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Kapoenen 
11/4 10:00 – 12:30 Sportvergadering 
We weten dat jullie allemaal hebben moeten kiezen tussen 
jullie hobby’s. Velen onder jullie kunnen dus niet meer gaan 
sporten. Daarom gaan we vandaan nog is zeer intensief 
sporten. 
 
18/4 10:00 – 12:30 reisje rond de wereld 
We gaan vandaag op vakantie.  Niet in het buitenland, maar 
gewoon op lokaal. Denk niet dat het een gemakkelijke tocht 
gaat worden want er liggen krokodillen en haaien op de loer. 

 
25/4 Dagtocht! 
We gaan vandaag is een hele dag plezier maken! Neem dus zeker 
allemaal een lunchpakket en een banaan mee. Meer info volgt 
spoedig in een extra brief. 
 
2/5 10:00 – 12:30  één tegen allen 
Ezra vindt dat hij veel beter is dan jullie allemaal. De rest van de leiding denkt hij overdrijft.  Daarom 
mogen jullie vandaag bewijzen dat jullie veel slimmer, sterker en vooral leuker zijn dan Ezra. 
 
9/5 10:00 – 12:30  Kookvergadering 
Vandaag gaan een geweldige lekkere maaltijd kokken. Neem allemaal een koksmuts en een schort mee 
en zeg tegen jullie ouders dat ze geen middageten voor jullie moeten voorzien want jullie gaan naar huis 
gaan met volledig gevulde buikjes. 

  
 
16/5 10:00 – 12:30 De slimste kapoen ter wereld 
We vroegen ons af wie de aller slimste kapoen is. Dus dat gaan we 
vandaag uitzoeken. Weet jij dat een kilo lood zwaarder is dan een kilo 
veren en dat een duizendpoot stiekem maar 12 poten heeft? Dan 
maak jij een grote kans om deze quiz te winnen.  
 
 



23/5 10:00 – 12:30 Klassieke spelletjes 
Vandaag gaan we is extra traditioneel zijn. We gaan de oudste spelletjes ter wereld spelen. Kom dus 
zeker allemaal in perfect uniform. 
 
 
30/5 10:00 – 12:30 Waterspelletjes 
Amai, wat is belachelijk warm vandaag. Daarom gaan we vandaag ons afkoelen me leuke 
waterspelletjes. Mocht het niet warm zijn vandaag, dan hebt ge pech. Waterspelletjes gaan toch door. 

 
 
  



WOUTERS 

Hoi pipeloi lieve Wouters, voor het laatste boekje van het jaar heeft de leiding weer veel plezants in 
petto. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!  

 
Zondag 11 April van 9:45 tot 15:30: Zoo!   
Voor de eerste vergadering van het nieuwe boekje wagen we ons 
al in het hol van de leeuw! Vandaag gaan we met de Wouters naar 
de zoo, om daar eens uit te vogelen wie van ons het beestigste 
beest is. Zo’n uitstapje is niet simpel en we verwachten dus geen 
apenkuren van jullie. Meer info vind je in de brief, die hier ook nog 
een keer bij zit. Wij hebben gewoonweg vlinders in onze buik voor 
deze superdag, hopelijk jullie ook!

 
  

Zondag 18 April van 10:00 tot 12:30: Mafia-spel   

Vandaag gaan we te weten komen wie de big boss wordt van onze kartel. 
Sluw en genadeloos zijn hoort bij het maffia leven dus bereid jullie voor! 
De vergadering zou des te leuker zijn mochten jullie verkleed komen! 
Denk aan een zwart hoedje, strak pak en een donzige mustache ;) 

Groetjes van Leonardo, Driessos, Antonius, O(t)cho, Florienté en Imanae.  

 
Zondag 25 April van 10:00 tot 12:30: Kampen bouwen  
Deze week gaan we kampen bouwen! We gaan eindelijk te weten komen wie van de wouters het beste 
en coolste kamp kan maken!  



  

Zondag 2 Mei: van 10:00 tot 12:30 (misschien een beetje later voor al het lekkers te verorberen): 
Italiaanse kookvergadering  
Buongiorno, tutti! 
Vandaag gaan we ons bezighouden met de overheerlijkste Italiaanse lekkernijen te kokkerellen, en ze 
daarna lekker op te smullen natuurlijk. De leiding pakt de ingrediënten mee, jullie hoeven enkel je 
favoriete schort mee te nemen, of misschien ander hilarisch keukengerei dat je mag meenemen van de 
mama’s en papa’s. 

  

 
Zondag 9 Mei: van 10:00 tot 12:30: Knutselvergadering! 
 
