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Korte Spelierlaan 3 
2950 Kapellen
0474/71.72.90
welpen.51ste@gmail.com
Vic Deyaert, Stijn Sempels, 
Fien Wouters

Adriaan Vermeire
Bedevaartstraat 9 
2030 Antwerpen 3
0499/26.67.87
wolven.51ste@gmail.com
Tim Lambrechts, Katrien 
Luyten, Ruben Franken, 
Aurélie Verstappen

Tine Davies
Biartlei 55
2950 Kapellen
0493/67.09.00
givers.51ste@gmail.com
Florian Daems, 
Nelle Mermans, Simon 
Torfs

Lotte Stevens
Akkerstraat 41
2950 Kapellen
0499/61.49.10
jins.51ste@gmail.com
Jaan Stevens
0472/41.77.24

Sharo Jansegers
Bredestraat 101 
2180 Ekeren
0478/17.97.41
jojos.51ste@gmail.com
Nathan Dyke, Nils Forster, 
Thibault Kusters

Annelies Van Wallendael
Heizoomlaan 39 
2950 Kapellen
0479/92.24.86
kawellen.51ste@gmail.com
Kobe Demuynck, Anke Pee-
ters, Loren Van Der Veken

Joris Keuleers - Contactpersoon voor materiaalverhuur en financiën
0476/29.09.56

Nelle Mermans - Contactpersoon voor ouders en inschrijvingen
0487/45.31.70

Tim Lambrechts - Alle andere vragen
0488/91.97.22
groepsleiding.51ste@gmail.com

LEIDING
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GROEPIES
Liefste leden en ouders

De kampen komen er aan en we zijn ook spijtig genoeg aan onze laatste 
klepper van het jaar aangekomen. Maar, Wees niet getreurd want terwijl 
de leiding nog de laatste dingen voorbereid voor de kampen zijn er nog 
toffe vergaderingen gepland. 

Binnenkort is het leidingswissel, het perfecte moment om leiding te leren 
kennen die je normaal niet hebt. Onze jaarlijkse zeedag komt er ook aan 
en wij hebben al het gevoel dat het goed weer gaat worden. 

De leiding is net zoals de takken (behalve de jojo’s) ook op weekend 
geweest. Daar hebben we eens goed kunnen ontspannen. Dat komt wel 
goed uit want binnenkort zijn het examens en dan heeft de leiding veel 
werk. 

Desalniettemin hebben wij veel zin om ook deze laatste weken van het 
scoutsjaar elke zondag klaar te staan voor jullie. Hopelijk zijn jullie er ook.

Een stevige linker en veel plezier op kamp! 
Jullie groepies
Joris, Tim en Nelle 
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KAPOENEN
ZONDAG 06/05  – Verjaardagsvergadereing  – 10u00-12u30 – Lokaal 
Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien dat is ??? Binnenkort is er ie-
mand uit jullie leidingsploeg jarig, maar wie dat is? Dat gaan we voorlopig nog even 
geheim houden. Wat we wel al kunnen zeggen is dat we er een groot verjaardags-
feest van maken met alles erop en eraan. Heb jij wel zin in een feestje? Dan zien 
we jou deze zondag graag verschijnen.

ZONDAG  13/05 –  Leidingswissel  – 10u00-12u30 – Lokaal  
Vandaag zullen jullie het jammer genoeg zonder jullie gebruikelijke leiding moe-
ten doen, maar niet getreurd! Er zal voor deze vergadering een volledig nieuwe 
leidingsploeg klaar staan om jullie een mega fantastische, onvergetelijke zondag 
te geven! Ben je benieuwd naar de andere leiding en wil je wel eens weten hoe zij 
een zondagvoormiddag vullen? Dan zit er maar één ding op en dat is naar deze 
leidingswissel komen.

ZONDAG 20/05  – Dauwtocht  – 06u30-09u00 – Ingang uitlegger-Heidestraat Zuid
Deze week is iets totaal anders. Voor velen onder jullie de eerste dauwtocht! Dit 
keer mogen jullie je mama of papa vroeg wakker maken want we spreken al af 
om 6u30 (ja ‘s ochtends) aan de ingang van de uitlegger. Aangezien wij beseffen 
dat ontbijten op dit uur nog niet gemakkelijk is nemen jullie 1 euro mee voor een 
lekkere verrassing. Om 9u00 staan we opnieuw aan de ingang.

ZONDAG 27/05 – Business vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag moeten jullie je allerbeste verkoopstrategieën bovenhalen. Zijn jullie een 
krak in zakendoen? Is afbieden voor jullie geen enkel probleem? Kom erachter op 
onze spetterende bussiness vergadering. Wat we juist gaan verkopen? Er zit maar 
1 ding op om daar achter te komen: Komen! Tot dan
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EEN STEVIGE LINKER VAN
JANEK, THOMAS, VALERIE EN TINKE!

ZONDAG 03/06  – Zwemmen  – 10u00-12u30 – Zwembad Kapellen
Trek jullie coolste zwembroek of mooiste
bikini maar aan, want vandaag gaan we ZWEMMEN!! 
Om ter langste onder blijven, bommetje van op de springplank of lekker relaxen 
aan de rand van het bad. Het kan allemaal vandaag. Meer info volgt via mail.

