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Kapoenen  

 
3 oktober, 10:00-12:30: Kennismakingsspelletjes 

Dag lieve vrienden, vandaag gaan we elkaars naam uitvinden. 
Dit doen we aan de hand van allerlei spelletjes, vandaag wordt 
welletjes! We hopen op een massale opkomst van jullie allen 
zodat we al direct lekker kunnen knallen. 

 

10 oktober, 10:00-12:30: Klassieke spelletjes 

Dikke Bertha, schipper mag ik overvaren, vlaggenroof en nog veel meer, dat zullen we spelen deze keer. 
Hopelijk is het goed weer, dan vliegt er zelfs wat water heen en weer! Deze spelletjes zullen we op de 
scouts nog vaak spelen, jullie zullen je zeker niet vervelen. Hopelijk komen jullie met velen! 

 

 
17 oktober, 10:00-12:30: Marginale sportvergadering 

Haal vandaag jullie meest marginale outfit uit de kleerkast en smeer in je bast. Hoe meer fluo hoe beter en 
strik je veter! We gaan vandaag sporten, maar met een twist. Zie dat je de bal niet mist! Rek je spieren uit 
en warm je op, want vandaag wordt top! 

 

24 oktober, 10:00-12:30: Knutselvergadering 

Knutselen en frutselen doen we graag. Dit mag allemaal vandaag. Pak kleren mee die zeker vies mogen 
worden. Dan mogen jullie tekenen op grote borden! Neem zeker wat knutselgerief mee dan maken we 
knutselwerk of twee!  



 

31 oktober, 13:00-17:00: 
Halloweenfeestje! 

Omdat het vandaag Halloween is 
geven we een feestje op het lokaal. 
Verkleed jullie allemaal zo griezelig 
mogelijk en kom mee feesten als 
beesten! Jullie zijn welkom vanaf 13u 
op de 37.  

 

 

 

 

7 november, 10:00-12:30: Vergadering op wieltjes 

Skrrrrttttt, skuuuuurrrrr, als echte snelheidsduivels vliegen 
we er vandaag in. Neem iets op wieltjes mee of een rollend 
ding. Skateboard, rollerblades, step of zelfs een fiets, beter 
dat dan niets! Als je wil winnen zal je voor het startschot 
moeten beginnen.  

 

14 november, Leidingsweekend geen vergadering! 

Zoals al bekend is het vandaag leidingsweekend. Vandaag moet je niet komen, blijf maar lekker in je bedje 
dromen. Als je wil, kan je zelf buiten spelen maar val zeker niet in de beek. Tot volgende week! 

 

 
 

 

 

 

 



19-21 november, Kapoenenweekend 

Jaja dat hebben jullie juist gelezen, het allereerste weekend komt er al aan! De weekendbrief krijgen jullie 
zo snel mogelijk! Het weekend gaat zoals altijd door op het terrein zelf. 

 

 
28 november, 10:00-12:30: Smokkelvergadering! 

Hopelijk zijn jullie sluwe vossen, want vandaag gaan we door de bossen crossen. Er zullen veel goederen 
verhandeld worden. Blijf je arm of zal je rijk worden? Dat hangt af van welke weg jullie naar rijkdom 
volgen.  

 

 

 

5 december, 10:00-12:30: Sinterklaas vergadering !!!! 

‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Nicolas, ik zie hem al staan.’  

Deze zondag komt Sinterklaas langs op de scouts, dus wees zeker een erg braaf kapoentje en leer veel 
Sinterklaasliedjes! Snoep je ook nog niet helemaal vol, want er wacht een verrassing op het lokaal. ;) 

 

 

 
 



Kleur alvast deze kleurplaat in!!! 

 

 

 



Wouters 
 

Dag liefste Woutertjes!! Blij jullie terug te zien! (Hopelijk jullie ook?!) We hebben jullie heel 

hard gemist! Hopelijk was jullie vakantie superleuk en lang genoeg zodat jullie allemaal klaar 

zijn voor het nieuwe scoutsjaar! Groetjes jullie nieuwe, onbekende en betere leiding! 