Dag lieve woutertjes, een paar weken geleden zijn we op bezoek geweest bij de zoo. Vandaag gaan we 
eens testen hoeveel jullie daarvan onthouden hebben! We gaan vandaag dieren knutselen! Heb je zin 
om je lievelingsdier te maken of een groene leeuw te maken? Alles kan! Kom zeker naar de vergadering 
en gebruik al je fantasie om iets creatiefs te maken! Als je thuis nog iets hebt liggen om mee te 
knutselen mag je dat gerust meenemen! (Wc-rollen, karton, … wij zorgen wel voor verf, lijm, scharen, 

etc.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 16 Mei: van 10:00 tot 12:30: Levende Stratego in 
leidingsthema  

Vandaag gaan we stratego spelen maar niet zomaar het bordspel,wij 
gaan het in het echt spelen. Bereid jullie allemaal maar goed voor en 
probeer de beste tactieken te bedenken  zodat jullie ploeg kan 
winnen!! 

Zondag 23 Mei: van 10:00 tot 12:30: Waterspelletjes  

Zoals jullie misschien wel weten is het scoutsjaar bijna gedaan 

Maar dat betekent ook dat het bijna zomer is en dat het zonnetje 
veel gaat schijnen. 
En wat is de LEUKSTE vergadering om te doen als lekker warm is?  
Waterspelletjes natuurlijk!!! 
Dus pak allemaal jullie grootste waterpistolen mee en wees klaar om nat te worden! 
 
Zondag 30 Mei: van 10:00 tot 12:30: Speeltuinentocht  

Jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel een speeltuin in jullie buurt maar vandaag gaan we er niet 1 
bezoeken maar gaan we ze allemaal bezoeken. Elke speeltuin in de buurt die jullie ooit hebben gezien 
is van ons, hopelijk komen jullie ze mee met ons veroveren, tot dan!! 
 
Dit was dan weer het laatste boekje van het jaar. Hopelijk zien we iedereen terug op het kamp van 5 tot 
11 juli. Meer info volgt zeker nog in de brief: 
 
Liefste Wouters, beste ouders, 
Het is voor iedereen een beetje een speciaal jaar, maar dat betekent ook dat we met de scouts een paar 
speciale dingen kunnen doen! Daarom hebben we een erg coole vergadering in petto op 11 april (in het 
midden van de Paasvakantie): we nemen de Wouters mee naar de Zoo van Antwerpen!  
Daarvoor spreken we op twee plaatsen af, jullie mogen kiezen: 

• De leiding vertrekt om 9:45 op het lokaal, met de fiets! Neem dus ook een fiets mee, dan 
fietsen we samen naar het Astridplein. Vergeet zeker ook geen goed slot om je fiets vast te 
leggen, fluo vestjes voorziet de leiding  

• Heb je geen zin in een fietstochtje (~4 kilometer heen, nog eens 4 kilometer terug), we 
verzamelen nog eens samen aan de ingang van de Zoo om 10:30. Let op, het is niet altijd 
even makkelijk om hier te geraken met de auto. 

Voor de terugrit naar huis ga je ook op dezelfde manier:  
• We verzamelen na een middag speelplezier weer om 15:00 aan de ingang van de Zoo, 

zodat de kindjes die daar zijn afgezet ook weer opgehaald kunnen worden. 
• De dappere fietsers gaan nog even mee terug, en ze komen terug aan op het lokaal om 

15:30.  

Voor een lange dag in de zoo mogen we een paar dingen zeker niet vergeten: 
• Aangepaste kleren voor het weer (door Covid-19 maatregelen is de Zoo momenteel een 

buitenervaring). 
• Een brooddoos met een lekker lunchpakket en een drankje. De leiding pakt zeker nog een 

snackje mee voor iedereen, maar dat houdt een Woutermaag geen hele namiddag gevuld! 



• Naar de Zoo gaan is jammer genoeg niet gratis, maar gelukkig is er wel groepskorting. We 
vragen dus aan iedereen om € 12 te betalen (liefst op voorhand op BE95 0688 9837 8358) 
voor een toegangsticket.  