ZONDAG  10/06 – Groepsvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

ZONDAG 17/06 – BC Vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Zaterdag 23/06 – Zeedag + infomoment kampen
Zoals elk jaar gaan we weer een dagje vertoeven op het mooie strand van Neder-
land! Meer info op de brief bijgevoegd in de klepper.

Achteraf, om 17u30, is er nog een infomoment voor alle kampen, zeker de moeite 
om langs te komen!
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POENKA'S

ZONDAG 13/05 – Verassingsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien dat is ??? Binnenkort is er ie-
mand uit jullie leidingsploeg jarig, maar wie dat is? Dat gaan we voorlopig nog even 
geheim houden. Wat we wel al kunnen zeggen is dat we er een groot verjaardags-
feest van maken met alles erop en eraan. Heb jij wel zin in een feestje? Dan zien 
we jou deze zondag graag verschijnen.

ZONDAG 20/05 – Leidingswissel – 10u00-12u30 – Lokaal
Waarschijnlijk zijn jullie jullie leiding al een beetje beu gezien, dus daarom hebben 
wij iets bedacht zodat je eens wat afwisseling krijgt. Het is namelijk leidingswissel 
deze zondag, wat wil zeggen dat jullie leiding voor één keertje andere kindjes gaat 
begeleiden en dat jullie deze zondag nieuwe leiding krijgen!
We zullen jullie missen, maar we zien elkaar volgende week terug ;-)

ZONDAG 27/05 – Fund Raising – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag is een belangrijke dag. We gaan vandaag op pad om wat
extra centjes bij te verdienen voor ons kamp. Zo kunnen we extra
leuke dingen doen. Hoe meer poenkahandjes er aanwezig zijn, hoe
meer centjes we kunnen inzamelen. Trek ook zeker je stapschoenen
aan.

ZONDAG 06/05 – Andersomvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
.kjilegom sella thce si gaadnaV ?naag laz krew njiz ni tid eoh dwueineb ej neB .mos-
redna sella kjileman gaadnav neod eW . gewpo deog ej neb nerefjictno nak ejtsket 
tid ej slA
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NE STEVIGE LINKER, 
ROBIN, FREDERIC, ZENO EN LARS

ZONDAG  10/06 – Groepsvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

ZONDAG 17/06 – BC Vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

ZONDAG 03/06  – Zwemmen  – 10u00-12u30 – Zwembad Kapellen
Trek jullie coolste zwembroek of mooiste
bikini maar aan, want vandaag gaan we ZWEMMEN!! 
Om ter langste onder blijven, bommetje van op de springplank of lekker relaxen 
aan de rand van het bad. Het kan allemaal vandaag. Meer info volgt via mail.

Zaterdag 23/06 – Zeedag + infomoment kampen
Zoals elk jaar gaan we weer een dagje vertoeven op het mooie strand van Neder-
land! Meer info op de brief bijgevoegd in de klepper.

Achteraf, om 17u30, is er nog een infomoment voor alle kampen, zeker de moeite 
om langs te komen!



8simon naar malawi

LEIDER SIMON
Beste Fortsenaren
Misschien hebben jullie het al gemerkt, maar ik ben terug in het land. 
Terug van een onvergetelijk avontuur in het verbazingwekkende Malawi. 
Twee maanden gaf ik les in een middelbare school en de laatste trok ik 
samen met leidster Lotte doorheen het land.

Naast het lesgeven had ik in Malawi nog twee zijprojectjes. Over het eerste 
lichtte ik jullie reeds in. Met het ingezamelde geld en met het gesponsorde 
geld van de scouts kocht ik 60 banken. Op die manier moesten de 
leerlingen niet meer op hun benen schrijven! Op het einde van mijn 
stage bracht de directeur nog het heugelijke nieuws dat de school zelf 40 
banken gaat aankopen, zodat iedere leerling uit het eerste jaar een bank 
zal hebben! Fantastisch nieuws! 
 

Het andere projectje was het opkuisen van de bibliotheek. De 
schoolbibliotheek was letterlijk een stort… Ik wilde deze terug 
gebruiksvriendelijk maken voor de leerlingen zodat ze deze boeken 
opnieuw konden gebruiken. Het kostte me veel moeite, maar uiteindelijk 
kreeg iedere boek een mooi plaatsje in de bibliotheek!
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voor na
Tijdens deze periode in Malawi heb ik de scouts uiteraard wel 
ontzettend hard gemist… Al een geluk bestaat er in Malawi iets 
gelijkaardigs, de Happy day! Dikke Bertha, buske stamp, ja hoor al de 
spelletjes passeerden de revue! Op die manier was het gemis toch iets 
minder erg!

Zo dat was in het kort mijn verhaal over Malawi. 

Ik moet nog wel iets bekennen…
Ik heb een stukje van mijn scoutshart verloren in Malawi !

Tot volgende week zondag !!

