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EDITORIAAL
Beste leden en ouders,
Na een verdiende vakantie, beginnen we vol
goesting terug aan het nieuwe scoutsjaar. Wij
hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als
wij. Wij hebben hieronder de belangrijkste data
opgelijst, zodat jullie hiermee rekening kunnen
houden.

- - - - - algemene info - - - -

Rekeningnummer:
BE83 7512 1131 2015 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

23/10: Geen vergadering
28-30/10: Kapoenenweekend
4-6/11: Jonggiverweekend
18-20/11: Giverweekend en Wouterweekend
28-30/04: Groepsweekend
4-15/07: Jonggiver- en Giverkamp
23-30/07: Kapoenen- en Wouterkamp
Groetjes van de kersverse groepsleiding,
Floore, Jelle, Nik en Raf
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Kapoenen
2/10 10u - 12u30 Klassieke spelletjes
Zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar. Jullie kennen het zeker wel de klassieke spelletjes van de scouts. Wel
vandaag is het zover. Denken jullie mee over leuke spelletjes die we kunnen spelen?
9/10 10u - 12u30 Sportvergadering
Begin al maar te stretchen, want vandaag gaan we kei hard bewegen en
zweten. Voetbal, baseball, estafette, basket en nog veeeel meeerrrr.
Hopelijk hebben jullie een goede conditie en super veel goesting!!
SIUUUUUU

16/10 10u - 12u30 verfspel
Trek vandaag maar niet jullie mooiste kleren aan. Tijdens dit leuke verfspel kan je namelijk wel wat vuil worden.
Wie gaan we beschilderen? Een doek? De leiding? Elkaar? Wij verwachten iedereen in een super creatieve en
enthousiaste bui!!
23/10 Geen vergadering
We raden jullie aan om niet te komen, want jullie geweldige leiding is op weekend. Ons niet te hard missen (ook
al gaat dit heel moeilijk zijn)

28/10 - 30/10 Halloween-weekend
Zijn jullie klaar om te griezelen? Kom! (als je durft hehehehe
*imiteert heksenlach*)
Een brief met meer info volgt nog.

6/11 10u - 12u30 Speeltuinentocht
Wat is de leukste speeltuin van Berchem? Alle glijbanen, wipplanken,
zandbakken, schommels worden getest. Wie kan het hoogste
schommelen? Wie verbrandt zich niet op de glijbaan? Wie krijgt het
minste zand in de mond (das echt ni zo lekker) ? Dat gaan we vandaag
onderzoeken en jullie mogen de jury zijn.

13/11 10u - 12u30 politie en boevenspel
Hebben jullie het slechte nieuws al gehoord? Er zijn enkele super gevaarlijke boeven ontsnapt uit de gevangenis
en de politie krijgt ze maar niet te pakken. Zou er misschien een groepje super stoere kinderen zijn die de politie
een handje kan helpen?
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20/11 10u - 12u30 Koekjes maken
Wie houdt nu niet van lekkere zandkoekjes? Geen saaie koeken
van de winkel, maar zelfgemaakte en kleurrijke kunstwerkjes. Haal
de chefkok in jullie naar boven en laat jullie creatieve brein
werken! Liefst eetbaar x

27/11 10u - 12u30 Knutselvergadering
Kennen jullie Picasso? Die gaan jullie vandaag overtreffen! Alles kan en mag
vandaag (op vlak van kunst). We gaan schilderen, tekenen, knippen en plakken,
en zo vormen we een prachtige kunstgalerij. De kunstenaar met de mooiste
creatie verdient een duimpje omhoog.
4/12 10u - 12u30 Sinterklaas komt op bezoek
Zijn jullie dit jaar wel braaf geweest? Een oude man uit Spanje (de Sint natuurlijk!!) zal dat beslissen met zijn
roetpieten. Beland je in de zak of krijg je lekkere mandarijntjes en snoepjes? De Sint heeft sterke kapoenen nodig
om zijn staf vast te houden, dus wees gastvrij en kom zeker af. We hebben gehoord dat hij ook van mooie
tekeningen houdt dus kleur de kleurplaat in of maak zelf iets moois :)
Dikke knuffels van jullie leiding!!!