Vind je dit toch wat veel, of lukt dit niet zomaar? De scouts heeft een formule, scouting op maat, waarbij 
ouders maar 1/3e van de kosten van activiteiten, inschrijvingsgeld en dergelijke moeten betalen. Geef 
een seintje aan één van de leiding, dan betaal je voor deze activiteit maar € 4. 
Voor deze activiteit is het wel erg belangrijk dat we weten wie er allemaal kan komen, dus het zou erg 
fijn zijn als iedereen ten laatste een week op voorhand zou willen laten weten of ze al dan niet kunnen 
komen via een mailtje naar Wouters@de5037.be. Je mag het natuurlijk ook op een andere manier laten 
weten, zolang we maar een mooie ledenlijst kunnen meegeven! 
We hopen dat jullie er even veel zin in hebben als wij, bereid je maar al voor op een echte beestenboel! 
Een stevige linker, 
De wouterleiding 
 
 
Knuffels en bezen van jullie favoriete leidingsploeg: 
Anton, Floore, Droes, Otje, Lennart en Imani 
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Jonggivers 
 
Dag allemaal! Hier zijn we weer met een spetterend programma voor de komende periode! We hebben 
nog eens extra diep in onze toverhoed vol vergaderingen gegrabbeld speciaal om jullie weer van 
fantastische vergaderingen te voorzien! Je zal zien dat we nog eens wat unieke activiteiten gepland 
hebben zoals een daguitstap en een online filmavond. Zo kunnen we toch in deze vervelende tijden 
samen genieten van fijn samenzijn (in de mate van het mogelijke)! Hieronder zien jullie ook nog eens de 
groepjes en de uren waarop jullie welkom zijn! 
 
Groep 1: 9u30-12u 
Elin 
Romi 
Ibo 
Inaya  
Jack  
Ewan 
Berk 
Leon 
Groep 2: 10u-12u30 
Maksim 
Famke 
Yjada 
Erin 
Mirthe 
Bas 
Camille 
Roos 
 
Zondag 11 april UITZONDERLIJK VAN 19u-21u: 
ONLINE CINEMA  
Vandaag is het zover! Een heuse cinema aan 
huis! Selectie uit honderden films speciaal 
handgekozen voor jullie! Pak jullie meest 
comfortabele dekentje en kussens erbij, maak het 
lekker knus en geniet samen met ons van een 
prachtig verhaal! 
We gaan samen kijken via onze Discord-server, 
dus zet zeker een laptop,tablet of gsm klaar met 
voldoende batterij. Het enige waar jullie voor 
moeten zorgen, zijn de snacks! 



 
Zondag 18 april: smokkelspel 
Jaja, het is weer het veelgeliefde spel waar we als ware criminelen 
goederen smokkelen om de rijkste scout van Berchem te worden. 
Smeer de benen maar al in of trek je camouflage aan want de boeman 
zal het spel niet gemakkelijk maken! 
Wij hebben er alvast zin in! 
 

ZATERDAG 24 april: Technieken 
vergadering 
Haal die forse spierballen en jullie scouteske 
geheugen nog eens boven met deze ultra- hyper-
technische vergadering! Ben je een ware sjor-
kampioen of eerder de vuurmeesters der 
vuurmeesters? Of ligt jouw innerlijke kracht toch meer 
in het klieven van houtblokken? Wij zijn alvast 
benieuwd! 
 

 
Zondag 2 mei: Levende monopoly 
Dit is dé vergadering om te bewijzen dat jij ook 
een rijke oliemagnaat kan zijn! Steek je geld in 
het beste vastgoed van ons land, misschien wel 
de 37 of NEEEEEEEEEEE, de 50 natuurlijk! Met 
dit droomparadijs stijgt je kapitaal 10000x de 
lucht in! Doe dus je alleruiterste best om zoveel 
mogelijk mooie plaatsjes als deze te 
bemachtigen! 
 
FOTO: wat de 50 is voor de leiding :) 
 

Zondag 9 mei UITZONDERLIJK VOOR IEDEREEN VAN 10u-12u30: insluitspel 
Vandaag halen we nog eens een spel uit de oude doos. 
het insluitspel een strategiespel doorheen berchem in 2 teams en het doel 
is het ander team in te sluiten. 
denk eraan dat vandaag ook groep 1 om 10u moet komen 
 
 



 
Zondag 16 mei UITZONDERLIJK VAN 10u-16u: 
Daguitstap 
Aaaaaaaah, eindelijk nog eens een goeie oude 
daguitstap, wat hebben we die toch gemist! Vandaag 
gaan we een heuse tocht maken naar het oude Fort Van 
Borsbeek! Dit oude fort dat gebouwd is in !1864! wacht 
nu op jullie komst om er van allerlei leuke activiteiten te 
doen. Smeer jullie benen dus al maar in want we 
vertrekken van op ons lokaal, lekker fietsen dus!  
 
PS: Er komt nog een brief met meer informatie over de 
dagtocht. 