Groetjes Simon
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WELPEN

ZONDAG 20/05 –  Leidingswissel- 10u00-12u30-Lokaal
Jullie zijn voor 1 week van ons verlost maar jullie krijgen wel andere fantastische 
leiding voor jullie neuzen.  Zij gaan ook een bangelijk spel voor jullie maken.  Ge-
draag jullie welpjes !! Tot volgende week !!! Caooooiiiiiiii !!!! Houdoeeeeeeeee.  

ZONDAG 13/05 –  Ik-ben-scoutsmodel vergadering- 10u00-12u30-Lokaal
Armani, Gucci, Pacco Raban, Victoria Beckham, Vic Deyaert, Cara Delvigne: Zijn 
allemaal super bekende modellen en bekende merken.   Wij zijn er zeker van dat 
jullie beter kunnen dan zij, kom het maar bewijzen op de Scouts !!! ZEKER JULLIE 
UNIFORM AANDOEN, DAT IS HEEL BELANGRIJK ! (Het is dan ook groepsfoto).

ZONDAG 27/05 – Star Wars vergadering- 10u00 -12u30 - Lokaal 
Tatatatataaa tatataaa tatataaaa ta ta ta tatataaa tatataaaa, herkennen jullie dit 
deuntje al? Haal jullie lightsaber maar boven, want we trekken ten strijde! May the 
force be with you.

Zondag 06/05- Knutselen voor Dummies vergadering- 10u00-12u30 - Lokaal
Michelangelo, Picasso, Da Vinci en ga zo maar door.  
Kennen jullie deze grote meesters?  We gaan deze 
mannen proberen te evenaren.  Laat de innerlijke 
kunstenaar in je naar boven komen! Dat is de bood-
schap van deze zotte vergadering. 
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EEN STEVIGE LINKER VAN RAMA, BAGHEERA, MYSA 
EN PHAO!

ZONDAG 10/06  – Zwemmen  – 10u00-12u30 – Zwembad Kapellen
Spetter, spieter, spater we gaan vandaag ZWEMMEN !!!! Super mega bangelijk 
plezant dus, zeker komen is de boodschap !!! Zwemgerief een handdoek en centjes 
zeker meenemen.  Voor de juiste zwembroek misschien even het zwemreglement 
van de Kapellen bekijken.  Meer info volgt via mail.

ZONDAG  03/06 – Groepsvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

ZONDAG 17/06 – BC Vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Zaterdag 23/06 – Zeedag + infomoment kampen
Zoals elk jaar gaan we weer een dagje vertoeven op het mooie strand van Neder-
land! Meer info op de brief bijgevoegd in de klepper.

Achteraf, om 17u30, is er nog een infomoment voor alle kampen, zeker de moeite 
om langs te komen!
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KAWELLEN

ZONDAG 20/05 –  Leidingswissel- 10u00-12u30-Lokaal
Vandaag zal er andere leiding paraat staan om jullie een leuke voormiddag te 
bezorgen. Wie dat zijn, kunnen we jammer genoeg nog niet verklappen. Jullie 
denken waarschijnlijk, ‘oef zeg, eindelijk eens verlost van onze leiding’. ;) We hopen 
allemaal dat jullie weer voltallig aanwezig zullen zijn en dan zien we jullie weer 
volgende week, tot dan! 

ZONDAG 13/05 – Fotozoektocht - 10u00-12u30 - Lokaal 
Haal je verrekijker al maar naar boven, want we gaan op 
fotozoektocht. Hopelijk hebben jullie allemaal al veel wor-
teltjes gegeten, want ze zeggen wel eens dat het goed is 

voor je ogen en die kan je wel gebruiken. Probeer zo snel mogelijk de foto’s die je 
hebt gekregen te herkennen, zodat je een opdracht kan uitvoeren om de puzzel te 
vervolledigen. Wie zal er winnen?

ZONDAG 27/05 –Inzamelactie - 10u00-12u30 - Lokaal
Vandaag gaan we wat centjes inzamelen voor op kamp. Hoe we dit gaan doen ko-
men jullie vast en zeker te weten. Wat we juist gaan doen is natuurlijk ook belang-
rijk. En waarom? Om jullie supertoffe kamp toch nog een beetje spectaculairder te 
maken!

Zondag 06/05 - Dikzakkendag - 10u00-12u30 - Lokaal
Vandaag spelen we allemaal spelletjes in thema van dik-
zakkendag. We hopen dat jullie allemaal talrijk verkleed 
komen zodat we er samen met jullie een leuke voormiddag 
van kunnen maken. 
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LIEVE SCOUTSGROETEN, 
JACALA, MANG, KO EN PHAONA

ZONDAG 10/06  – Zwemmen  – 10u00-12u30 – Zwembad Kapellen
Jippie, we gaan eindelijk nog eens zwemmen en dat nog wel in het super leuke 
zwembad van Kapellen. Super leuk, toch? Vergeet zeker jullie zwemspullen en 
centjes niet mee te nemen. Afspraak aan het zwembad van kapellen om half 9, wij 
zien jullie dan!  Meer info volgt via mail.

