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K A L E N D E R - F I N A N C I Ë L E I N F O

Kalender
9 Maart

Geen vergadering
Jullie leiding is op vorming <3

30 Maart

Geen vergadering
Jullie leiding stopt er mee.

16 Maart

Quiz
24 Maart
Altijd prijs!
Kapoenen-welpen dag
Vorm een spetterend team en schrijf je Vraag het eens aan de leiding.
in.

7-14 april

Paaskamp
Richtdatum voor het paaskamp.
Brief volgt.

15-17 Februarie

Gauwgiver-jonggiver weekend
Vraag het eens aan jullie leiding.

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

KAPOENEN
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KAPOENEN

Binnentent Kapoenen

12 januari: 14-17 u aan het lokaal

KAPOENEN

7

2 maart: 14-17u
Vandaag gaan we de zoo verkennen en allerlei toffe beesten en dieren zien. Kom verkleed als je
favoriete dier. Vergeet je zoo-abonnement niet! Afspraak aan de zoo.

3 koningenvergadering
Het is afgelopen week 3 koningen geweest.
Vandaag vergezellen we deze 2 heren op hun avontuurlijke pad. Kom verkleed als je favoriet.

19 januari:
Jinsspel: meer info volgt
26 januari:
Oud-leiding: meer info volgt
2 februari: 10-12 u aan het lokaal
GOEIEMORGEN!!!
Hinde en Bizon zijn klaar met hun vermoeiende examens en dat word gevierd. Sta lekker vroeg op en
kom een croissantje eten of wat ei of ne goeie warme chocomel

9 februari:

Valentijnsvergadering
14-17u aan het lokaal
Vandaag vieren we de dag van de liefde. Neem je lieve en mooie glimlach en goed humeur dus
zeker mee.
16-17 februari
Papa-kind weekend. Dit weekend gaan we erop uit met de papa’s.

9 maart
Geen vergadering, leiding is op vorming

16 maart
Scouts on ice. We gaan onze allermooiste schaatskunsten naar boven halen.
14 u afspreken aan de schaatsbaan antartica.
In de avond is het onze welgekende jaarlijkse quiz voor de ouders en anderen:
Meer info volgt nog.

24 maart: zondag
Kapoenen-Welpendag met alle scoutsen van Antwerpen, word heel tof en heel fijn kom dus zeker.
Deze vergadering valt dus op een zondag. Niet vergeten!

30 maart
Geen vergadering: leidingsweekend

Veel leuke spellen en een goeie sfeer. Tot Dan! Meer info volgt nog
8-12 april

23 februari

Paaskamp-kaaskamp

Krokusvakantie: geen vergadering

Meer info volgt
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WELPEN

WELPEN
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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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VERGADERINGEN

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.

MOVIENIGHT

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

12 januari, lokaal, 19u-21u
Welke film zal het worden? The Lion King? Kunfu Panda? Cars? Star Wars?
Harry Protter? Tarzan? Spiderman? Nemo? Shrek? The Incredibles?
Zootropia? Ice Age I? Ice Age II? Ice Age III?

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

Akela weet het antwoord dus allemaal vragen aan hem!!!
Meebrengen: iets lekkers, slaapzak

JINSVERGADERING
19 januari, lokaal, 14u-17u
De jins hebben een geweldig spel voorbereid voor jullie, meer wordt er niet gezegd…….
Dit is Ikki, zij staat
altijd klaar voor een
klein babbeltje.

Meebrengen: perfect uniform

OUDLEIDINGVERGADERING
26 januari, lokaal, 14u-17u
De leiding die vroeger onze leiding was gaan jullie vandaag
laten zien hoe het er vroeger aan toe ging.
Meebrengen: perfect uniform

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

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

GEEN VERGADERING – 2 februari
Jullie zullen ons een weekje moeten missen.

12

					

WELPEN

WELPEN
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VERRASSINGSVERGADERING
9 februari, lokaal, 14u-17u

THE BLOODS VS THE CRIPS
2 maart, lokaal, 14u-17u
In Amerika is een grote strijd tussen twee gangsterbendes: The Bloods VS The Crips.
Wij gaan ons één dag in hun schoenen plaatsen en beslissing welke bende beter is!

Meebrengen: perfect uniform

VALENTIJNSBRUNCH
16 februari, lokaal, 10u-12u

Dit zijn The Bloods:
Rode Raven, groene
ganzen!
Meebrengen:
Alles in het ROOD!

