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De Spellonk is een tweemaandelijkse uitgave van 50/37 Pius XI/St. 

– Godelieve Scouts en Gidsen V.Z.W, gevestigd te 2600 Berchem 

(Antwerpen). 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

Nele Steyaert 

Kortemarkstraat 25 

2600 Berchem 

0493/52.42.96 

nele@de5037.be 

 

Redactie & vormgeving  

Nele Steyaert 

   

Inlichtingen: 

Voor alle inlichtingen i.v.m. 

prijzen, artikels, 

medewerking en publiciteit, 

gelieve contact op te nemen 

met de redactie. 

 

- - - - -  algemene info - - - - 

Rekeningnummer: 

BE31 0688 9811 6155 op 

naam van 50 Pius XI 37 St. 

Godelieve V.Z.W. 

 

Lokalen: 

 50: Edelgesteentestraat

       2600 Berchem 

 37: Hofstadestraat 22       

2600 Berchem 

 

Groepsnummer: A1550G 

Website: 

http://www.de5037.be 

Facebook-pagina: Sint 

Godelieve pius XI. 50/37 Scouts 

Berchem 

E D I T O R I A A L 
Gelukkig nieuwjaar, beste 

scoutsvrienden! Hopelijk 

hebben jullie allemaal fijne 

feesten achter de rug. 2019 

belooft alweer een jaar vol 

avontuur te worden.  

 

Jullie hebben waarschijnlijk 

al gemerkt dat deze spellonk 

een maatje kleiner is dan 

gewoonlijk. Dat heeft alles te 

maken met ons goed 

voornemen voor het nieuwe 

jaar: papier sparen, en zo 

dus ook de bomen, die zo 

goed van pas komen bij 

bosspelen. Daarom bundelen 

we vanaf nu onze activiteiten 

in een tweemaandelijks 

programma. 

 

Een stevige linker,  

De Groepsleiding 

 

mailto:nele@de5037.be
http://www.de5037.be/
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Eerst en vooral: Gelukkig nieuwjaar, kapoenen! 
Hopelijk hebben jullie jullie buikje rond gegeten en fijn gefeest. Wij staan te 
popelen voor een 2019 vol sport en spel. 
 
 
Zondag 06/01: geen vergadering  
Helaas! De leiding zit met de neus in de boeken, dus jullie zullen vandaag zonder 
ons driekoningen moeten gaan zingen.  
      

 

Zaterdag 12/01: 14u-16u 

Deze week organiseert de feniks allerlei leuke dingen 

op het scoutsterrein! We gaan daar natuurlijk samen 

met de wouters eens goed gebruik van maken. Omdat 

jullie leiding met examens kampt, hebben we 

oudleiding opgetrommeld om jullie een leuke 

namiddag te bezorgen! 

 

Zondag 20/01 10u-12u30: wilde dierenspel 

We zitten met een groot probleem, we hebben 

namelijk gehoord dat er een hoop dieren ontsnapt 

zijn uit de zoo van Antwerpen. We spelen vandaag 

dus het grote wilde dierenspel! We gaan de dieren 

zoeken, en eens uitzoeken waarom ze zijn ontsnapt. 

De jins komen deze week ook helpen, dan kunnen 

jullie hen al wat leren kennen! 
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Zondag 27/01: geen vergadering 

Deze week is de laatste week van de examens, 

dus de leiding gaat er nog één hele dikke patat 

op geven om er door te zijn, en dan zijn we 

volgende week weer helemaal klaar voor de 

scouts!  

 

 

Zondag 3/02 10u-12u30 

De leiding is eindelijk af van dat stomme stomme leren! Vandaag doen we een 

heel speciale vergadering. Heel erg belangrijk is dat jullie je vandaag van je 

sterkste kant tonen, want het gaat heftig worden. Meer mogen we nog niet 

zeggen! 

 

 Zondag 10/02 10u-12u30; vergadering op wieltje 

Er is een echte klassieker onder de vergaderingen 

bij de scouts, die jullie vandaag misschien voor de 

eerste keer gaan leren kennen: de Vergadering 

op Wieltjes! Hiervoor pakt iedereen zijn coolste 

wielen mee, of dat nu rollerskates, een 

eenwieler, een fiets of een formule 1 racewagen 

is, alles is toegestaan! Liefst wel iets waarvoor je 

zelf moet duwen of trappen, anders is de 

competitie niet zo eerlijk. 