ZONDAG  03/06 – Groepsvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

ZONDAG 17/06 – BC Vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Zaterdag 23/06 – Zeedag + infomoment kampen
Zoals elk jaar gaan we weer een dagje vertoeven op het mooie strand van Neder-
land! Meer info op de brief bijgevoegd in de klepper.

Achteraf, om 17u30, is er nog een infomoment voor alle kampen, zeker de moeite 
om langs te komen!
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KLEURPLAAT
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Aurélie Verstappen
Wolvenleiding

10 FLAPJES = 1L GRATIS MELK OP KAMP
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WISTJEDAT
Elke klepper gaat ons team van onderzoekers op zoek naar de allertofste 
wist-je-datjes! Hieronder vind je hun selectie voor deze periode! 

Wist je dat...

...er op aarde 5 oceanen zijn ?

...de Noordzee een gemiddelde diepte heeft van 94 meter ? 

...de Middellandse Zee gemiddeld 1.430 meter diep is ?

...bijna de helft van het oceaan-gebied een diepte heeft van meer dan 
3.000 meter ? 
...de oceanen een gemiddelde diepte hebben van 3.790 meter. 
...de totale inhoud van alle oceanen ongeveer overeenstemt met een ku-
bus met een lengte, hoogte en diepte van 1.111 kilometer ? 
...dat het gezegde ‘Hij heeft de zeven zeeën gezien’ gebruikt voor iemand 
die al overal is geweest ? 
...het woord Oceaan komt van de Griekse zeegod Okeanos of Oceanus ? 
...door de Golfstroom ons klimaat warmer is dan op op gelijkaardige plek-
ken op aarde ? 
...de Golfstroom een warme stroming is die in de Golf van Mexico begint ? 
...dat de Grote -of Stille oceaan bijna 2 maal zo groot is als de Atlantische 
oceaan ? 
...België meer dan 5.400 keer past in de Grote -of Stille oceaan ? 
...eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de zon en de 
maan ? 
...dat 97 procent van al het water op aarde zout water is ? 
...1/4 van het water in de Dode Zee uit zout bestaat en je daardoor blijft 
drijven ?
...de grote of stille oceaan de grootste en tevens diepste oceaan op aarde 
is ? 
...hele diepe plaatsen in de oceaan ook diepzeetroggen worden genoemd 
?
...de Grote of Stille Oceaan dieper is dan de Mount-Everest hoog is ?
...het diepste punt in de oceaan de Marianentrog is met een diepte van 
11.035 meter ? 
...het diepste punt in de Marianentrog de “Challenger Deep” wordt ge-
noemd ? 
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...als je met een auto 100 km per uur rijdt zonder te stoppen, dan duurt de 
race naar de zon ruim 170 jaar.
...de aarde (gemiddeld) ongeveer 150 miljoen kilometer van de zon 
vandaan staat.
...de zon 109 keer groter is dan de aarde!
...een zonnestraal 8 minuten over ‘zijn reis’ doet van de zon naar de 
aarde.
...de zon 333.000 keer meer weegt dan de aarde.
...de zon een gigantische bol met ontzettend veel hete gassen is.
...de temperatuur, aan de oppervlakte van de zon, 5500 graden Celsius 
bedraagt. In het binnenste van de zon kan de temperatuur oplopen 
tot 15.000.000 graden Celsius.
...doordat de zon zoveel energie de ruimte instraalt verliest zij elke 
seconde een gewicht dat gelijk is aan een miljoen olifanten.
...de groene delen van de plant, bladeren en stengels, net kleine fabriekjes 
zijn? Ze maken al het voedsel voor de plant zelf. En dit doen ze alleen als 
de zon schijnt. Gaat de zon onder? Dan stoppen ze met het maken van 
voedsel.
...in de ruimte ook zonne-energie wordt gebruikt. Dit geldt met name 
voor ruimteschepen die in een baan rond de aarde bewegen.
...de meeste zonnepanelen in China worden gemaakt.
...het grootste ‘zonnepanelenpark’ ter wereld te vinden is in Canada 
(Sarnia, Quebec); 943.000 m2. Dit zijn ongeveer 125 voetbalvelden naast 
elkaar!
...zonnepanelen helemaal geen zonlicht nodig hebben, gewoon licht is al 
voldoende. Als de zon schijnt gaat het opwekken van stroom alleen vele 
malen sneller. Handig is al dat zonlicht dus wel.
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WOLVEN

ZONDAG 20/05 –  Leidingswissel- 10u00-12u30-Lokaal
Er komt een tijd van komen, en helaas komt er ook een tijd van gaan… We moeten 
nog allemaal samen op een top kamp dus het echte einde is nog niet in zicht. Al 
een geluk, seg! Deze zondag gaan we wel al eens kijken hoe het zo gaat zijn zonder 
jullie, want vandaag zijn wij weg naar andere takken. Maar geen nood, er komt 
vast en zeker (bijna) even toffe leiding voor jullie, wolven, die jullie een ongetwijfeld 
leuke vergadering gaan geven. Maar wie? Dat is nog geheim!