 
Zondag 26 September vanaf 10:00: Overgang!! 

 
Het scoutsjaar moet natuurlijk beginnen met een mega leuke overgang. De nieuwe wouters 

zullen zich moeten bewijzen of ze wel wouterwaardig zijn. Jullie komen ook te weten wie jullie 

nieuwe leiding is, dus kom allemaal zeker! Achteraf is er ook een leuke barbecue!! 

 

 
Zondag 3 Oktober van 10:00-12:30: Kennismakingsspelletjes! 

 
Jullie weten nu wie wij zijn, maar wij kennen jullie nog helemaal niet! Vandaag leren we 

elkaar beter kennen door leuke klassieke spelletjes te spelen! Kom dus allemaal zeker naar 

de vergadering om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken!! 

 
Zondag 10 Oktober van 10:00-12:30: Speciale Sportvergadering 

 
Hoe zit het met jullie conditie?? Hebben jullie tijdens de vakantie wel genoeg bewogen?? 

Dat zullen we vandaag testen! Maar geen nood, bij speciale sport komt ook tactiek en 

teamspel kijken (Wie niet sterk is moet slim zijn!!). Kom vandaag allemaal in een super 

sportieve outfit voor betere prestaties! 
 



Zondag 17 Oktober van 10:00-12:30: Eén tegen allen 

 
Vandaag zullen jullie met z’n allen strijden tegen de leiding! We hebben een aantal 

onmogelijke en speciale opdrachten voor jullie klaarstaan! Wie zal deze oerspannende battle 

winnen?! 

 

 
Zondag 24 Oktober van 10:00-12:30: Laddercompetitie 

 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse laddercompetitie! Vandaag 

gaan jullie allemaal de strijd aan met elkaar! Wie is de beste, 

sterkste, slimste, wouter?! Wij zijn alvast heel benieuwd! Wie wint 

krijgt de erenaam Wouter van het jaar! 

 

 

Zaterdag 30 Oktober van 18:30-21:00: Halloween 

Booooo!!! Hopelijk hebben jullie niet te veel schrik van het 

donker want vandaag gaan we samen Halloween vieren! Haal je beste en engste 

verkleedkleren boven! Voor alle snoeperds zal er ook een leuke verrassing zijn! 
 

 

 
Vrijdag 5 - 7 November: Weekend!!! 

 
Het is weer zover, leukste weekend van het jaar! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als 

ons! We gaan weer samen dolle pret beleven!! Verdere info volgt nog via een brief. 
 



Zondag 14 November: Geen vergadering! 

 
Deze week is er helaas geen vergadering want de leiding is zelf op weekend! Slaap maar eens 

goed uit en dan zien we elkaar weer volgende week! 

 

 

 
Zondag 21 November van 10:00-12:30: Smokkelspel 

 
Wie van jullie kan zich het best schuilhouden en stiekem zijn?! Vandaag spelen we een leuk spel 

waarbij jullie smokkelvaardigheden worden uitgetest. We gaan naar het park dus doe zeker niet 

jullie mooiste kleren aan. 
 

 
Zaterdag 27 November van 18:30-21:00: Film Vergadering 

 
Vandaag kruipen we gezellig bij elkaar en kijken we een film! Neem zeker jullie tofste films mee 

zodat we genoeg keuze hebben! Je mag ook een dekentje meenemen voor de gezelligheid en 

tegen de koude!! 

 



 

Dag jonggivers, dit is weer het begin van een nieuw scoutsjaar. We hopen dat jullie veel zin 

hebben om eraan te beginnen. Wij in ieder geval wel. Wij hopen dat jullie nog weten waar de 50 

is, want die waren wij bijna kwijt aan de brandnetelbossen. 

Zondag 26 september 10-12:30: Overgang 

Welkom op het nieuwe scoutsjaar! Kom zeker kijken wie je nieuwe leiding is en leer je nieuwe 

medeleden kennen. 

