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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 
We zijn helaas al toegekomen aan 

het laatste boekje van dit scoutsjaar. 

Maar, niet getreurd! We hebben 

nog enkele leuke activiteiten in het 

vooruitzicht. 

 

De maand mei trappen we naar 

jaarlijkse gewoonte af met ons eigen 

buurtfestival: FESTIVEUZZEL! We 

nodigen jullie bij deze dan ook uit 

om van de muziek te komen 

genieten, een drankje te drinken en 

een dansje te placeren. Kinderen  

-12jaar zijn gratis en kunnen zich 

uitleven op het springkasteel. 

 

Verder kijken we natuurlijk al uit 

naar een mooie zomer met 

fantastische kampen. Helaas moet 

de leiding voordien de neus tussen 

de boeken steken om ze dan 

hopelijk heel de zomer opzij te 

kunnen leggen. Meer info volgt 

uiteraard nog in de kampboekjes en 

op de info-avonden. 

 

Een stevige linker, 

De groepsleiding 

mailto:nele@de5037.be
http://www.de5037.be/
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Het is alweer tijd voor het laatste boekje van het scoutsjaar! Het schooljaar zit er 

al bijna op en het wordt al lekker warm, dus houd jullie maar goed vast, want het 

belooft supertof te worden! 

 

  

zondag 12/05 10u-12u30: Estafette! 

Weten jullie al wat een estafette is? 

Ja? Goed zo! Nee? Geen probleem! 

We zijn hier vandaag allemaal om het 

te leren natuurlijk. Zorg zeker en vast 

dat jullie de 7 meest recente smurfen 

afleveringen hebben gezien, want 

daarin leer je heel goed 

samenwerken! 

 

 

zaterdag 18/05 18-20u: Cinema @de 37! 

Vandaag konden onze twee grootste wildebrassen Jan en 

Wietse niet komen, dus dan dachten Droes en Babette er 

aan om toch maar eens een rustige vergadering te doen 

voor die ene keer. Het gaat hopelijk warm genoeg zijn 

om zonder dekentje in onze salon te trekken, maar als 

het wat frisser is zou dat nog van pas kunnen komen! 
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zondagen  26/05, 2/06, 9/06 en 16/06: Blokken! 

Geen vergadering 

Deze zondagen is het helaas geen vergadering 

(snif), de leiding is volop aan het blokken! Laat dit 

jullie natuurlijk niet tegenhouden om goed buiten 

te ravotten, maar jullie moeten natuurlijk ook goed 

leren voor de toetsen he! 

 

 

zondag 23/06 10u-12u30: Waterspelletjes!  

De laatste vergadering van het jaar, het 

merendeel van de leiding eindelijk klaar met 

hun examens… We zijn klaar om er nog eens 

een echte knaller van te maken! Maak je borst 

maar al nat, want we gaan alles en iedereen 

onder water kliederen! Pak zeker kleren mee 

die daar tegen kunnen, en alle attributen die 

je van je mama en papa meekrijgt, en dan 

maken we er een supertoffe vergadering van! 

 

Dat wordt de laatste vergadering van het jaar, maar zie maar zeker dat jullie 

allemaal klaar zijn voor het kamp dat begint op 3 juli! Meer info (en een 

superdupermegacool thema!) volgt nog in een speciale kampbrief. 
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Nog een boodschap aan de mama’s en papa’s: op donderdag 27 juni doen we om 

20u een kamp-infomomentje voor de ouders! We gaan hier eerst een paar dingen 

kort uitleggen waarvan we graag hebben dat jullie ze meekrijgen, en dan is er nog 

ruimte genoeg om al wat jullie willen weten over het kamp aan ons te vragen. 

 

 

 

 

 

Knuffels en bezen van jullie favoriete kapoenenleiding!  