ZONDAG 13/05 – Met de kaart door de Heide  – 10u15-12u45 – Parking KH Heide bij de 
Vroente
Rek je deze zondag maar goed uit, doe al wat stretch oefeningen en zorg dat je 
in vorm bent want vandaag gaan we met de kaart door de Heide! We maken een 
heuse wandeling aan de hand van een stafkaart. Een kleine oefening voor een-
daagse op kamp. Zorg dus zeker dat je er bent, zo ben je goed voorbereid! 

Wat neem je mee:
kompas (als je dat hebt)
wandelschoenen

ZONDAG 27/05 – Dorpsdag – 09u45-12u15 – Kerk (ingang park)
Vandaag is het feest in het dorp en wij vinden dat jullie dat niet kunnen missen!
Ideaal dus voor ons om samen een dorpsspel te spelen. We spreken af aan de 
kerk (ingang van het park). Zo kunnen we daar iedereen verzamelen aangezien het 
erg druk zal zijn die dag. Kom zeker met de fiets want met de auto zal het lastig 
worden. Tot dan!

Zondag 06/05 -  Réunion en français – 10u00-12u30 – Lokaal
Nous allons faire la réunion aujourd’hui en Français parce que 
le camp est on Wallonie et ils parlent en français là-bas. Donc 
cherches ton Baret dans l’armoire et manges beaucoup de 
baguettes et viens aux scoutd pour une expérience française!

A+!
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NE STEVIGE LINKER
ADJE, DE FRANKEN, LAMBI, ORRE & KATTY

ZONDAG 03/06  – Zwemmen  – 08u30-10u00 – Zwembad Kapellen
De wolven gaan vandaag zwemmen! Wolven kunnen als de beste zwemmen, dus 
wij kunnen dat ook! Samen met een paar andere takken gaan we met z’n allen een 
paar uurtjes vertoeven in het zwembad van Kapellen! Neem dus zeker je zwem-
spullen mee en maak je borst maar nat! Meer info volgt via mail.

ZONDAG  10/06 – Groepsvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

ZONDAG 17/06 – BC Vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Zaterdag 23/06 – Zeedag + infomoment kampen
Zoals elk jaar gaan we weer een dagje vertoeven op het mooie strand van Neder-
land! Meer info op de brief bijgevoegd in de klepper.

Achteraf, om 17u30, is er nog een infomoment voor alle kampen, zeker de moeite 
om langs te komen!
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RAADSEL
Een huis heeft 4 muren. Alle muren kijken uit op het zuiden. Rond het huis 
loopt een beer. Welke kleur heeft de beer?
wit: het huis staat op de noordpool, het is dus een ijsbeer

Wat staat er aan het eind van de regenboog?
de letter ‘g’

Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. Wat is dit?
een theepot

Een vrouw zit midden in de nacht in de woonkamer. Er brand geen enkel 
licht. Het is helemaal donker. Toch leest ze een boek. Hoe kan dat?
de vrouw is blind en leest een brailleboek

Wat wordt natter als het meer droogt?
een theedoek

Hoeveel maanden hebben 28 dagen?
12: alle maanden hebben tenminste 28 dagen

Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 hamburger. 
Toch worden er maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan dat?
Het waren een oma, moeder en een kleindochter

Een cowboy rijdt een stadje in op Vrijdag. Hij blijft drie dagen en vertrekt 
weer op Vrijdag. Hoe kan dat?
Zijn paard heet Vrijdag.

Een man loopt buiten in een korte broek en een t-shirt. Het begint te re-
genen en de man heeft geen paraplu. Zijn kleren worden door en doornat 
maar toch wordt er geen haar op zijn hoofd nat. Hoe kan dat?
de man is kaal

Een jongen wordt de operatiekamer in gebracht. De chirurg ziet hem en 
zegt: ‘Ik kan hem niet opereren, dat is mijn zoon.’ Toch is de chirurg niet 
zijn vader. Hoe kan dat?
de chirurg is zijn moeder

Hoe ver kan een hond het bos inrennen?
Tot de helft. Daarna rent de hond het bos weer uit.

Er liggen 10 appels op tafel en je pakt er 2 weg. Hoeveel heb je er dan?
als je er 2 pakt heb je er 2…

Wat zit vol met gaten maar houdt wel water vast?
een spons

Wat is de overeenkomst tussen de nummers 11, 69 en 88?
je kan ze ook op de kop lezen

Hoe kan je een tennisbal zo hard mogelijk gooien en bij je terug laten ko-
men zonder dat de bal ergens tegenaan stuitert?
gooi de bal recht omhoog
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JARIGEN
Mei