 

 

Vergadering 
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Zondag 17/02 10u-12u30: jinvergadering 

Deze week komen de jins voor de eerste keer een vergadering geven die ze 

helemaal zelf ineen hebben gestoken. Naar de jins moeten jullie natuurlijk ook 

heel goed luisteren he!.. 

 

Zondag 24/02 10u-12u30: verjaardagsspel 

Dit wordt alweer de laatste vergadering van deze maand, maar zeker één van de 

tofste, want jullie favoriete leider Jan is deze vrijdag jarig! (zou hij iets lekkers 

meepakken?) we spelen vandaag een parkspel, dus pak zeker niet je mooiste 

schoenen mee! 

 

Kapoenenleiding out 

xxx 

 

Droes     Widi    Jan   Babette 
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Dag lieve, ondeugende, lollige woutertjes! 
Hopelijk hebben jullie allemaal goed gevierd en het nieuwe jaar super goed 
ingezet. Wij wensen jullie alvast een gelukkig 2019! Het scoutsjaar blijft natuurlijk 
doorgaan en ook dit jaar hebben we enkele spectaculaire vergaderingen voor 
jullie gepland. Wij kijken er alvast naar uit om eraan te beginnen. 
Zie hier de planning voor de komende 2 maanden! 
 
 

Zondag 6 Januari: Geen vergadering 
Vandaag is het nog geen vergadering. De leiding is 
nog volop bezig met verteren van de feestdagen en 
is ook geconcentreerd bezig met hun examens 
waardoor het vandaag jammer genoeg nog geen 
vergadering zal zijn. Zo kunnen jullie wel nog 
genieten van de laatste dag van de kerstvakantie 
en iets tof gaan doen met familie of vrienden. :)  

 
 
Zaterdag 12/01: 14u-16u: Winterfeniks 
Vandaag heeft de Feniks iets speciaal in petto voor ons! Ze organiseren allerlei 

leuke dingen op het scoutsterrein! We gaan daar natuurlijk samen met de 

kapoenen eens goed gebruik van maken. Omdat jullie leiding met examens kampt, 

hebben we oudleiding opgetrommeld om jullie een leuke namiddag te bezorgen! 

 
Vrijdag 18 januari: Filmavond: 18u30-21u 
Aangezien de leiding midden in den blok zit en dus goed moet 
studeren gaan we een filmpje kijken. Denk maar al eens goed na 
welke film jullie graag willen zien en vermeld het op de vorige 
vergaderingen aan de leiding zodat wij jullie lievelingsfilms 
kunnen meebrengen. 
Breng allemaal ook kussentjes, dekentjes en slaapzakken mee zodat het lekker 
knus en gezellig wordt. De leiding zorgt ook voor wat lekkers voor tijdens de film.  
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Zondag 27 januari: 10u-12u30: Jinvergadering 
Vorige vergadering hebben jullie al gezien dat er 2 
onbekende figuren met ons mee speelden. Deze toffe 
mannen zijn onze jins en zullen vandaag speciaal een 
vergadering voor jullie in elkaar steken. Wij zijn even 
benieuwd als jullie om te zien wat zij van plan zijn vandaag. 
Kom dus zeker af en probeer de jins eens te kietelen. Wij 
hebben gehoord dat ze daar niet zo goed tegen kunnen! 
 
 
 

 
Zondag 3 februari: Cluedo: 10u-12u30 
Ieders favoriete leiding is vermoord ! (Natuurlijk 
weten jullie allemaal direct wie) 
Willen jullie helpen met dit raadselachtige mysterie op 
te lossen ? 
We verwachten jullie allemaal in detective-outfit aan 
het lokaal. 
Neem zeker ook je vergrootglas mee zodat we ook de 
mieren kunnen tellen!  
 

 
 
 
Zondag 10 februari: Games: 10u-12u30  
Bollen met kleurtjes, handen en voeten. 
Stokken met strepen, gevoelige vingers. 
Blokken met ogen, sterke polsen. 
Ballen en cirkels, scherpzinnige ogen. 
Wie nog niets snapt van dit mysterieus tekstje moet 
zeker naar de vergadering komen. Wie er wel al iets 
van snapt, moet uiteraard ook naar de vergadering 
komen want het wordt een knaller van formaat. 
Neem zeker je langste armen en benen mee!  
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Zondag 17 februari: Jinvergadering: 10u-12u30 
Op de vorige jinvergadering hebben wij ons ontzettend geamuseerd. Die jins 
kunnen er wat van. Ze waren zo goed dat we hen terug hebben gevraagd maar 
deze keer komen er 2 andere jins. Ben jij benieuwd wie ze zijn en wat ze voor ons 
in petto hebben. Wij denken dat het alvast heel leuk gaat worden! 
 