De belangrijkste feestdag van het jaar! Vandaag vieren we Valentijn, iets waar
jullie niet bang van hoeven te zijn. Dit wordt voor iedereen een schone dag <3
Meebrengen: liefdesbrieven voor de leiding, bloemetjes

WAAR IS WALLY-VERGADERING
23 februari, lokaal, 14u-17u

Wees voorbereid…….

Dit zijn The Crips:
Blauwe brulapen,
witte wolven, gele
giraffen!
Meebrengen:
Alles in het BLAUW!

Wees voorbereid……

GEEN VERGADERING – 9 maart
wegens scouts en gidsen Vlaanderen-activity: Ding Dong.

Je mag pas komen naar de vergadering als je Wally gevonden hebt:

GROEPSVERGADERING
16 maart, lokaal, 14u-17u
Een megaspel met alle takken tesamen!
Meebrengen: perfect uniform, laat zien hoe de Welpen dat doen deze dagen!

WELPENDAG
24 maart (NIET 23 maart)
Info volgt.
Sowieso PERFECT UNIFORM!

GEEN VERGADERING – 30 maart
wegens leidingsweekend.

Meebrengen: strepenkledij, verstopskilz

PAASKAMP – richtdatum: 7 tot 14 april (brief op komst)
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PIONIERS
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Happy New Year!!!!!!
12/01, 20-22u, lokaal
Vanavond vieren we nieuwjaar… voor de tweede keer!!
meebrengen: UNIFORM

Jins-regel-het-vergadering
19/01, 14u – 17u, lokaal
omdat jullie eigen leiding volop bezig is met hun examens, hebben de jins een eigen spel
bedacht!!! wow! supertof van hen
meebrengen: UNIFORM

Oude garde schiet te hulp
26/01, 14-17u, lokaal
omdat jullie leiding nog steeds examens heeft, hebben we de hulp ingeschakeld van de al ervaren
oud-leiding en zullen zij jullie vandaag entertainen.
meebrengen: UNIFORM

surpriseee
02/02, 20-22u, lokaal
??
Meebrengen: UNIFORM

Secretarisvogel: Takleidster ( de enige echte )
Serval: PR
Specht: takloser en EHBO
Canis: Moooonieeezz
Patrijs: scoutsmama

Movie-night
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09/02, 20-22u, Lokaal
vanavond houden we het rustig. met een leuk filmpje op het scherm en een chipje in onze hand..

Om jullie goed voor te bereiden op jullie giverjaren, doen we nu al een voorproefje van een echte
driedaagse. een wandeltocht door Antwerpen met coördinaten, zoals in het echt!

Meebrenegen: jogging broek

meebrengen: UNIFORM

BIRTHDAY PARTY X3

Smeltende Paashaas

16/02, 14u-17u, lokaal

23/03, 14u-17u, lokaal

Jullie favoriete leid(st)ers zijn vorige maand verjaard! Canis, Serval en Patrijs hebben door het
harde zwoegen voor school helaas nog geen tijd gehad om dit te vieren, maar nu is het eindelijk zo
ver!! we gaan een beetje parT maken en los gaan op hun favoriete muziek.

Gewoon smelten

Meebrengen: parT kledij

meebrengen:
UNIFORM
24

Geen vergadering  

Valentijn-speeddate-brunch

30/03

23/02, 10u-12u, lokaal

helaas pindakaas moeten jullie jullie leiding nog een keertje missen. Wij zijn op leidingsweekend
deze keer. :(((((((

Niets is beter dan Valentijn na Valentijn. Omdat de leiding ondertussen al lang heeft gezien wie er
op wie verliefd is, dachten we dat het wel leuk zou zijn als jullie daar vandaag zelf achter kwamen!
Trek je beste outfit aan en haal je beste openingszinnen maar boven dus ;)
meebrengen: je mooiste outfit

Driedaagse in 3 uur
02/03, 14u-17u, lokaal
Om jullie goed voor te bereiden op jullie giverjaren, doen we nu al een voorproefje van een echte
driedaagse. een wandeltocht door Antwerpen met coördinaten, zoals in het echt!
meebrengen: UNIFORM

Geen vergadering 

09/03
Vandaag helaas geen vergadering, jullie leiding is aan het bij-studeren om nog betere leiding te
worden!
meebrengen: helemaal niets

Gigagrotegroepsvergadering
16/03, 14u-17u, lokaal

meebrengen: nietss

Zakdoekenverkoop 2.0
06/04, 14u-17u, lokaal
omdat vorige keer zo goed verlopen is, doen we het nog een keer!!! zakdoeken verkopen is de sjit,
amiright?????
meebrengen: UNIFORM

HET SUPERMEGACOOLE PAASKAMP IS ER
07/04-13/04
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Algemene informatie
Uniform:
Zoals altijd verwachten we jullie weer in perfect uniform: scouts-t-shirt, scoutsrok, scoutshemd,
scoutsdas, scoutsbroek en scoutstrui voor de koudere dagen. In het begin van het scoutsjaar hebben
we te veel paljassen gezien in een lange broek, zorg dat dit niet meer gebeurt! Scoutstruien, t-shirts
en dassen zijn op onze scout te verkrijgen, de rest bij de hopper, kampeerder en andere
scoutsvriendelijke winkels.