02/05/2007 Kasper Vansteenkiste (wolf)
04/05/2000 Ferre Van der veken (jin)
04/05/2005 Len Van cleuvenbergen (jojo)
05/05/2004 Marie Baerts (jojo)
06/05/2009 Lars Vanmeldert (welp/kawel)
07/05/2008 Boris Kempen (welp/kawel)
08/05/1994 Nils Forster (leiding)
08/05/1999 Valérie Smets (leiding)
09/05/2005 Dieter Verbist (jojo)
10/05/2007 Nena Moens (wolf)
13/05/2006 Marie Van gelder (wolf)
16/05/2006 Thomas Graus (wolf)
17/05/2001 Beaudine Verspeet (giver)
17/05/2011 Lola Huys (kapoen/poenka)
17/05/2011 Dymas Wymeersch (kapoen/poenka)
17/05/2011 Mattice Wymeersch (kapoen/poenka)
20/05/2005 Jannes Koch (jojo)
20/05/2010 Robbe Van praet (kapoen/poenka)
22/05/2001 Lotte Boutens (giver)
23/05/2005 Belén Lechat (jojo)
24/05/1999 Thibault Kusters (leiding)
24/05/2000 Damien Lyssens (jin)
25/05/2001 Hannah Demuynck (giver)
25/05/2007 Mira Van elst (wolf)
27/05/2002 Jonas Ollevier (giver)
27/05/2003 Jorinde Bruynseels (giver)
27/05/2001 Fleuri Ramon (giver)
27/05/2005 Lotte Victor (jojo)
27/05/2008 Kasper Verbist (welp/kawel)
28/05/2010 Kato Brenders (kapoen/poenka)
29/05/2002 Joshua Ribbens (giver)
29/05/2010 Astrid Vande vyvere (kapoen/poenka)
30/05/2001 Louise Willaert (giver)
30/05/2007 Yanou Van nimmen (wolf)
31/05/1999 Kobe Demuynck (leiding)
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JOJO'S

ZONDAG 20/05 –  Leidingswissel- 10u00-12u30-Lokaal
Vandaag zal er andere leiding paraat staan om jullie een leuke voormiddag te 
bezorgen. Wie dat zijn, kunnen we jammer genoeg nog niet verklappen. Jullie 
denken waarschijnlijk, ‘oef zeg, eindelijk eens verlost van onze leiding’. ;) We hopen 
allemaal dat jullie weer voltallig aanwezig zullen zijn en dan zien we jullie weer 
volgende week, tot dan! 

ZONDAG 13/05 – Degigantischegrotehotdogvergadering – 10u00 tot 13u30 - Lokaal 
Om het spaarpotje voor het kamp wat bij te vullen, 
gaan we vandaag lekkere hotdogs verkopen aan de 
mama’s, papa’s, oma’s’ opa’s, broertjes, zusjes en 
zelfs als ze willen de hondjes. Zo gaan we zeker en 
vast een centje bij een kunnen sparen. Dit centje 
wordt dan voor iets lekkers/leuks gebruikt op het 
kamp. Kom dus allemaal zeker naar de scouts en 
nodig die papa’s en mama’s maar uit voor er ene te komen eten! 

ZONDAG 27/05 – Desupergaveenlekkerekookvergadering – 10u00 tot 13u30 - Lokaal
1: snij de groentjes  2: bak het gehakt 3: bak de groentjes mee 4: doe de potten 
tomatensaus erbij 5: kook de pasta en voilà, een lekker potje spaghetti om de 
buikjes te vullen. Ik denk dat jullie ondertussen wel al door hebben wat de bedoe-
ling is vandaag. Kom dus vandaag zeker naar de scouts want dan kunnen wij, jullie 
leiding, de tips en tricks aanleren dat jullie nodig hebben om op kamp de lekkerste 
maaltijden te maken. 

Weekend 04/05 - 06/05 - Weekend
Deze week geen vergadering, want we vertrekken voor de laatste keer dit jaar op 
weekend! Nog een laatste weekendje weg, voordat we op ons grote kamp vertrek-
ken!
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EEN STEVIGE LINKER VAN JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING 
SHARO, NILS, NATHAN EN THIBAULT

ZONDAG 10/06  – Zwemmen  – 10u00-12u30 – Zwembad Kapellen
Trek jullie coolste zwembroek of mooiste
bikini maar aan, want vandaag gaan we ZWEMMEN!! 
Om ter langste onder blijven, bommetje van op de springplank of lekker relaxen 
aan de rand van het bad. Het kan allemaal vandaag. Meer info volgt via mail.

ZONDAG  03/06 – Groepsvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

ZONDAG 17/06 – BC Vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Zaterdag 23/06 – Zeedag + infomoment kampen
Zoals elk jaar gaan we weer een dagje vertoeven op het mooie strand van Neder-
land! Meer info op de brief bijgevoegd in de klepper.

Achteraf, om 17u30, is er nog een infomoment voor alle kampen, zeker de moeite 
om langs te komen!
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GIVERS

ZONDAG 20/05 –  Leidingswissel- 10u00-12u30-Lokaal
Er komt een tijd van komen, en helaas komt er ook een tijd van gaan… We moeten 
nog allemaal samen op een top kamp dus het echte einde is nog niet in zicht. Al 
een geluk, seg! Deze zondag gaan we wel al eens kijken hoe het zo gaat zijn zonder 
jullie, want vandaag zijn wij weg naar andere takken. Maar geen nood, er komt vast 
en zeker (bijna) even toffe leiding voor jullie, givers, die jullie een ongetwijfeld leuke 
vergadering gaan geven. Maar wie? Dat is nog geheim! (gestolen van de wolven)