 
VRIJDAG 21 mei van 19u-21: Casino avond 
Strijk die broek maar lekker glad en smeer 
wat extra gel in de haartjes want vanavond 
wordt het fancy!! Casino 50/37 is geopend 
voor alle rijkeluizen! 
Vergeet zeker je zonnebril niet om de beste 
pokerface te hebben!! 
PS: wij zijn niet verantwoordelijke voor alle 
mogelijke gokverslavingen. 
(Zeker niet geript van een vorig boekje) 
 
 
Zondag 30 mei: Weerwolven 
Het ingeslapen dorpje berchem wordt sinds enige tijd belaagd door 
weerwolven! Elke nacht veranderen bepaalde bewoners van het gehucht 
in mens verslindende wolven, die afschuwelijke moorden plegen... Moorden, 
die het daglicht niet kunnen verdragen...  
Wat pas nog een eeuwenoude legende was, is plotseling op 
onverklaarbare wijze brute realiteit geworden! Jullie dorpelingen zullen je 
moeten verenigen om je van deze plaag te ontdoen, en zo te zorgen, 
dat minstens enkelen van jullie dit griezelige avontuur overleven! 
 
 
Ziezo! Het laatste boekje voor dit (beetje vreemde) jaar zit er al weer op! Hopelijk vonden jullie het even 
leuk als wij en hebben jullie al enorm veel zin in het kamp! Wij zien jullie in de tussentijd graag nog op 
de geweldige Discordserver verschijnen voor een fijne avond! 
Dikke (virtuele) knuffels en bezen van jullie lieve leiding, 
 
Ochtendglorenoranje vinnige gibbon, middenzeegroene plichtsbewuste mustang, fijnbesnaarde 
codorna, diephemelsblauwe goedaardige steenbok. 



 
 
 
 

  



Givers  
 
Zondag 4 april: 14u00-17u00: Kookvergadering @DE37! 
 
Gordon Ramsay, Jeroen Meus of Piet huysentruyt zijn stuk voor stuk prutsers vergeleken met givers 
van de 50/37! Vandaag koken we erop los in volle Chef-tenue op de 37! Neem allemaal genoeg 
random ingrediënten mee voor zowel voor-, hoofd-, als nagerecht. Wij verwachten klasse, stiptheid, 
fijn gevoel en kwaliteit, want jullie spreken pas af wat jullie gaan koken op de vergadering zelf! 
Vindingrijkheid en originaliteit zijn KEY! Tot dan! 
 

 
 
Zondag 11 april: 10u30-13u00: Het levensechte Cluedo spel! 
 
Jullie kennen cluedo als een standaard scoutsspel. Maar vandaag spelen we de extra levensechte 
versie. Jaja dat hebben jullie juist gezien. Echte moordenaars, moordwapens en wie weet vallen er nog 
slachtoffers. Kom dus met zo veel mogelijk, want dit mysterie moet opgelost worden!!  
 

 
 
 
 
 



Zondag 18 april: 10u30-13u00: Werpspellen 
 
Vandaag gaan we letterlijk met alles gooien wat we tegenkomen!!! Mopje, we gaan wel heel veel werpen 
dus warm je armen maar alvast op! Heb je zelf nog een werpspel, neem zeker maar mee (wij denken aan 
Kubb, Möllky,...). Hopelijk hebben we ook de zon mee! (vergeet dan zeker geen zonnecrème x) 
 

 
 
Zondag 25 april: 10u30-13u00: Pisquiz 
 
“Water, lekker helder water.  
Zonder water liep het allemaal mis.  
Water, lekker helder waaaater.  
Fijn, Fijn, Fijn! 
Fijn, Fijn, Fijn! 
Fijn, Fijn, Fijn DAT ER WATER IS!” 
 
Wie is de slimste? FOUTE Vraag 
Wie kan het langst zijn pipi inhouden? Correcte vraag! 
 
Post Scriptum: vergeet niet naar de wc te gaan voor de vergadering… 

 
 
 



 
Zondag 2 mei: 10u30-16u00: Fietstocht! 
 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse Tour de Berchem! Vandaag gaan we door heel Berchem fietsen, en 
misschien zelfs nog iets verder… Zoals jullie zien is de vergadering iets langer dus neem zeker iets mee 
om te eten en te drinken (Picknick achtig!!!) Pak allemaal jullie gekste koersfiets uit de kelder en zorg dat 
jullie banden niet plat zijn, en remmen werken!!!!!! 
 
 

 
 
 
 
Vrijdag 7 mei: 19u00-22u00: Feestje!! 
 