Babette, Wietse, Jan en Droes 
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Hey leuke woutertjes, 

We zijn alweer aangekomen aan het laatste boekje van het jaar. Gelukkig hebben 

we nog een aantal toffe vergaderingen voor jullie in petto. Deze laatste maanden 

worden dus super plezant. En na deze maanden is het eindelijk tijd voor het 

megacoole kamp waar jullie al zo lang naar uitkijken. Wij kijken er ook al naar uit 

maar kijken ook terug ;)  

 

Zondag 12/5 : Insluitspel : 10-12u30:   

Hey hoy. Vandaag gaan we een super crazy spel spelen. Het spel 

draait alleen maar rond pijlen en elkaar insluiten. Rechts, links, links, 

rechts, rechtdoor,...! Lukt het jullie om als “Laatste team” over te 

blijven? De winnaar mag zich kronen tot AVATAAR!  

 

Zondag 19/5: Zwemmen: 9u30-12u:  

Vandaag gaan we zwemmen! We spreken af aan het 

arena zwembad in Deurne om 9u30. Dit is een 

megacool zwembad met een goeie glijbaan. Het adres is 

Gabriël Vervoortstraat 8, 2100 Antwerpen. Jullie 

ouders mogen jullie terug komen oppikken om 12 uur. 

Breng uiteraard je zwembroek (strakke zwembroekjes, 

geen zwemshorts), badpak, bikini, zwembril en 

handdoek mee. Voor diegenen die nog niet goed 

kunnen zwemmen , mogen hun megacoole 

zwembandjes meenemen. Woehoew lekker splashen in 

het water! Blub blub blub! 
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Zondag 26/5:Bosspelletjes: 10-12u30 

Vandaag gaan we dieper in het bos, om nieuwe leuke spelletjes te 

spelen. We gaan de echte held van onze tijd ontmoet en testen hoe 

sterk en knuffelbaar hij is. Doe zeker niet je beste kleren aan, want 

het kan vuil worden. Een boomkostuum is extra punten.  

 

Zondag 2/6: GEEN VERGADERING 

Jaja het is weer zover. Jullie leiding heeft het weer zitten. 

Wij sluiten ons weer een maandje op in onze kamer om 

goede puntjes te halen op school. Jammer genoeg is het 

daardoor geen vergadering en moeten jullie deze zondag 

niet naar de scouts komen. Het goede nieuws is wel dat 

jullie lang kunnen uitslapen en op het gemak pistolekes 

kunnen eten met de mama en de papa. Njammie  

 

 

Zondag 9/6: GEEN VERGADERING 

Ook vandaag is het geen vergadering. Jullie leiding is 

nog steeds aan het strijden tegen de cursussen. We 

zitten in het heest van de strijd dus moeten we nog een 

laatste inspanning leveren om dit tot een goed einde te 

brengen. Wij gaan ervoor! Jullie kunnen vandaag weer 

wat tijd doorbrengen met vrienden en familie. Veel 

plezier!  
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Zondag 16/6: Natte zoektocht: 10-12u30: 

Ola pola, wat is dit? Omdat het de laatste 

tijd zo warm is geweest doen we 

vandaag een spel dat iedereen 

hydrateerd. Jullie zullen de richting 

moeten bepalen door allemaal doelen te 

behalen. Stap voor stap dichter bij de 

prijs, maar waar het om draait is de reis !

  

 

Zondag 23/6: Klimvergaderingvergadering: 8u45-12u00:    

Omdat we de laatste vergadering een beetje speciaal willen maken gaan we met 

zen allen gaan klimmen. Jullie worden allen verwacht om kwart voor negen op 

Van Duyststraat 16, 21OO Antwerpen. Daar staat jullie een geweldige voormiddag 

vol klauterplezier te wachten. Op het 

einde van de vergadering staat er jullie 

nog een geweldige verassing te wachten, 

dus zeker allemaal komen. Vergeet zeker 

geen sportkleren en -schoenen aan te 

doen en neem ook allemaal 4 euro mee. 