Vrijdag 11/05 10u00 - zaterdag 12/05 12u00 –  Giveraway, Everyday! – Lokaal
Ooit al eens gedanst in de colruyt? Vandaag is de moment dat dit allemaal kan! We 
maken van ons lokaal één groot colruyt-filiaal waarin iedereen zijn proevertjes-
grijpskills kan bovenhalen en zijn beste dansmoves kan bovenhalen.
Winkellijstje:
- dansbenen
- verkoopskills
- versierkunsten
- vriendjes
- alles wat je nog denkt nodig te hebben om twee dagen in de colly te overleven

Zondag 27/05 –  Onze-vader-draait-zich-om-in-zijn-graf-vergadering – 10u00-12u30 
– Lokaal
Dit is de laatste vergadering met onze givers allemaal tesamen. Onze vader is zich 
al aan het omdraaien in zijn graf, zich aan het opwarmen voor het kamp maar zich 
ook zorgen aan het maken omdat hij jullie niet vaak meer zal horen in deze donke-
re examentijden. We zorgen ervoor dat hij nog een keer van ons gespeel, gedalk, 
gezever, gezwans, gechill, geweetikwatallemaal, kan genieten deze vergadering!

Zondag 06/05 –  Vergadering vaag– 10u00-12u30 – Lokaal
Vaag. 
Zalig toch, zo vaag mogelijk proberen te antwoorden zodat de vraagsteller harder 
moet nadenken dan jijzelf!  
Een mogelijke definitie (bron: enclo.nl) voor vaag is: “in goede toestand, maar ook 
leeg, onbeheerd woest, niet scherp”, lekker vaag niet? 
Gelukkig is de Van Dale minder vaag met zijn definitie voor vaag.
Het enige waarin we Van Dale tegenspreken zijn de vage plannen,
want wees maar zeker, we hebben heel heldere (vage) plannen !
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NE STEVIGE LINKER!
TINE, NELLE, SIMON EN FLORIAN 

ZONDAG 03/06  – Zwemmen  – 10u00-12u30 – Zwembad Kapellen
Trek jullie coolste zwembroek of mooiste
bikini maar aan, want vandaag gaan we ZWEMMEN!! 
Om ter langste onder blijven, bommetje van op de springplank of lekker relaxen 
aan de rand van het bad. Het kan allemaal vandaag. Meer info volgt via mail.

ZONDAG  10/06 – Groepsvergadering   – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

ZONDAG 17/06 – BC Vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Zaterdag 23/06 – Zeedag + infomoment kampen
Zoals elk jaar gaan we weer een dagje vertoeven op het mooie strand van Neder-
land! Meer info op de brief bijgevoegd in de klepper.

Achteraf, om 17u30, is er nog een infomoment voor alle kampen, zeker de moeite 
om langs te komen!
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JINS
Dag iedereen!

De laatste klepper alweer! 
In maart organiseerden we de vijfde editie van de jinquiz en hielpen we 
orde in de chaos te scheppen op de bloedhete 10 miles! Eind April moch-
ten we de trouwdag van onze lieftallige oud-leiding Litse en Evelyn helpen 
in goede banen leiden.

Maar ons jaar samen is nog lang niet voorbij. Er staan nog een aantal klas-
siekers onder de jin-activiteiten op het programma. Zo mogen jullie tijdens 
het laatste weekend van juni op vrijdag komen smullen van onze lekkere 
spaghetti op onze spaghettiavond en zondag 1 juli verwachten we jullie 
aan podium atletiek op ’t Pulptuur in het park van Kapellen. 

Daarna maken de jins zich klaar om als hulpleiding mee te gaan op de 
‘kleine kampen’ om zich zo voor te bereiden op het leiding worden.

Op 16 juli vertrekken we dan eindelijk richting Tirana voor de start van ons 
jinkamp!
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_KALENDER

Zaterdag 05/05 - zondag 06/05 – BUDVABARBARBECUE
Ons tweede Jinweekend staat dit weekend gepland. Aangezien we jammer genoeg 
het feestdorp Budva moeten laten varen in onze kampplanning, houden we op 
zaterdag onze eigen budvabarbarbecue! 

Vrijdag 18/05 – Jincafé 
Voor de voorlaatste keer dit jaar organiseren de jins een gezellig jincafé in zomerse 
sfeer!

Zaterdag 23/06 – Zeedag + Kampinfo (17u30)
Deze zondag is het Pasen vandaar leek het ons leuk om eens gezellig uit te slapen 
en ‘s middags lekker te brunchen met de familie.  Geniet er allemaal maar eens 
goed van! Dikke paaszoenen van de leiding. 

Zaterdag 23/06 – Zeedag  – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag trekken we weer met heel de scouts richting de Nederlandse kust voor 
onze Zeedag. Aansluitend wordt een kampinfo-moment georganiseerd, waarop 
we de planning van de jinreis zullen toelichten. Het ideale moment voor de laatste 
praktische vragen en afspraken! 

Vrijdag 29/06 – Spaghetti-avond
Vanavond organiseren we een heerlijk gezellige spaghettiavond!  Meer informatie 
volgt binnenkort.

