VERGADERING (vakantie) 

20 april 

 

RUIMTEVERGADERING 

27 april, lokaal, 14u-17u 

Vandaag reizen we naar de ruimte! We gaan leven als marsmannekes en 
misschien ontdekken we wel wat nieuwe planeten… 

Meebrengen: ruimtekledij 

 

LEVENDE-POPSTERREN-STRATEGO-VERGADERING 

4 mei, lokaal, 14u-17u 

Het befaamde levende-Stratego-spel komt nog is terug! De dag waar velen van jullie al lang op wachten. 

Meebrengen: uniform 

 

MEGAKLAKKEBUIZENOORLOGVERGADERING 

11 mei, fort 4, 14u-17u  

Vandaag wordt er een oorlog gevoerd. Dit doen we in Fort IV, een plaats waar vroeger een echte oorlog 
gevochten is. Zowel training als het echte veldwerk wordt jullie vandaag geleerd! Hopelijk zijn jullie er klaar 
voor… 

Meebrengen: camouflagekledij dat vuil mag worden 

 

 



12                W E L P E N  
 

VOLWASSENVERGADERING 

18 mei, lokaal, 14u-17u 

Volwassen zijn is niet altijd even gemakkelijk als het lijkt en dat gaan we deze vergadering merken. We gaan 
dingen doen die de grote, oude volwassen mensen doen in hun dagelijks leven. Een perfecte voorbereiding 
op jullie latere leven dus. 

Meebrengen: uniform 

 

PARKVERGADERING 

25 mei, Den Brandt, 12u-15u 
Een supergezellige picknick, wie heeft daar nu geen zin in! Naast 
bokes mogen jullie altijd iets lekker meenemen om te delen. 

Meebrengen: uniform, middageten 

 

HIGHCLASS-LOYAL-CASINO-NIGHT-VERGADERING 

1 juni, lokaal, 19u-21u 
Geachte welpen,  
 

Bij deze zijn jullie allen welkom op de Highclass-Loyal-Casino-Night van Scouting Antwerpen Sud. Er heerst 

hier een chique sfeer, dus gedraag jullie dan ook zo. Het zal een onvergetelijke avond worden met winnaars 

en mensen die op straat belanden… 

 

Met uitnodigende groeten, 

The organizers of the Highclass-Loyal-Casino  

Meebrengen: chique kledij 
 
 

 

-VERGADERING 

8 juni, lokaal, 19u-21u 

Welke film zal het worden? Akela weet het antwoord dus 
zagen maar!  

Meebrengen: gezelligheid 
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ZOMERKAMP-VERGADERING  

15 juni, lokaal, 19u-21u 

Spanneeend: de laatste vergadering voor het zomerkamp. Misschien komen jullie 
er wel achter wat het thema is van grootkamp… Welke coole spellen we allemaal 
gaan spelen… Welke leuke activiteiten we allemaal gaan doen… Welke topchefs 
er meekomen als fouriers… Welke jins jullie zullen entertainen… 

Meebrengen: niks naks niente nada noppes 

 

GEEN VERGADERING (examens) 

22 juni 

 

GEEN VERGADERING (leiding gaat op verkenningstocht naar geheime locatie zomerkamp) 

29 juni 

 

ZOMERKAMP 

21 - 31 juli 

Brief op komst. 
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VERGADERINGEN 

 
VERGADERING-OP-WIELTJES-VERGADERING 

27 april, lokaal, 14u-17u 

Hopelijk is het mooi weer en kunnen we ver weg. 

Meebrengen: Iets op wieltjes 

 

VOGEL-IS-BIJNA-JARIG-VERGADERING 

4 mei, lokaal, 14u-17u 

Weer een feestje! 

Meebrengen: Cadeautje? 

 

KASACTIE-VERGADERING 

11 mei, lokaal, 14u-17u  

Vandaag moeten we genoeg geld verdienen om het ultra fantastische paaskamp terug te verdienen. 

Meebrengen: Perfect uniform 

 

GOSSIP-VERGADERING 

18 mei, lokaal, 14u-17u 

Neem jullie sappigste roddels mee, want je zult ze nodig hebben voor dit ultra speciale en nieuwe spel. 

Meebrengen: Wistjedatjes van alle celebs en BV’s 

 

BRUNCH-VERGADERING 

25 mei, lokaal, 10u-13u 

Het geld dat we twee weken geleden hebben verdient voor het paaskamp, kunnen we nu terug opmaken.  
#moneytoblow 

Meebrengen: uniform, middageten 
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ULTIEM-WEERWOLFJE-DELUX-VERGADERING 

1 juni, lokaal, 19u-22u 

Jullie kennen weerwolfje van Wakkeredam wel. Maar deze ultieme deluxe versie zal jullie doen bibberen en 

beven. Het zal spannend worden. Scouts erewoord.  

Meebrengen: weerwolfje verkleedkleren 
 

GEZELSCHAPSPELLETJES-VERGADERING 

8 juni, lokaal, 19u-22u 

Wie houd er niet van een gezellige avond met je beste vrienden?  