We doen het (enige :((( ) feestje van het jaar vandaag! Muziek, kampvuur en snackies met overvloed!! 
Jullie mogen zeker een dekentje meenemen of iets om op te zitten (kampeerstoeltje voor de volledige 
ervaring). Ook extra snacks zijn altijd welkom, de leiding zorgt ook voor eten en drinken. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Zondag 16 mei: 10u30-13u00: Escape room 
 
Ooh nee, jullie zijn allen gevangen genomen door een gekke professor die corona vaccins op jullie wilt 
testen?! Kunnen jullie op tijd met iedereen ontsnappen door dit lastige labyrinth van wetenschap en 
gevaar? De tijd dringt, dus haasten maar!  
 

 
 
 
Zondag 23 mei: 10u30-13u30: Stadsspel @ANTWERP 
 
Het is alweer even geleden dat we met de scouts nog is door de straten van’t enige echte STAD hebben 
gedwaald! Daarom is het tijd voor een oude klassieker! Wat we exact gaan doen is nog een kleine 
geheimpje! Kom zeker allemaal met de fiets of een ander wiel! 
 

 
 
Met veel warme en corona-proof groetjes! Wij missen de rest van jullie en hopen snel op beter 
nieuws van de overheid. Ondertussen ploeteren wij verder op een speelse en scouteske manier. 
Tot snel! 
 
xxx Jarne, Jelle, Luna, Valoeri xxx 

 



 

Contact 
Groepsleiding groepsleiding@de5037.be  

Dries Lauwers dries@de5037.be  
0472215814  

Saffraanrode Levenslustige Uil  

Senne Lauwers senne@de5037.be  
0472 76 06 00  

Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang  

Jarne Montesinos jarne@de5037.be  
0470 54 50 05  

Wisteriablauw geliefde bongo   

Kapoenen kapoenen@de5037.be  
 

Cédric Verhoeven Cédric@de5037.be  
0472 73 16 47  

Linkmenasblauw zorgvuldig stekelvarken 

Ezra Cnaepkens ezra@de5037.be  
0488 03 35 78  
Opaalblauwe verrassende hamster   

Raf Stevens Raf@de5037.be  
0477 71 52 35 
Esdoornrode Volhardende Spitsvogel  

Ruben De Preter ruben@de5037.be  
0479 17 04 01  

Himalayazoutroze Pientere Wasbeer  

Amy Wouters Amy@de5037.be  
0484 94 04 84 
Vertrouwde Jabiroe 

 



 
 
Wouters wouters@de5037.be  

Anton Buelens anton@de5037.be  
0468 25 54 46 
Zelfbewuste Gibbon 

Floore Bursens Floore@de5037.be  
0470 27 39 36 
Feestelijk Winterkoninkje 

Imani Ogasawara Imani@de5037.be  
0468 17 38 60 
Zorgzame Sifaka 

Dries Lauwers dries@de5037.be  
0472 21 58 14  

Saffraanrode Levenslustige Uil  

Otje Heylen Otje@de5037.be  
0472 39 82 15 
Behoedzame Argali 

Lennart Jacobs Lennart@de5037.be  
0491 10 39 06 
Opgewekt Zeepaardje 
 

 

Jonggivers jonggivers@de5037.be  

Wietse Van Den Eynde wietse@de5037.be  
0472 48 12 64  

Diephemelblauw Goedaardige Steenbok 

Senne Lauwers senne@de5037.be  
0472 76 06 00  

Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang  
 

Nik Raeymakers nik@de5037.be  
0479 22 33 38  



Ochtendglorenoranje Vinnige Gibon  

Dimitri Versmissen Dimitri@de5037.be  
0470 08 87 59  

Fijnbesnaarde codorna  

Givers givers@de5037.be  
 

Valerii Danko valerii@de5037.be  
0498 11 00 42  

Zonnebloemgele opgewekte kwikstaart  

 
Jelle Colpin Jelle@de5037.be  

Baltischamberoranje scherpzinnige   
secretarisvogel  

 
Luna Mercelis luna@de5037.be  

0493 04 78 92  
Guldenroede Vreugdevol Schrijvertje  

Jarne Montesinos jarne@de5037.be  
0470 54 50 05  

Wisteriablauwe geliefde bongo  

 
Jins jins@de5037.be  

Andreas De Preter andreas@de5037.be 
0478 09 50 49  

Gensterbriljante Opgewekte Lori  



 

Toon Bursens Toon@de5037.be  
0471 30 97 71  

Zelfbewuste Labrador 
 

Materiaalmeesters materiaal@de5037.be  

Raf Stevens Raf@de5037.be  
0477 71 52 35  
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