Zaterdag 01/07 – Pulptuur
Je vindt ons op Pulptuur dit jaar opnieuw in een scoutstentje aan podium Atletiek 
met heerlijke sangria en watermeloen!  

Voor de laatste keer alweer,

Dikke Bisous
Kings and Queens of the nillies,
Generation Z
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JARIGEN
Juni

03/06/2009 Senne Kamerbeek (welp/kawel)
05/06/2001 Evert Van look (giver)
06/06/2006 Nette Sanders (wolf)
07/06/2001 Alba Lechat (giver)
10/06/2009 Jules Huys (welp/kawel)
11/06/2003 Bo Moerman (giver)
12/06/2007 Tuur Oeyen (wolf)
14/06/2008 Merel Stuer (welp/kawel)
14/06/2011 Dries Verboven (kapoen/poenka)
15/06/2008 Kato Van cleuvenbergen (welp/kawel)
15/06/2010 Jack Daelemans (kapoen/poenka)
16/06/1997 Thomas Meyers (leiding)
16/06/2009 Mauro De koninck (welp/kawel)
17/06/2003 Axel De graaf (giver)
18/06/1998 Stijn Sempels (leiding)
18/06/2007 Pieter Coune (wolf)
19/06/1998 Frederic Luyckx (leiding)
20/06/2008 Vic Verbert (welp/kawel)
20/06/2010 Lauren Michielsen (kapoen/poenka)
22/06/2009 Andres Laureys (welp/kawel)
22/06/2007 Annabelle Pelckmans (wolf)
24/06/2005 Farah De koninck (jojo)
24/06/2010 Stef Van den broeck (kapoen/poenka)
27/06/2003 Senne Van cleuvenbergen (giver)
27/06/2002 Robbe Van rompaey (giver)
28/06/2007 Kato Evers (wolf)
28/06/2007 Luna Schroons (wolf)
30/06/2011 Luka Hannes (kapoen/poenka) 



29 mei-juni

Op de scouts dragen we een scoutsuniform. De regels omtrent dit uniform 
zijn voor alle takken verschillend. Hieronder vinden jullie welke uniformde-
len verplicht zijn per tak:

T-shirt’s, truien en dassen kan je kopen op de scouts na elke vergadering. 
T-shirt’s en dassen kosten 8 euro, een trui kost 20 euro. De verantwoorde-
lijken voor de kledij zijn Loren Van Der Veken en Valerie Smets. 
Een hemd, een welpenpet, een scoutsbroek/ scoutsrok zijn te koop in de 
Hopper scoutswinkel.

Jaar- en taktekens zijn ook op onze scouts te verkrijgen, maar de andere 
tekentjes dienen ook in Hopper scoutswinkel aangekocht te worden.

• Kapoenen- en welpentakken: een t-shirt/trui van onze scouts + das
• Wolven t.e.m. jins: een t-shirt/ trui van onze scouts, das en een hemd

UNIFORM
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Op zoek naar een scoutsuniform of heb je er eentje te veel…?

Wat hebben we in “De Stock”?

Gebruikte uniformstukken waar je zoon/dochter is uitgegroeid en die nog 
draagbaar zijn worden ingezameld en te koop aangeboden aan tweede-
handsprijzen. Om zo scouting drempel- en kostenverlagend te maken 
tevens een steentje bij te dragen tot een ecologisch en duurzaam omgaan 
met grondstoffen en materialen.

SC  UTIN-OUT

Scoutshemd
8 jaar  € 10
14 jaar  € 10

Ledentrui den51ste
12j-14j  € 6
S  € 6

T-shirt
9/11 jaar € 1

Bruine trui Scouts en Gidsen Vlaanderen
8 jaar   € 12
8 jaar  € 7
10 jaar  € 6

Beige trui Scouting Das Durven
12jaar  € 7

Korte broek
8 jaar  € 3
8 jaar  € 3
10 jaar  € 3
14 jaar  € 5

Lange broek
16 jaar  € 12

Inzameling en info 
Bij Ellen
Fortsteenweg 68, 2950 Kapellen
Scoutinout51@gmail.com
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NOTITIES

Verantwoordelijken scouts

Groepsleiding - groepsleiding.51ste@gmail.com
Joris Keuleers, Nelle Mermans en Tim Lambrechts

Kledij - kledij.51ste@gmail.com
Loren Van Der Veken en Valérie Smets

Materiaalploeg - materiaalploeg51ste@gmail.com
Nils Forster, Florian Daems, Lars De Pooter en Tim Lambrechts

Klepper - klepper.51ste@gmail.com
Adriaan Vermeire



Scouts Sint-Mauritius "den 51ste"

Meer informatie?

Bezoek onze site
www.scouts51ste.be

of

Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen 
(hoek Plantin en Moretuslei)

Telefoonnummer
03 297 37 34

Openingsuren
Di-Vr 10:00-12:00 & 12:30-18:00
Za 10:00-12:00 & 12:30-17:00

Sluitingsdagen 2018
Voorlopig onbekend