Meebrengen: gezelschapspelletjes 

 

FILM-VERGADERING  

15 juni, lokaal, 19u-22u 

We kijken Patrijs haar lievelings-film vandaag. 

Meebrengen: Knusse dingetjes als kussens en knuffels en pyjama en dekentjes enzo 

 

GEEN VERGADERING  

22 juni 

Leiding heeft examens. 

 

GEEN VERGADERING  

29 juni 

Leiding heeft nog steeds examens. 

 

ZOMERKAMP 

21 - 31 juli 

Brief op komst. 
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JONGGIVERS 
Trots!! 

Bedrijvige Sneeuwstormvogel: Big Bossa en chirurg 
Ingetogen Nyala: propagandameester en contactpersoon: +32 499/75.92.87 
Pittige Sica: boekhouder 
Vlijtige Aninga: aanwezig 
Rechtschapen Panda: aanwezig 
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Woord vooraf: 

Zoals jullie weten maar soms durven vergeten, is het de bedoeling om 
naar de scouts te komen in uniform, behalve als hier expliciet niet om 
wordt gevraagd. Te vaak zien wij leden in lange broeken verschijnen. 
Scoutsbroeken en -hemden kunt u vinden in de kampeerder, truien,  
t-shirts en dassen verkopen wij op de scouts zelf.  
 
Mogen wij jullie vriendelijk vragen om de leiding op voorhand te 
verwittigen wanneer uw kind jammergenoeg niet naar de vergadering 
kan komen. Op die manier kunnen wij veel beter onze vergaderingen 
inplannen en onze uitgaves minimaliseren.  
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27 april: dodger 
Allemaal incognito modus aan, maak jezelf onherkenbaar! Om 14 uur verzamelen aan de 
stadschouwburg, een deel van de leiding zal jullie daar het grote spel uitleggen, de vergadering eindigt 
om 17 uur 
Meebrengen: onzichtbaarheidsmantel 

 
 

4 mei: cashmoney inzameling 
Haal jullie beste verkoopstrucs maar naar boven want vandaag gaan we zoveel mogelijk geld 
inzamelen om op kamp te spenden. 12 uur lokaal met velo – 17 uur 

Meebrengen: UNIFORM! velo, mooiste glimlach en al u truken van de foor 

 

11 mei: NEW KIDS @Anvers 
Gooit die Turbo der in junge, vandaag betalen we helemaal nergens voor. 
14:00-17:00 lokaal in New Kids outfit, Richard, Rikkert, Barrie en Robbie, jullie kennen ze wel  
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18 mei: Heide 
Wees om 11 uur bij het centraal Staion, we gaan de Kempense boeren wa gaan ambeteren. We zijn 
terug om 17:10 uur 
Meebrengen: uniform (duh) 

 
 

25 mei: super loco lasershootsessie in het lokaal, als je dit mist ben je echt een 
loser, 14-17 uur @ lokaal in perfect uniform 
 

 

8 juni: Las Vegas 

Pokeren, bingo, blackjack, hanengevechten en Roussian roulette, vanavond gaan we onze     
gokverslavingen naar boven brengen. 20:00-22:00 @lokaal 
Meebrengen: je beste casino-outfit               
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15 juni: ‘Slimste jonggiver ter wereld’-quiz 
Leer de laatste 10 edities van de ‘guinness world records’-serie al maar van buiten, het zal je nog van 
pas komen. 20:00-22:00 @lokaal 
Meebrengen: Uniform is niet verplicht, verstand wel 

 
 
 
22 juni: BBQ-poolparty 
 
Er is alweer een scoutsjaar voorbij, hopelijk zien we jullie nog voor deze ene keer terug en anders tot 
op grootkamp! 
Meer info volgt 
 
 
 

18-31 juli: Zomerkamp 
Eindelijk het is zover de grand final van het scoutsjaar 
Kambrief volgt 
 

 
 
 
 
 

The End 
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BINNENTENT 3: givers 

27 april 

 ZWEMSESH X BRUNCHSESH    

 10-17u 

Meenemen: zwemgerei, kleine gezellige tsjap zoals: kipcheurn, kipburgeir, 

kapsalonkhip, etc. 

 

4 mei 

 Vogels spotten in kalmthoetse heide neev 

 12-17u 

 Afspraak aan station centraal neev 

Meenemen: wandelstappers, verrekijker, wandelstok, snorkel 

voor underthewatar vogels spot, camo outje, etc. neev 

11 mei 

spiTsVheugel birthday sesh 

we gaan vanavond de favoriete activiteit van spitsvogel doen aka 

heel lijp gaan neev! 

14-17u  

Afspraak aan lokaal neev 

18 mei 

 CLIPSHOOT neev 

Vandaag gaan we vuur spitten en het allemaal recorden 

met lijpe guests 

Meenemen: grilzzz, chainzzz, lijpe spitzzzz, ICE,  
$WAGG, etc. 