 
Zondag 03 oktober 10-12:30: Kennismaking vergadering 

Hey iedereen, omdat nog niet iedereen elkaar kent gaan we er vandaag gebruik van maken 

omdat te doen met spelletjes. Zodat de rest van het scoutsjaar super leuk word voor iedereen. 

 
Zondag 10 oktober 10-12:30: 

Vergadering op wieltjesss Vandaag 

gaan we de straten van Berchem 

onveilig maken met compleet legale en 

epische straatraces. Kom dus 

zeker allemaal met een eigen fiets, step, 

gocart, skateboard, tractor, rolschaatsen, 

… (zolang er maar wielen zichtbaar zijn) 

Bonuspunten voor wheelies! 

 

 
Minpunten als jullie lachten om deze 

dunne mop :/ 

 
Zondag 17 oktober 10:00-12:30: Lokaal pimp vergadering Bon 

manne deze week gaan we het lokaal pimpen want wahhahaw het ziet 

er lelijk uit. Dus doe allemaal zeker kleding aan dat vuil mag worden 

(de mama en de papa gaan anders boos zijn), en neem je favoriete 

kleur verf mee als je die hebt. 



Zondag 24 oktober 10:00-12:30: Leiding 

tegen leden 

Wij hebben uit betrouwbare bronnen vernomen dat 

de jonggivers zich groter achten dan de leiding. 

Laten we deze misvatting daarom snel rechtzetten 

aan de hand van een legendarisch duel! 

7 sterke leidingen tegen DE (zogezegd) sterkste 

jonggivers! 

Wij zijn benieuwd of jullie ons kunnen verslaan. 

Vandaag nemen jullie het op tegen de 

ALLERbeste leiding, dat wordt knokken! 

Jullie eerste opdracht: 

Allemaal aanwezig zijn! 

 

 

Zondag 31 oktober 19:30-21:30: Halloween (Avond) 

TRICK OR TREAT!!! 

De griezeligste rijd van het jaar is er weer. 

Kom vanavond allemaal in jullie engste kostuum en laten we 

de buurt de stuipen op het lijf jagen! 

Oefen dus al zeker je huiveringwekkende halloweenkreten en 

vergeet geen zakje om snoepjes te verzamelen. 

 

Zondag 7 november 10:00-12:30: Het enorm grote brillen 

smokkel spel 

Bij pearl opticien hebben ze teveel gratis monturen gegeven bij aankoop 

van een tweede bril, dus ze zijn nu een beetje broke. Daarom vragen ze 

nu aan de jonggivers om hun brillen binnen te smokkelen. Maar pas op 

voor de manne van Hans anders die willen ook wel graag wat brillen 

hebben, want ja het kan anders. 

 

Zondag 14 november 10-12:30: Geen vergadering 

Vandaag is het geen vergadering. De leiding gaat nog eens uitslapen en jullie 

kunnen van thuis uit zeker meedoen. 

 

Zondag 21 november 10-12:30: Verrassingsspel 

Kennen jullie geheim van Berchem station? Wel wij ook niet, maar wij weten 

een betere geheim en als jullie het ook willen weten kom zeker af :) (Pak ook 

allemaal zeker een bril mee) 



Zondag 28 november 10-12:30: 

Marginale sport vergadering 

Smeer die borstkas maar al in want het is weer 

zover. We gaan keihard sporten in het Rooi 

dus neem zeker aewe velo (jullie fiets) mee. 

Vergeet ook niet de marginaalste kleren aan te 

doen die je kan vinden. 

 

 

Dit was het weer voor deze maanden (spijtig toch?). Volgende maand zijn we er zeker weer bij met 

andere leuke vergaderingen. 

Groetjes van den beste leiding en Nemo, Cédric, Amy, Tiebert, Fe, Dimi! 

Nemo Cédric Amy 

 

 
Tiebert Fe Dimi 

 

 
 



Givers 
Zondag 26/9 10:30-13:00: Overgang! 

Vandaag verwelkomen we de nieuwste givers, en krijgen jullie ook te horen 
wie de superplezantste leiding van het jaar is! We zetten het jaar in met een 
knal, en eten ons achteraf lekker vol van de heerlijke Festiveuzzel-BBQ.   