Amy

Daan

Floore

Fe

Tiebert
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Wouters
Zondag 2 oktober van 10u-12:30 Superkeileuke spelletjes om elkaar beter te leren kennen
Zoals de traditie ons verplicht gaan we onze eerste vergadering van het jaar besteden aan het beter leren kennen van elkaar.
Dus kom zeker af anders kennen we je niet. Vergeet niet dat de vergadering op de 37 doorgaat (Hofstadestraat 66).
Zondag 9 oktober van 10u-12:30 Klassieke Spelletjes:
Klassieke spelletjes zijn de basis van een leuk jaar samen. Hoeveel
van de spellen ken jij? Misschien leer je zelfs nieuwe spelletjes
kennen. Kom zeker langs en ga er 100% voor!

Zondag 16 oktober van 10u-12:30 Vergadering op Wieltjes
Het is tijd om jezelf in een hogere versnelling te schakelen. Neem
allemaal iets mee met wielen van fietsen tot vliegtuigen, zolang het
maar wielen heeft.
Zondag 23 oktober geen
vergadering
Dit weekend kunnen jullie is lekker uitslapen want jullie leidingen zijn op
vormingsweekend. Maar niet getreurd want volgende week is het gewoon terug
vergadering hoor, een
superleuke zelfs.
Zondag 30 oktober van
18u30-21u Halloween
Trek je engste verkleedkleren aan en kom mee griezelen op het
bangelijkste Halloweenfeestje ooit! Het feestje zal doorgaan van
18u30-21u. Ben je klaar voor griezelige spelletjes, akelige chipjes en
drankjes en spookachtige muziek? Kom dan zeker mee feesten!
Zondag 6 november van
10u-12u30 Insluitspel
Vandaag spelen we het grote insluitspel! Probeer ervoor te zorgen dat de andere
groep geen kant meer uit kan aan de hand van pijlen te tekenen met krijt op de
stoep.
Als je een pijl op de grond tegenkomt mag je niet meer verder in de richting
waarnaar de pijl wijst.
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Zondag 13 november van 10u-12:30 Marginale
Sportvergadering
Kamping kitsch, Tom Boonen, New Kids en Kim Clijsters. Wat
hebben ze allemaal met elkaar gemeen? Marginale sport
natuurlijk! Kom in jullie mooiste marginale sportkleren en
wees klaar om een heleboel te zweten, want we vliegen er
vandaag weer tegenaan.

Vrijdag 18 november tot Zondag 20 november
WouterWeekend
Het moment waar jullie allemaal op hebben
gewacht komt er nu aan, namelijk het
wouterweekend! Dit weekend gaan we
gezellig met z’n allen weg, en maken we er een
onvergetelijk weekend van! Er volgt nog
een brief met meer info over het weekend.

Zondag 27 november van 10u-12:30 Parkspel
Het park, daar kunnen we wandelen, spelen, picknicken, voetballen… Maar
natuurlijk kunnen we in een park nog veel meer leuke dingen doen!
Benieuwd naar onze mysterieuze parkspel vergadering? Kom dan zeker deze
zondag mee spelen!

Zondag 4 december van 10u-12:30 Sinterklaas
Hoor wie klopt daar kinderen? Ja je hoort het goed het is de Sint. Ook dit jaar komt de
vriend van ieder kind weer langs en zal hij bepalen wie goed was en wie stout was. Kom zeker
langs en dan maken we weer een mooie troon voor de Sint en zijn Pieten.
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Groetjes van jullie kersverse leidingsploeg!
Cédric
Nemo