 14-17  
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 Afspraak aan lokaal 

 

25 mei 

 ESCAPELOKAAL 

Vanavond gaan jullie lucked up in lokaal neev, doe je best om binnen tijd te 

ontsnappen uit het lokaal. 

20u-? 

Afspraak aan lokaal 

Meenemen: je brein 

  

1 juni 

 FIEMEL 

 Vanavond gaan we een lijpe film zien. 

 20-23u 

 Afspraak aan lokaal 

 

8 juni 

 Casinonight aka betcenter 

 20-23u 

 Meenemen: het kostuum van je opa en pokerface  

15 juni 

 DODGER @sinksefoor 

 More info TBA 

 20-23u 
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22 juni 

 Laatste vergadering: GIVERBAR

 

 B.Y.O.B. (zoals pongo het zou zeggen 😉😉) 

  

18-31 juli 

 ZOMERKAMP (gebruik je vergrootglas) 
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LEIDER STEENBOK IS WEER EENS ZIJN SPULLEN KWIJTGERAAKT  HELP JIJ HEM MEE ZOEKEN? 
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   Moppentrommel 

Wa is groen en verschuilt zich achter een boom?
- Spionazie.

Hoe noem je een overreden tomaat? 
- Ketchup. 

Het is groen en zit aan je ruitenwisser?
- Spruitenwisser.

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.”

Kamiel: ‘Julia, ken jij Frans?’ Bert: ‘Ja, dat is mijn oom.’ Bassie: ‘Nee, ik 
bedoel of je Frans kunt spreken?’ Bert: ‘Natuurlijk, zondag komt hij bij 
ons thuis.’ Bassie: ‘Neehee! Versta jij Frans?’ Bert: ‘Jazeker. Maar alleen 
als hij Nederlands spreekt!’ 



Uit ONS ARCHIEF 5: “Een put op onze nieuwe 
speelplaats”? 

Zoals je wellicht opgemerkt hebt is er de laatste maanden hard 
gewerkt aan de lokalen en wat je vooral zal zijn opgevallen is dat we 
een volledig nieuwe speelplaats hebben. 

Midden op de speelplaats komt er een grasveld waarop we zullen 
kunnen ravotten. Maar waarvoor dient die put naast het grasveld? 
Waarom heeft men niet gewoon alles vol gelegd met vloerstenen? 

In deze put gaan we een Lindeboom planten en wel op zaterdag 22 
febr. 2020, gedenkdag van de geboorte van Baden Powell, de 
stichter van de scouts( 22/02/1857). Deze dag wordt voor de ganse 
groep een grote feestdag, een jubeldag. We vieren dan plechtig ons 
100jarig bestaan. Reeds 100j. zijn we als groep actief in de 
Hertsdeinstraat 13. 

Vele welpen en scouts zijn ons voorgegaan en nog steeds is er elke 
week vergadering in onze prachtige lokalen.   

Op oude foto’s zien we de grote speelplaats dikwijls in gebruik bij  
allerhande feestelijkheden, beloftes, groepsaantrede, overgang ,… 

,… en zien we 
lindebomen staan op 
de speelplaats. 
Lindebomen werden 
aangeplant in vele 
straten van onze stad 
en op vele 
belangrijke 
festiviteiten, 
herdenkingen werd 
een Lindeboom 
geplant als blijvende 



2 
 

herinnering. Dit gaan we ook doen want “de Linde” is een belangrijk 
symbool van onze groep!  

Sinds het begin van onze groep heet ons ledenblad, De Linde, later 
het Lindeblad en na de fusie met de 6de St. Norbertusscoutsgroep, 
de binnentent.      

  

 

Na de eerste 25j. van ons bestaan 
werd de oud-leiding en de scouts die niet in leiding kwamen, maar 
bij de groep wilde blijven, opgenomen in “De Stam”, die een eigen 
programma had en de groep dikwijls steunde met allerhande acties 
zoals St.Niklaasfeest, driekoningenfeest ,mosselfeest, dansavond, …. 

Verschillende Antwerpse groepen hadden zo’n Stamwerking en onze 
stam werd: “De Lindestam” gedoopt. 

Uit deze Stam groeide dan een oud-scoutswerking waar we vooral 
Paul De Vroey, onze oudste oud scout, moeten vermelden die meer 
dan 25j. elke maand de oud scouts bijeenbracht rond één of andere 
activiteit. 
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Nu we ons 100j. gaan vieren zal “de Linde” weer volop “bloeien “ op 
onze speelplaats. 

We zullen een badge op ons uniform dragen waarop onze 
Lindeboom staat en overal zal je het logo zien verschijnen. 

Alle info in verband met onze 100j. viering zal in de loop van de 
volgende maanden verspreid worden, er wordt hard gewerkt achter 
de schermen en op de nieuwe website van de groep zal je alles 
terugvinden. 

 

             



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
Gelate Pygo   Pieter Verhoeven     0484/60.25.06
Vindingrijke Patrijs    Felien Moonen    0471/68.15.11

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