 
 
Zondag 24 februari: Kokerellen: 10u-12u30 
Joepie jeej! Vandaag gaan wij kokerellen, maar 
vooral veel eten! Wij weten dat jullie allemaal zot 
zijn van lekkere dingen en daarom gaan wij vandaag 
iets heel lekkers maken. Ben je benieuwd wat we 
gaan maken en vooral wat we gaan eten, kom dan 
zeker met je mooiste schort en kookmuts naar de 
scouts en laat de innerlijke Jeroen Meus of Pascale 
Naessens in je naar boven komen. 
 
 

Dit was het weer voor de eerste 2 maanden van 2019. Het zal weer heel wat 
emoties met zich meebrengen. Spanning, blijdschap, teleurstelling. Het komt 
allemaal aan bod in deze ultracoole vergaderingen. Wij staan te trappelen om 
eraan te beginnen! 
 
Groetjes van jullie lieve, leuke, knappe en charmante leiding 
 
Valoer, Robain, Luna, Nik & Brat 
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Beste jonggivers, 

Januari wordt een maand vol spannende verrassingen zowel voor jullie (wie 

leiding geeft) als voor de leiding (examens).  

 

06/01/2019: 10u-12u30: De enige echte 2019 new year’s game 

Sup draris, 2019 is 2018 niet :oooooo 

Wat zijn de machtshoudingen tussen de grote spelers van 50/37? 

2019 is een nieuwe kans om de macht over te nemen over je 

maten en maatinnen. Neem allemaal iets mee wat je niet zou 

meenemen in 2018!!  

 

13/01: Slaapspel (in uw eigen bed)  

Om ter langste slapen meisjes en jongens, 

hoe langer je slaapt hoe meer je de leiding 

helpt met hun examens. Geen vergadering 

fysiek op de scouts, maar mentaal wel in 

jullie eigen huis. (als je het nog niet 

doorhebt, geen vergadering)  

 

 

20/01: 10u-12u30: Bouwspel (op de 37) 

We gaan vandaag naar de 37 want we hebben het mooie grasterrein ervan nodig. 

Kom zeker allemaal want als jullie zware feestdagen achter de rug hebben, dan 

loodst dit jullie er zeker door! 
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27/01: Slaapspel 2.0 

(Despacito 3.2) 

Soms zijn we niet zo creatief 

en doen we hetzelfde spel 2 

keer. Slaap dus nog maar 

eens uit 

 

 

3/02: 10u-12u30: Jinteressante vergadering 

We zeggen nog niet veel, maar als je normaal de 

vergadering stom vindt, dan komt daar nu 

verandering in. Er komt namelijk nieuw bloed 

jullie amuseren. Lief zijn voor hen he. 

 

 

10/02: 10u-12u30: Sneeuwpret 

De naam zegt het zelf, we gaan ons super hard amuseren met de sneeuw. Als er 

effectief sneeuw (bijna zoveel kans als de Belgische regering) valt, dan nodigen wij 

u allen uit om uw snelste slee, uw warmste jas of gewoon gladste vuilzak mee te 

nemen. Handschoenen zijn evenzeer een must. 

Hier een foto om de snelste 

weg al uit te rekenen. 

 

 



12 

 

17/02: Klakkebuisspel 

Vandaag nemen we het tegen elkaar op in een superleukultratofklakkenbuisspel!! 

Neem allemaal jullie versierde klakkebuis mee, want dit wapen is essentieel om te 

kunnen meespelen en te kunnen winnen! Team jongens tegen meisjes, team 

leiding tegen leden, of team 3e-jaars tegen de rest? Wie zal het zeggen... 

 

 

24/02: Knotsgekke knutselvergadering 

Wie houdt er niet van een ouderwetse knutselsessie met papier, lijm en 

plakband?! Neem wat mooie blaadjes papier en klevende substantie mee, om 

mooie maar vooral knotsgekke dingen in elkaar te flansen! Misschien is er wel een 

prijsje voor de origineelste, mooiste, en gekste creatie! 😉 

 

Xoxo, 

Jarne, Zjuul en Andreas  
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De mannen! De feestdagen zijn weer gepasseerd, dus tijd voor die goeie 

voornemens eens uit te voeren. In deze koude maanden staat weer veel gepland 

om jullie goe warm te krijgen en ons te pletter te amuseren! 

 

 

6/01: Géén vergadering 

Jaja da begint hier al goed, geen vergadering  Jullie 

leiding heeft spijtig genoeg niet kunnen genieten van 

alle festiviteiten en zitten ook nu nog goed te strijden 

voor hun examens dus mogen jullie goed uitslapen! 