Liam

Kobe

Bento

Luna
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Jonggivers
Hey jonggivers, het nieuwe scoutsjaar gaat beginnen en het belooft een topjaar te worden. Hoe kan het ook anders
met de beste leden en de beste leiding van onze scouts. Wij hebben er alvast super veel zin in. Hopelijk jullie ook.
Zondag 2 oktober 10u-12u30: kenismakingsspelletjes
Nieuw scoutsjaar, nieuwe kansen, nieuwe leden, nieuwe leiding, en dus ook nieuwe namen.
Deze dag leren we elkaar beter kennen met een paar spelletjes. Wees dus fris aanwezig om
het scoutsjaar goed te kunnen starten. De leiding kijkt er alvast naar uit! Jullie ook?
Zondag 9 oktober 10u-12u30: insluitspel
Vandaag trekken we door Berchem op zoek naar ultieme glorie. De weg daar naartoe is nog
onbekend, maar gaat snel duidelijk worden.
Zondag 16 oktober 10u-12u30: influencer vergadering
Jawel, vandaag worden we instafamous. Wie heeft de meest originele content? Wie gaat er het
meest viral? We ontdekken het vandaag.
Zondag 23 oktober 10u-12u30: leidingsweekend
Vandaag mogen jullie in jullie bed blijven liggen, want jullie leiding is op weekend.
Slaapwel xoxo.
VRIJDAG 28 oktober 19u-21u30: Halloween vergadering
Vandaag wordt er lekker gegriezeld! Trek dus maar jullie meest
griezelige outfit aan, want het is Halloween.
4-6 november: Weekend
Joepieeee we gaan op weekend! Jullie worden natuurlijk allemaal
verwacht! Verdere info volgt via brief.
Zondag 13 november 10u-12u30: Berchems ninja warrior vergadering
Vandaag gaan we op zoek naar de beste ninja warrior van Berchem! Rust goed
uit en zorg ervoor dat jullie klaar zijn om een episch parcours af te leggen.
Diegene die het parcours het snelst aflegt, wordt Berchem Ninja Warrior 2022!
Zondag 20 november 10u-12u30: vergadering op wieltjes
Vergadering op wieltjes, we weten allemaal wat dat
betekent! Neem jullie stoerste, hipste, speciaalste en
origineelste voertuigen mee zodat we kunnen flexen op al
die vervuilende voertuigen die rondrijden! (Liefst geen
elektrische toestellen)
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Zondag 27 november 10u-12u30: puddingquiz
Vandaag ontdekken we wie van jullie de grootste hersenen en maag heeft. Ontbijt dus zeker niet te zwaar want jullie gaan
veel pudding moeten chappen!!
Zondag 4 december 10u-12u30: Sint Nicolas vergadering
De tijd is aangebroken. Sinterklaas en zijn roet pieten komen met hun
stoomboot van Spanje aan om de lieve kindjes te belonen met cadeautjes.
Nu is enkel de vraag nog of jullie wel flink zijn geweest dit jaar. Iedereen
wordt daarom dus zeker verwacht zodat we het kattenkwaad van de
jonggivers kunnen ontdekken!

Wow, dit waren twee superleuke maanden die jammer genoeg gedaan zijn. Wees niet getreurd want de volgende maanden
worden gewoon nog leuker!!!!!!
Groetjes,
De beste leiding van Berchem en omstreken
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Givers

Dag lieve givers, eindelijk is het weer zover. Het nieuwe scoutsjaar kan beginnen! En wat voor één!
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! Tot heel snel xoxo
Zondag 25/09 10-13u: Overgang + Jins BBQ
Vandaag trappen we met z’n allen het nieuwe scoutsjaar af! Wees dus allemaal welgekomen op de 37
voor dit grote festijn en vergeet niet op voorhand je gezin in te schrijven voor de heerlijke barbecue
van onze nieuwe jins!
En aan alle nieuwe givers die vandaag een sappige overgang achter de rug hebben, we zijn enorm blij
jullie erbij te hebben!
Zondag 2/10 10-12u30: Teambuilding
Deze zondag starten we het jaar effectief met onze eigen groep. We willen
uiteraard iedereen graag wat beter leren kennen,
en hoe gaat dat beter dan door samen te werken? Jullie vertrouwen in
elkaar zal op de proef gesteld worden en zal daardoor nog nooit zo hoog
geworden zijn!
Zondag 9/10 10-12u30: Lokaal Pimp
Waarom is jullie lokaal zo extreem lelijk???
Beter snel een laagje van de mooiste verf op de muren smeren! Het giverlokaal zal er nog
nooit zo mooi uitgezien hebben :) Doe zeker wat kleren die vuil mogen worden of je mooiste
kunstenaars outfit aan! Als jullie trouwens nog verf en versiering thuis hebben liggen, mogen
jullie die uiteraard meenemen!
Zondag 16/10 10-12u30: Marginale Sportvergadering
Tommeke, Tommeke, watoedenu! Vandaag worden wij
ook wereldkampioen in marginaal sporten! Stap in je
meest extravagante sportieve tenue en bereid je voor om arbeid te verrichten!