Geraak je er niet?
Als je om een of andere superspijtige reden niet naar een vergadering kan komen, laat dit dan
alsjeblieft zo snel mogelijk weten aan leidster Nyala. Gelieve dit voor woensdag te doen om
praktische redenen.
Verwittigen kan op twee manieren :
emma@volders.org
0499759287
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Vergaderingen

Jullie leiding

12 januari: old school gaming
20:00-22:00 @lokaal

Rechtschapen Panda

We gaan ons vanavond eens goed amuseren door
het lokaal om te toveren in een echt arcade
centrum.

Bedrijvige
Sneeuwstormvogel

neem mee: ganzenbord, Wii, Playsation 4000, just
dance, monopoly, GTA V, de lijst is eindeloos

Pittige Sika

19 januari: Jins vergadering
14:00-17:00 @lokaal
De enthousiaste jins hebben met hun jeugdige creativiteit een loco activiteit voor jullie
bedacht.

26 januari: Oud leiding vergadering
14:00-17:00 @lokaal

Vlijtige Anhinga

De oude garde komt ons voor een keer vervangen, veel plezier!
Ingetogen Nyala

2 februari: Vergadering
Suprise, meer info volgt

9 februari: loco bosspel
14:00-17:00 @Middelheimpark
We gaan ons vandaag verplaatsen naar het exotische Middelheimpark om nog eens te
genieten van de goede buitenlucht. We verwachten jullie bij de hoofdingang van het park
om 14 uur in top uniform.
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15-17 februari: gouw jonggiver weekend
We gaan met alle Jonggivers van t’stad mee op weekend. Meer info volgt

23 februari: Sneeuwstormvogel is jarig.
Deze keer is hij echt jarig en voor zijn verjaardag heeft hij ons een namiddagje van 14:00 tot
17:00 uur in zijn turncomplex belooft. Kom in je sportiefste outfit! Locatie-info volgt

2 maart: Panda is jarig
14:00-17:00 @lokaal
Panda is vandaag jarig en verwacht dat jullie in
perfect uniform komen , jullie gaan vandaag het
beste cadeau voor hem proberen te vinden.

9 maart: geen vergadering
de leiding gaat naar de leidingschool

16 maart: groepsvergadering
14:00-17:00 @lokaal
Vandaag houden we een vergadering met heel de groep van de jongste kapoen tot de
oudste leider.

22-23 maart: sleepover lokaal
Vrijdag 20:00 uur – zaterdag 13:00 uur @lokaal
neem mee: slaapzak, matje, uniform, tandenborstel, kussen, pyjama, etc. zorg dat je
vrijdagavond al gegeten hebt.

30 maart: geen vergadering

07-14/04/2019 paaskamp:
Het knotsgekke paaskamp is in aantocht. De brievenproductie is in volle gang. Kan jij het
thema al raden?

GIVERS

GIVERS
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LEIDING

Uniform?

FOUDIA

Het is zeer belangrijk om een uniform te dragen op de scouts #proudtobeascout.

TAKLEIDSTER + PR

Afwezig?
Post een berichtje in de facebook groep of stuur een sms’je naar je favoriete leiding (Foudia).

Belangrijke data?
Gouw Giverweekend: 15/02 - 17/02

ONGEREMDE SPITSVOGEL
WANNABE TAKLEIDER + MONEY MAN

Quiz/Groepsvergadering: 16/03
Paaskamp: 7/04 – 14/04
Voorkamp zomerkamp 3de jaars: 10/07 – 13/07

TROTSE COATI
EHBO + DOKTEUR B.

Zomerkamp: 14/07 – 28/07

Financieel?
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 givers: 60 euro op het rekening nummer BE44 9794 2642 5745. Dit wordt gebruikt om de

ZELFREDZAME SPRINGBOK
EHBO + LEVENSREDDER IRL

activiteiten te financieren, de vergaderingen dus. Vermeld ook altijd de naam van uw kind.