 

Dit was het voor ons laatste boekje. Wij hebben er al heel veel van genoten en 

kijken er naar uit om dit fantastisch jaar af te ronden met een spectaculair kamp! 

Groetjes van jullie allertofste,liefst,coolste,knapste leiding! 

XXXX 

Brat, Robain, Nik, Luna & Valoer 
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Heeeeey jonggivers, 

De laatste maanden van het scoutsjaar zijn aangebroken! We gaan dus nog even 

de beste vergaderingen die we nog niet gedaan hebben dit jaar zo maar even 

doen. 

 

12 mei: Klakkebuisspel 

Vandaag gaan we eens goed knallen in de 

bossen! Neem allemaal een eigen 

(gepimpte) klakkebuis mee, en ook een 

aantal magazines om pijltjes mee te 

maken. Het kan misschien ook handig zijn 

om je een klein beetje te camoufleren, 

zodat je je kan gedragen als een ultieme 

sluipschutter… Verstand op nul, en gaan!!  

 

 

19 mei 10u-12u30: Verassingsspel 

Bon, titel zegt het zelf. Doe kleren aan die vuil mogen worden 

en dan nemen we jullie mee naar een top secret locatie. 

Misschien is er ook wel een momentje ingelast waarop jullie 

even achteruit kunnen leunen en een snel pitje kunnen gooien. 
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26 mei 10-12:30: Stressvrije vergadering 

Geen stressss… Vandaag mag niemand een greintje 

stress vertonen, examens zijn er bijna. 

Doet iemand dat toch dan lossen we dat op met een 

positieve stimulerende groepsactiviteit. 

Zeker komen want er zullen goede massages 

uitgedeeld worden (toch, Leon?). 

 

  

 

Vrijdag 7 juni 19u30-22u: Filmvergadering:  

Neem jullie beste films en meest comfy slaapzak + 

dekentje mee, dan laten we de o zo mooie 

democratie spreken. 3D-brillen zijn pluspunten!  

 

 

 

Vrijdag 14 juni: Gezelschapsspelletjes 

Zelfde concept als vorige week alleen nu met 

gezelschapsspelletjes in plaats van films. Breng jullie leukste 

spelen mee (zowel games voor minder spelers als voor een 

hele groep). En dan gaan we ons zeker amuseren.  
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Zondag 23 juni: geen vergadering  

Helaas, na onze ontspannende vergaderingen 

van de afgelopen weken, bereikt de stress van 

de leiding een hoogtepunt. Ze blijven deze 

zondag thuis om nog wat te zwoegen boven 

hun boeken. Jullie kunnen dus al wat oefenen 

voor een nieuw wereldrecord ‘dooie vis’ 

vandaag. We zien elkaar op kamp! 

 

 

Dit is het dan. Allezja eigenlijk niet want het beste deel moet nog komen, het 

kamp. We zien jullie daar allemaal om de beste tijd van het jaar te beleven. 

Veel kusjes Zjuul, Jarn en Dre. 
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Hoppaaaaaa!! Daar is de lente weer! Om deze goed in te zetten vliegen we er 

deze maand dan ook weer goed in!  

 

 

12/05: Het dikke iconen-spel!!: 10u-12:30 

Vandaag  gaan we een goeie game spelen om 

de grootste iconen van afgelopen generatie 

nog is goe in de schijnwerper te zetten. Smeer 

jullie benen al maar goed in want het gaat er 

stevig aan toe gaan!!!  

 

 

 

 

19/05: Torens bouwen: 10u-12:30 op de 37!!! 

Als oudste tak van de groep zijn jullie normaal gezien in 

staat om met wat balken en hout indrukwekkende 

dingen te maken. Vandaag gaan we dat eens showen bij 

de jongere takken door de meest fantastische torens 

ineen te vlechten! 
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26/05: Bosspel: 10u-12:30 

Klassiek vossen in de bossen. Da’s al lang geleden 

hé! We spreken af op het lokaal MET FIETS om 

samen naar het dikste bos te rijden en alles daar 

respectvol af te breken. 