Zondag 23/10: LAW !!GEEN VERGADERING!!
Dit weekend gaat jullie leiding een weekendje
weg voor het jaarlijkse LAW. Hier krijgen wij
een goede vorming en gaan we ons verdiepen in de nieuwste scouts
methodieken. (Het wordt ook nog wel leuk hoor). Jullie mogen dus lekker
uitslapen!
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Zondag 30/10 10-12u30: Paracetamol vergadering
Wat doen we vandaag? Drugs… Verhandelen… Neenee, mopje! Drugs, dat zouden wij nooit
doen in de scouts. Daarom gaan we dus vandaag enkel gezonde
drugs verhandelen zoals paracetamol… De rijkste drugsbaron van
vandaag krijgt eventueel ook een bonus tijdens
één van de volgende vergaderingen!
Zondag 6/11 10-12u30: Gotcha @vogeltjesmarkt
Wie kan zich het beste vermommen? En wie kan de camouflage van de tegenstander het
snelste exposen? We verwachten jullie rond 10 uur incognito op de vogeltjesmarkt. Laat
zeker op voorhand weten of je kan komen.
Zondag 13/11 10-12u30: Anton is jarig!!!
Anton is jarig en dat moet gevierd worden! We verwachten jullie allemaal in deftige avondkleding op
deze mooie zondagochtend! Alle feestattributen zijn
zeker welkom!
Weekend van 18/11-20/11: Takweekend
Dit weekend gaan we met z’n allen op weekend!! Meer informatie kunnen jullie vinden
in de brief die nog komt! Je wilt dit niet missen dus zeker
allemaal komen!!!
Zondag 27/11 10-12u30: Influencer vergadering
Als de echte boomers die de leiding zijn, hebben wij een
gloednieuwe instagramaccount gemaakt! Vandaag is de
bedoeling dat jullie bewijzen hoe hip en instafamous jullie wel
niet kunnen zijn! Laat ons maar eens zien hoe het moet! Als
inspiratie voor hoe mooi wij zijn (zonder filters welteverstaan), vinden jullie hier een
mooi Ruben hoofd. Wees gelukkig.
Zondag 4/12 10-12u30: Sinterklaas
‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij
brengt ons Sint-Nicolaas ik zie hem al staan.’
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want de Sint komt langs. Smeer jullie
keeltjes maar al in zodat jullie de Sint niet teleurstellen!!
Ziezo, dat was het dan voor deze eerste paar maanden. Hopelijk was het af en toe nog
een klein beetje leuk zodat jullie ons liefst binnenkort nog eens terug willen zien x.
Volgende maand zijn we er weer, met meer weer. Tot dan!
Knuffels en bezen van jullie lieve snollies,
Imani, AB, RDP, Janneman en Widi
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Jins
Jahoe! Een nieuw scoutsjaar, nieuwe leiding, nieuwe jins! We vliegen er nóg harder in, we gaan er nóg harder voor, we maken
nóg meer plezier en ook: we gaan er een mooier kamp van maken dan ooit!
Maar direct to the point, dit zijn we dit jaar van plan in grote lijnen:
● Werken!
○ Antwerp! (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-v6ATCCQ7idPhW0ek20aaNvh0lqhaTdeYphIoHNauw/edit?usp=sharing)
○ Winterbar?
○ Babysitten?
○ Feestdagen vieren met Themaverkoop (Halloween, Kerstmis, Driekoningen)?
○ Evenementen?
○ Jinfeestje?
○ Andere?
● Op Jinweekend (in het 2e semester, nog af te spreken)
● Groepsweekend!
● Leefweek?
● Chillen en elkaar nóg beter leren kennen ;)
● Kamp (nog af te spreken)
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Feniksstam