BEHEERSTE BERGBEVER
MR. HARDSTYLE + TRIPLE-B
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VERGADERINGEN
12 januari QUIZ
20u-23u @Lokaal

We gaan is zien of de examens jullie hebben goed gedaan. Verwacht jullie
aan een ultra interessante quiz & een leuwke prijs.
Meebrengen: Je brains xx
Plaat van de week: Where is my mind? – Pixies
19 januari JINSSPEL
14u-17u @Lokaal

De leuke jins organiseren vandaag een leuke game voor jullie. Ben jij ook zo
benieuwd??
Plaat van de week: What’s it gonna be?! – Busta Rhymes ft. Janet Jackson
Nog ene: What’s it gonna be – Beyoncé (Sam Gellaitry Reamix)
26 januari OUD-LEIDING VERGADERING

14u-17u @Lokaal

De leuke oud-leiding organiseert vandaag een spel voor jullie.
(PS: we weten dat jullie ons missen, maar no stress, volgende week zijn we
terug!)
Plaat van de week: Never leave you (uh ooh, uh ooh) – Lumidee
Remixke voor de fans: Chicee Dee (vocal mix) – Skulduggery
2 februari SURPRISE

GIVERS
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15-17 februari GOUW GIVERWEEKEND
Lekker geshellig nieuwe vrienden maken op dit leuke netwerk event. More
info soon…
Plaat van de week: Buy urself a friend – Lucky Charmz
23 februari WK SJOTTERKAS
13u-17u @Lokaal

Kom vandaag sjotteren met een sjotterkas die jullie zelf ineen gaan zetten
(w0w) en fris ineens jullie technieken op.
Plaat van de week: I don’t wanna lose (club mix) – Lime
2 maart VOGELS SPOTTEN

10u-17u @Lokaal

Altijd al die ene leuke vogel willen zien? Vandaag is je dag.
Meebrengen: awe velo, ne verrekijker
Plaat van de week: I’m like a bird – Nelly Furtado
9 maart GEEN VERGADERING
Vandaag geen vergadering skatiees xoxo
Plaat van de week: Don’t cry – J Dilla
Of als ge het toch niet kunt binnenhouden: Cry baby – Janis Joplin
Maar doe dan misschien op leuke locatie: Crying at the discoteque – Alcazar
En als het ni mag van de mama ask: Big Poppa – The Notorious B.I.G.

14u-17u @Lokaal

16 maart QUIZ / SCHAATSEN HEUJJ

Omdat we jullie al zo lang niet meer gezien hebben, hebben we vandaag een
super leuke vergadering voor jullie in petto.
Meebrengen: Niet je mooiste kleren xx
Plaat van de week: Gemist – De Jeugd Van Tegenwoordig

Eerst lekker schaatsen en dan lekker quizzen. Hier krijgen jullie (& jullie
ouders) later nog meer info over grtz.
Plaat van de week: From: Disco To: Disco – Whirlpool Productions

9 februari SNEEUWBALLEN

23 maart JACKASS VERGADERING

14u-17u @Lokaal

14u-17u @Lokaal

Weetje: Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, dan wordt hij wit.
Meebrengen: Weeral niet je mooiste kleren xx
Plaat van de week: Shine a light – Shabazz Palaces

Vandaag geen doorsnee vergadering, doe je helm en kniebeschermers al
maar aan bruurs en zusters.
Meebrengen: Opgeladen smartphone, fiets.
Plaat van de week: Insane in the brain – Cypress Hill
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30 maart GEEN VERGADERING
Vandaag geen vergadering.
Plaat van de week: We had enough – Arnie Love & The Lovelettes
7-14 maart ULTRALITTE PAASKAMP
Het wordt echt de moeite! Ultralitte brief soon xxxxxxxxx
Plaat van de week: Daa Nyinaa – Ata Kak

Mvg,
De Giverleiding

JINS

29

Check jullie book, the gram of missxhien zelfs de snap voor meer info

Uit ONS ARCHIF…4::Aalmoezenier Fons Schrijvers
Wat een rare titel: “Aalmoezenier
Schrijvers”? Wat heeft dat te
betekenen?
Een aalmoezenier is een roomskatholieke priester die wordt
aangesteld om een tak of groep te
begeleiden in de godsdienstige en
zedelijke begeleiding van de leden. Dit
klinkt wel erg serieus… en toch!
Toen in 1930 “de scouts” het VVKS of
Vlaams Verbond van Katholieke
Scouts werd genoemd, kwam voor het
eerst de “K” in onze verbondsnaam
binnen, wat tot in 2006 zo gebleven is.
Alfons Schrijvers kwam in 1928 als wolfje, welp bij onze groep,
toen de 16de scoutsgroep St.
Laurentius. Hij liep school in St.
Norbertus, werd patrouilleleider
van de Eekhoorns en stak vele
fratsen uit met zijn vriend Marcel
Pay. In 1937 werd hij Baloo en
ging hij naar de Jamboree in
Nederland.