 

 

 

2/06: Agressieve sportspelen: 10u-12:30 

Omdat de leiding in examens zit en nog om 

moet gaan met de verkiezingstress, gaan we 

alles vandaag er eens goed uitsporten 

voordat jullie zelf 2 weken achter jullie 

boeken zitten gekluisterd. Kom zeker af om 

het prieel onveilig te maken. 

 

 

 

Zaterdagavond 8/06: Filmke checken: 19u-21:30 

Rustig ontspannen tijdens de examens moet al eens kunnen. 

Neem zeker allemaal een film mee en dan zullen wij zorgen 

voor drank en een versnapering of 2. 
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15/06: Verrassing!!!: 10u-12:30 

Wie o wie weet wat we vandaag van plan zijn? Verlaat 

nog snel jullie kamer voor dat de laatste examens 

beginnen en kom jullie ledematen wat los smijten met 

onze prachtige verrassing xxx 

 

 

22/06: De laatste: 10u:12:30 

Vandaag zit het scoutsjaar er bijna op, enkel 

nog een prachtkamp om alles af te sluiten, 

ohhhhhhhhhhh... Neem allemaal zeker een 

zonnebril en festivalstoeltje mee want we gaan 

ons velleke al klaarmaken voor het kamp door 

goeie huidkanker op te doen door overmatige 

uv-stralen! 

 

Dit was het weer, het scoutsjaar zit er weer volledig op seg, wa vliegt den tijd! In 

elk geval, het kamp wordt megabangelijk goe.  

Allée, adios en de dikste groeten van Nicky, Wally en Commi xoxoxoxoxo 
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Mei 

• 03/05: Festiveuzzel afterwork 

• 04/05: Festiveuzzel 

• 12/05: Fenikskaffee 

• 26/05: Fenikskaffee 

 

Juni 

• 09/06: Fenikskaffee 

• 22/06: Feniks-bbq 

 

Juli 

• 3-7 juli: kapoenenkamp 

• 1-7 juli: wouterkamp 

• 11-21 juli: jonggiver- en giverkamp 
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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.  

Zondag 12 mei : 11u – 14u Fenikskaffee  

Zondag 26 mei : 11u – 14u Fenikskaffee  

Zondag 9 juni : 11u – 14u Fenikskaffee  

 

 

Op zaterdag 22 juni organiseren we naar goede gewoonte de feniksbarbecue.  

Vanaf 17 u is dan iedereen welkom om te genieten van lekker eten, drinken, sfeer 

en gezelligheid. We hopen dan om alle scouts, ouders, oud-scouts  en 

sympathisanten te mogen begroeten aan het lokaal in de Hofstadestraat.  

INSCHRIJVEN is de boodschap. Inschrijvingsformulieren worden in de maand mei 

uitgedeeld.  Hopelijk tot dan!   
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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 

 

mailto:groepsleiding@de5037.be
mailto:nele@de5037.be
mailto:jeroen@de5037.be
mailto:kapoenen@de5037.be
mailto:babette@de5037.be
mailto:senne@de5037.be
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Wietse Van Den Eynde wietse@de5037.be 
 Borsbeeksesteenweg 56 

 2530 Boechout 

 0472 48 12 64 
 Diephemelblauw Goedaardige Steenbok 

  
 

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 
 

mailto:wietse@de5037.be
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


20 

 

Jarne Montesinos jarne@de5037.be 
 Langemarkstraat  

 2600 Berchem 

 0470 54 50 05 
 Wisteriablauw geliefde bongo  

 
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  

mailto:jarne@de5037.be
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
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Berk Cimen berk@de5037.be 

 Herentalsebaan 60 

 2100 Deurne 
 0485 75 64 60 

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