Op onderstaande 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.
Wij voorzien ook enkele fijne gelegenheden doorheen het jaar, zoals de Mosselsouper en de
Winterfeniks. Daarover volgt later nog meer info!
16/10 Feniks Cafe
12/11 Mosselsouper
27/11 Feniks Cafe
18/12 Feniks Cafe
15/01 Feniks Cafe en Nieuwjaarsreceptie
5/02 Feniks Cafe
26/02 Feniks Cafe
19/03 Feniks Cafe
16/04 Feniks Cafe
30/04 Feniks Cafe
21/05 Feniks Cafe
11/06 Feniks Cafe
24/06 BBQ
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Contact
Groepsleiding

groepsleiding@de5037.be

Nik Raeymaekers nik@de5037.be
0479 22 33 38
Ochtendglorenoranje Vinnige Gibbon
Floore Bursens floore@de5037.be
0470 27 39 36

Barnsteengeel Feestelijk Winterkoninkje
Jelle Colpin Jelle@de5037.be
0491 64 77 30
Baltisch amber-oranje Scherpzinnige Secretarisvogel
Raf Stevens Raf@de5037.be
0477 71 52 35
Esdoornrode Volhardende Spitsvogel

Kapoenen

kapoenen@de5037.be

Floore Bursens floore@de5037.be
0470 27 39 36

Barnsteengeel Feestelijk Winterkoninkje
Daan Stevens daan@de5037.be
0470 54 94 56
Dartel Stokstaartje

Tiebert Lefebure tiebert@de5037.be
0498 16 24 59

Zeevonkblauwe Bedachtzame Schoenbekooievaar
Fe Braet fe@de5037.be
0468 31 03 80

Kalliscalcietoranje Blijmoedige Wasbeer
Amy Wouters amy@de5037.be
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0484 94 04 84

Vertrouwde Jabiroe

Wouters

wouters@de5037.be

Cédric Verhoeven Cédric@de5037.be
0472 73 16 47

Linkmenasblauw Zorgvuldig Stekelvarken
Kobe De Keyser kobe@de5037.be
0487 44 26 75

Vuurvortexzwart Behulpzaam Winterkoninkje
Luna Mercelis luna@de5037.be
0493 04 78 92

Guldenroede Vreugdevol Schrijvertje
Nemo Van Den Eynde nemo@de5037.be
0465 00 12 21

Acasiabruine Openhartige Toekan
Liam Marteleur liam@de5037.be
0473 50 33 56

Openhartige Staartmees
Bento Duffeler bento@de5037.be
0475 83 23 32

Wolkgrasgroene Beheerste Secretarisvogel

Jonggivers

jonggivers@de5037.be

Raf Stevens Raf@de5037.be
0477 71 52 35
Esdoornrode Volhardende Spitsvogel
Xander Lutz xander@de5037.be
0468 27 28 20

Helixneveloranje
Lowie Colpin lowie@de50/37.be
0484 29 77 13

Marianentrogblauwe Standvastige Sneeuwuil
Tristan De Preter tristan@de5037.be
0470 93 07 37

Ginkgobladgroene Guitige Toerako
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Rafi Osmanu rafi@de5037.be
0498 40 63 05

Auroraborealisgroene Uitdagende Waliasteenbok
Pepijn Lefebure pepijn@de5037.be
0498 16 24 62

Zonnestormrode Goedlachse Zebra

Givers

givers@de5037.be

Ruben De Preter ruben@de5037.be
0479 17 04 01
Himalayazoutroze Pientere Wasbeer
Senne Lauwers senne@de5037.be
0472 76 06 00

Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang
Wietse Van Den Eynde wietse@de5037.be
0472 48 12 64

Diephemelblauw Goedaardige Steenbok
Imani Ogasawara imani@de5037.be
0468 17 38 60

Rodemeldepaarse Zorgzame Sifaka
Anton Buelens anton@de5037.be
0468 25 54 46

Rovadarode Zelfbewuste Gibbon

Jins

jins@de5037.be

Nik Raeymakers nik@de5037.be
0479 22 33 38
Ochtendglorenoranje Vinnige Gibbon
Jarne Montesinos jarne@de5037.be
0470 54 50 05
Wisteriablauwe Geliefde Bongo
Jelle Colpin Jelle@de5037.be
0491 64 77 30
Baltisch amber-oranje Scherpzinnige Secretarisvogel
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Materiaalmeesters

materiaal@de5037.be

Senne Lauwers senne@de5037.be
0472 76 06 00

Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang
Kobe De Keyser kobe@de5037.be
0487 44 26 75

Vuurvortexzwart Behulpzaam Winterkoninkje
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