 

 

13/01: Het grote Olmospel! 10u-13u (OP DE 37!) 

“Het Olmospel?? Wasda voor iets?” 

 Hét belangrijkste en plezantste spel van dit jaar 

dat wordt georganiseerd en uitgelegd dor 

niemand minder dan Olmo zelf! 

Let op: deze vergadering vindt plaats op de 37 en 

duurt ook een half uurtje langer. 
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20/01: Verrassing!! 10u-12:30 

Wat gaan we doen vandaag? Een dikke verrassing 

natuurlijk! Kleed jullie maar warm aan want het is buiten 

te doen! 

 

 

 

27/01: Kook en verkopen: 10u-15u! 

Omdat jullie vorige keer massaal aanwezig konden 

zijn, gaan we nog eens proberen om te koken. Hoe 

lekkerder, hoe beter! Nadien gaan we goe verkopen 

wat we gemaakt hebben voor wat extra centjes! De 

nemen hier onze tijd voor tot 15u. 

 

 

 

3/02: Glijden over ijs: 13:30-16u 

Ja ze, glijden over ijs! Met zo schoenen met een soort mes 

onder. Ook beter bekend als schaatsen eujj neem allemaal 

jullie fiets en €5 mee, dan vertrekken we allemaal samen naar 

de schaatsbaan om goed op ons gezicht te gaan. Het is pas in 

de namiddag te doen!  
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ZATERDAG 9/02: Ikea games: 13:30-16:00 

Vandaag gaan we ons in den ikea verstoppen en zien hoe 

lang het duurt voor iedereen gevonden is. Tip: Kom NIET 

in uniform en laat het zeker weten moest je niet kunnen 

komen!  

 

17/02:  Olympische mini-spelen meets highland-games: 10u-12:30 

Een mix van twee grote en bekende sportevenementen die wij even 

gaan knallen op de giver-manier. Doe kleren aan die brandveilig zijn 

want de vonken vliegen er af deze vergadering! 

  

 

24/02: Lokaaltje fixen! 10u-12:30 

Vandaag gaan we ons lokaal pimpen en opruimen. Neem 

zeker allemaal een potteke verf mee en een verfborstel, 

posters en alle andere soorten versiering die aan de muur 

geplakt/geschilderd/ uitgesmeerd/… kan worden.  

 

BON! Dezen boek is weer gedaan, den tijd vliegt toch ze! 

Op naar de volgende fantastische maand met jullie!  

Dikke natte lebbers van Ezra, Nicky en Wouter  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Januari 

• 12/01: Winterkermis & nieuwjaarsreceptie Feniks 

• 27/01: Fenikskaffee 

 

Februari 

• 10/02: Pannenkoekenfeniks 

• 23/02: De grote take-a-risk quiz jins 

• 24/02: Fenikskaffee 

 

Maart 

• 10/03: Fenikskaffee  

• 16/03: Italiaanse avond 

•  29-31/03: Groepsweekend 

 

Mei 

• 03/05: Festiveuzzel afterwork 

• 04/05: Festiveuzzel 

 

Juli 

• 3-7 juli: kapoenenkamp 

• 1-7 juli: wouterkamp 

• 11-21 juli: jonggiver- en giverkamp 



17 

 

  

 Op de volgende data kan je in ons lokaal terecht in het 

fenikskaffee. We zijn open vanaf 11u tot 14u.  

Kom gerust iets drinken en/of een praatje maken 

wanneer je wacht tot de vergadering gedaan is.  

 

 Zaterdag 12 januari vanaf 11u  

Nieuwjaarsreceptie met buitenanimatie/vlaamse kermis. 

   

Zondag 27 januari : 11u -14u Fenikskaffee  

Zondag 10 februari : 11u – 14u pannenkoekenfeniks, de 

scouts die vandaag aanwezig zijn worden een lekkere 

pannenkoek aangeboden.   