Zondag 3/10 10:00-12:30: Teambuilding 

We worden de hechtste groep van Berchem en omstreken! Kom in uw 
strakste uniform en haal alle teamspirit boven, dan maken we er een 
gigafijne dag van. 

Zondag 10/10 10:00-12:30: Marginale 
Sportvergadering 

De allerstrakste pakkies worden beloond op deze vergadering! Zet je 
beste beentje voor, en doe de gekke stretches op voorhand. Wij zijn 
klaar voor een voormiddag vol actie, hopelijk jullie ook! 

Zondag 17/10 10:00-12:30: Lokaal pimpen!  

Met verfborstel in de hand komt men door het hele giverland! Deze 
week gaan we ons lokaal eens goed onder handen nemen! Doe jullie 
verfkleren maar aan en neem jullie schilderborstels/ spijkers/haakjes/ 
… maar mee! Wij voorzien de verf maar als jullie nog leuke decoratie 
hebben (lichtjes, lampen, zetels, vlaggetjes, …), mogen die altijd 
meekomen!  

Zondag 24/10 10:00-12:30: Nik - vergadering 

Nik is jarig dus we gaan het gekste feestje aller tijden 
bouwen! Dresscode: kom allemaal verkleed als dier, maar 
dan wel in badjas! De rest is een verrassing! :)) 

Vrijdag 29/10 18u – Maandag 1/11 15u: Giverweekend! 

Dit weekend gaan we er op uit! Meer info volgt nog! We zijn 
weg tot en met maandag 01/11! Dit is het eerste weekend 
van de Herfstvakantie, dus iedereen kan zeker afkomen. 
Zet het alvast in jullie agenda!!  

 

 



Zondag 7/11 10:00-12:30: Geldinzamelactie 

Deze week gaan we wafels verkopen, zodat we 
nog zotte activiteiten kunnen doen dit jaar! Kom 
allemaal in perfect uniform en haal jullie mooiste 
glimlach maar boven, want we verkopen vandaag 
zoveel we kunnen! 

Zondag 14/11: Leidingsweekend  

Deze week is het geen vergadering voor jullie 
want de leiding is op hun jaarlijkse 
teambuildingsweekend!! Tot volgende week, en 
slaap maar eens goed uit!! :)) 

 

 

Zondag 21/11 10:00-12:30: Influencervergadering 

Vandaag veranderen we in Droes Jenner, Nik Knol, 
Floore D’Amelio, Daan Paul en Raf Kardashian. Met 
onze insta posts, snapchat stories en Tik 
Toks  proberen we de wereld te veroveren. Een hete 
outfit is hiervoor cruciaal, draag wel minstens je 
scoutsdas. Ons doel? Een allemachtig OnlyFans 
account produceren om het kamp te 
financieren.  #scouts #LazySunday #DroesJenner 
#50/37 #YOLO #Friends #CuteKittens #ForYouPage 
#Sponsored 

 

Zondag 28/11 10:00-12:30: Studio 100-uitverkoop 

“Wow! Ik heb gehoord Studio 100 doet een grote  
uitverkoop!” 

“Wat, een grote stronthoop?” 

“Nee, Samson, een uitverkoop!!! Gert stopt er helaas  
mee en we zoeken een nieuwe eigenaar!”  

Kom allemaal zeker eens piepen, want er vallen hier  
gouden zaken te doen! 

 

 

 

 



 

Kusjes en knuffels van jullie kersverse leiding: Floore, Droes, Nik, Raf en Daan 

  
 

 



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  

Wisteriablauwe geliefde bongo   

Kapoenen kapoenen@de5037.be  

 

Ruben De Preter ruben@de5037.be  

0479 17 04 01  

Himalayazoutroze Pientere Wasbeer  

 

       Lennart Jacobs Lennart@de5037.be  

0491 10 39 06 

Hanoizeegroen Opgewekt Zeepaardje 

 
Luna Mercelis luna@de5037.be  

0493 04 78 92  

Guldenroede Vreugdevol Schrijvertje  

 