Groot was de verrassing toen in 1937 werd bekend gemaakt dat
zowel Alfons als Marcel priester wilde worden. Ze moesten hiervoor
eerst Latijn gaan studeren in ’t weekend en daarna 4 jaar naar’ t
seminarie, een opleidingsinstituut voor priesters. Hij mocht slechts
48u per trimester van Mechelen naar zijn thuis in Antwerpen en
miste de scouts enorm. Maar zijn vrienden bleven hem trouw en
steunde hem in zijn roeping.
In 1942 leidde hij, als seminarist, een kamp waaraan een 100-tal
zonen van militaire krijgsgevangen deelnamen… alles moest tot in
de puntjes geregeld worden en niet in
het minst voor het bezoek van prins
Albert aan het kamp in ’s
Gravenwezel. In 1943 verstoorde de
Gestapo het kamp in Zalphen maar
de leiding was al ondergedoken.
Wij zien hem hiernaast met onze
vorige koning Albert het kamp in ’s
Gravenwezel schouwen.
In 1944 wordt hij priester gewijd en
celebreert hij zijn eremis in de St.
Laurentiuskerk aan de Markgravelei.
Hij wordt
benoemd

tot priester-leraar in het St.
Pieterscollege in Leuven en wordt er
later prefect.

Ondertussen is hij altijd in de
welpenleiding gebleven en krijgt onze
groep een aalmoezenier die uit onze
eigen groep komt.

2

Hij was een fervent
Beerschot-supporter
en kreeg van zijn klas
jaarlijks het
abonnement op de
voetbal… zoveel
respect had men voor
deze man. Hij kwam
elke week naar ’t
lokaal en betekende
heel veel voor zijn vrienden en voor vele latere leden van onze
groep. Hij was er voor ons, steeds opnieuw met zijn eigen stijl,
een stijl van luisteren vooraleer te oordelen… een stijl met zeer
veel respect voor de opgroeiende jeugd en indien nodig stuurde
hij een beetje bij.

was fier op verscheidene
jongens die hij had
geholpen en die er later
”gekomen zijn”.
Zijn misvieringen op de
kampen op een gesjorde
tafel met
cassetterecorder, zijn
woordje bij het afnemen
van de scoutsbelofte, zijn vertelkunst bij de welpen … het zijn
mooie herinneringen.
Op moeilijke momenten stond hij klaar om bij te sturen… de
groep was te belangrijk voor hem en voor de leden in ’t bijzonder.
Zo was het ook bij het moeilijke moment van het fusioneren van
de groep met de 6de St. Norbertus-scoutsgroep in sept.1994. Hij
stond pal achter de groepsploeg en was een enorme steun voor
hen ook al moest hijzelf een stuk afscheid nemen van zestien.Hij
gaf de leiding alle kansen. Het succes is dan ook niet uitgebleven.
Beide groepen zijn er beter uitgekomen.
Aalmoezenier Fons Schrijvers, de Moeze, overleed op 16 februari
2005 in het R.V.T. Sint –Gabriel in de Van Peltstraat.
Op zijn doodsprentje stond geschreven:

Hij werd de rood-grijze draad van
onze scoutsgroep. Hij was onze
toeverlaat, bij hem konden we
iets kwijt, vroegen we raad zowel
persoonlijk als voor onze tak of
groep. Wie was beter
geplaatst?... opgegroeid in de
buurt van het lokaal,77 jaar in eigen scoutsgroep geweest en 61
jaar aalmoezenier van zijn eigen groep. Hij wist van aanpak en
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Wij danken U, Heer, voor dit eenvoudige leven en voor alle
goedheid die van hem is uitgegaan. Zijn stille toewijding en
liefdevolle bekommernis zullen wij missen. Dankbaar om alles wat
hij voor ieder van ons gedaan heeft, bidden wij: ”Heer, geef hem
de eeuwige rust in Uw vrede. En geef ons de moed en de kracht
om zijn heengaan te zien als een opgang naar U.”
We zijn hem alle dank verschuldigd! Onze groep heeft met hem
zeker een unicum in de scoutswereld wat zijn dienstjaren betreft.
Spijtig dat hij de viering van 100j. Scouting Antwerpen-Zuid niet
kan meemaken(1920-2020).
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CONTACTGEGEV E N S L E IDIN G 2018- 2019

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
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
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
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
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
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