Zondag 24 februari : 11u – 14u Fenikskaffee  

Zondag 10 maart : 11u – 14u Fenikskaffee  
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Groepsleiding groepsleiding@de5037.be 

 
Nele Steyaert  nele@de5037.be 

     Kortemarkstraat 25 

     2600 Berchem 

 0493 52 42 96 
 Smaragdgroen Betrouwbare Flicka 

      

Jeroen Pyra jeroen@de5037.be 

 Veldekens 18 
 2600 Berchem 

 0490 43 06 77  

 Noorderlichtgroen Gemoedelijke Sifaka 

 

 
Kapoenen  kapoenen@de5037.be 
 
Dries Lauwers dries@de5037.be 

 Neerhoevelaan 72 

 2640 Mortsel 

 0472215814 

 Saffraanrode Levenslustige Uil 
 

Babette Mercelis babette@de5037.be 

 Ferdinand Coosemansstraat 16 

 2600 Berchem 
 0496 78 05 13 

 Goudbruine Blijmoedige Beo 

 

Senne Lauwers senne@de5037.be 

 Neerhoevelaan 72 
 2640 Mortsel 

 0472 76 06 00 

 Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang 

 
Wietse Van Den Eynde wietse@de5037.be 

 Borsbeeksesteenweg 56 

 2530 Boechout 

 0472 48 12 64 
 Diephemelblauw Goedaardige Steenbok 

mailto:groepsleiding@de5037.be
mailto:nele@de5037.be
mailto:jeroen@de5037.be
mailto:kapoenen@de5037.be
mailto:babette@de5037.be
mailto:senne@de5037.be
mailto:wietse@de5037.be
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Wouters   wouters@de5037.be 
 

 Jeroen Pyra jeroen@de5037.be 

 Veldekens 18 

 2600 Berchem 

 0490 43 06 77  
 Noorderlichtgroen Gemoedelijke Sifaka 

 

Robin De Groote robin@de5037.be 

 Henri Prostlaan 11 
 2600 Berchem 

 0479 05 89 03 

 Mineola Speelse Gnoe 

 
Luna Mercelis luna@de5037.be 

 Ferdinand Coosemansstraat 16 

 2600 Berchem 

 0493 04 78 92 

 Guldenroede Vreugdevol Schrijvertje 
 

Nik Raeymakers  nik@de5037.be 

 Heilig Hartstraat 1/11 

 2600 Berchem 
 0479 22 33 38 

 Vinnige Gibon 

 

Valerii Danko valerii@de5037.be 
 Pansgatelaan 27 

 2640 Mortsel 

 0498 11 00 42 

  

 
 

Jonggivers  jonggivers@de5037.be 
 

Jarne Montesinos jarne@de5037.be 

 Langemarkstraat  
 2600 Berchem 

 0470 54 50 05 

 Wisteriablauw geliefde bongo  

mailto:wouters@de5037.be
mailto:jeroen@de5037.be
mailto:robin@de5037.be
mailto:luna@de5037.be
mailto:nik@de5037.be
mailto:valerii@de5037.be
mailto:jonggivers@de5037.be
mailto:jarne@de5037.be


20 

 

 

Andreas De Preter andreas@de5037.be 

 Helderstraat  
 2600 Berchem 

 0478 09 50 49 

 Gensterbriljante Opgewekte Lori 

 
Zjuul Van Den Eynde zjuul@de5037.be 

 Borsbeeksesteenweg 56 

 2530 Boechout 

 0474 71 93 30 
 Oaseblauw gedreven kauw 

 

 

Givers givers@de5037.be 

 
Nicky Roberts nicky@de5037.be 

 Helderstraat 69 
 2600 Berchem 

 0486 46 51 02 

 Karmijnrode Vurige Drongo 

 
Wouter Burvenich wouter@de5037.be 
 Edelgesteentestraat 58 

 2600 Berchem 

 0498 07 97 36 

 Onyxzwart Schuwe Frankolijn 

 
Ezra Cnaepkens ezra@de5037.be 

 Edelgesteentestraat 4 

 2600 Berchem 

 0488 03 35 78 

 Opaalblauw verrassende hamster 
 

 

Jins jins@de5037.be  

 

Berk Cimen berk@de5037.be 
 Herentalsebaan 60 

 2100 Deurne 

 0485 75 64 60 

mailto:andreas@de5037.be
mailto:zjuul@de5037.be
mailto:givers@de5037.be
mailto:nicky@de5037.be
mailto:wouter@de5037.be
mailto:ezra@de5037.be
mailto:jins@de5037.be
mailto:berk@de5037.be
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 Eervolle Amazonepapegaai 

 

Helene Steegmans helene@de5037.be 
     Hugo Verriesstraat 4 

     2600 Berchem 

     0470 28 88 46 

     Verwonderde Streepmuis 
 

Materiaalmeesters materiaal@de5037.be 
 

Olmo Brood   olmo@de5037.be 

     Herculesstraat 11 
     2600 Berchem 

 0496 39 30 33 
 Instinctieve Seriema 

mailto:helene@de5037.be
mailto:materiaal@de5037.be