                  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  

 

       

 



Bento Duffeler bento@de5037.be 

     0475 83 23 32 

Wolkgrasgroene Beheerste     
Secretarisvogel 

 

       Kobe De Keyser kobe@de5037.be  

      0487 44 26 75 
      Vuurvortexzwart Behulpzaam Winterkoninkje 

 

       Liam Marteleur liam@de5037.be  

      0473 50 33 56 

     Openhartige Staartmees 

 

        Rafi Osmanu rafi@de5037.be 

      0498 40 63 05 

Auroraborealisgroene Uitdagende  

Waliasteenbok 

 

        Tristan De Preter tristan@de5037.be  

      0470 93 07 37 

     Ginkgobladgroene Guitige Toerako 

 

    Wouters wouters@de5037.be  

Anton Buelens anton@de5037.be  

0468 25 54 46 

Rovadarode Zelfbewuste Gibbon 

 

Imani Ogasawara Imani@de5037.be  

0468 17 38 60 

Rodemeldepaarse Zorgzame Sifaka 

 

Otje Heylen Otje@de5037.be  

0472 39 82 15 

Provenceblauwe Behoedzame Argali 

 

Jelle Colpin Jelle@de5037.be  
     0491 64 77 30 

Baltischamberoranje scherpzinnige   

secretarisvogel  

 

  Lowie Colpin lowie@de5037.be  
      0484 29 77 13 

     Marianentrogblauwe Standvastige Sneeuwuil 

 

  Io Braet Io@de5037.be  

      0468 27 85 60 

     Dahliaoranje Charmante Muriki 
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  Vincent Jacobs vincent@de5037.be  

      0468 22 38 49 

     Pantaimerah-oker Opmerkzame Adelaar 

 

  Pepijn Lefebure pepijn@de5037.be  

      0498 16 24 62 
     Zonnestormrode Goedlachse Zebra 

 

  Xander Lutz xander@de5037.be  

      0468 27 28 20 

     Helixneveloranje  

 

Andreas De Preter andreas@de5037.be 

0478 09 50 49  

Gensterbriljante Opgewekte Lori  

 

 Jonggivers jonggivers@de5037.be  

Dimitri Versmissen Dimitri@de5037.be  

0470 08 87 59  

Fijnbesnaarde codorna  

      Amy Wouters Amy@de5037.be  

0484 94 04 84 

Vertrouwde Jabiroe 

Cédric Verhoeven Cédric@de5037.be  

0472 73 16 47  

Linkmenasblauw zorgvuldig stekelvarken 

 

        Nemo Van den Eynde nemo@de5037.be 

      0465 00 12 21 

     Acasiabruine Openhartige Toekan 

 

        Fe Braet fe@de5037.be  

      0468 31 03 80 

     Kalliscalcietoranje Blijmoedige Wasbeer 

       

        Tiebert Lefebure tieber@de5037.be 

      0498 16 24 59 

     Zeevonkblauwe Bedachtzame Schoenbekooievaar 
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Givers givers@de5037.be  

 

Valerii Danko valerii@de5037.be  

0498 11 00 42  

Zonnebloemgele opgewekte kwikstaart  

Jarne Montesinos jarne@de5037.be  

0470 54 50 05  

Wisteriablauwe geliefde bongo  

 

Raf Stevens Raf@de5037.be  

0477 71 52 35 
Esdoornrode Volhardende Spitsvogel  

Floore Bursens Floore@de5037.be  

0470 27 39 36 

Barnsteengeel Feestelijk Winterkoninkje 

Nik Raeymakers nik@de5037.be  

0479 22 33 38  

Ochtendglorenoranje Vinnige Gibon  

Dries Lauwers dries@de5037.be  

0472 21 58 14  

Saffraanrode Levenslustige Uil  

  Daan Stevens daan@de5037.be 

      0470 54 94 56 

 

 

Materiaalmeesters materiaal@de5037.be  

Raf Stevens Raf@de5037.be  

0477 71 52 35  

Esdoornrode Volhardende Spitsvogel  
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