
 



Beste ouders en leden  

Welkom bij het eerste trimester van ons scoutsjaar. Dé 

plek waar je vrienden kan maken en vriendschappen kan 

versterken. Wij heten jullie van harte welkom op onze 

scouts. Scouts Oosterveld.  

We verwachten alle leden om 10 uur stipt op de scouts.  

Scouts en Gidsen Oosterveld Wilrijk 

Groenenborgerlaan 216 

2610 Wilrijk 

In perfect uniform, verdere informatie over hoe het 

uniform eruit hoort te zien kan u vinden op de website 

https://www.scoutsoosterveld.be/algemene-

informatie/uniform/ 

De groepsleiding kan u bereiken via de algemene email 

of de telefoonnummers die u hieronder kan vinden. 

Algemene Email: scoutsoosterveld@hotmail.com 

Ida Vertongen +32 489 62 82 14 

Joris Keersmaekers +32 473 22 53 72 

Victor Op De Beeck +32 470 31 81 96 

Mattijs Ringelé +32 470 36 15 92 

 

https://www.scoutsoosterveld.be/algemene-informatie/uniform/
https://www.scoutsoosterveld.be/algemene-informatie/uniform/
mailto:scoutsoosterveld@hotmail.com


JAARTHEMA 
’T ZAL WEL ZIJN 

Dit jaar richt de scouts zich op het mentaal welzijn van zijn 
leden en leiding.  

 

De scouts, en zeker scouts oosterveld is een 

plaats waar iedereen zich welkom kan en zal voelen.  

 

Iedereen beschermt en accepteert elkaar.  

 

De scouts is een tweede thuis voor zijn leden en zijn 
leiding. Wij zijn dus een veilige omgeving om plezier te 
maken, vrienden te leren kennen en jezelf te zijn.  

 

WELKOM! 



UNIFORM 

U kan terecht bij de winkel Hopper voor onder andere 
uniformen maar ook allerlei scoutsmaterialen. 
Tweedehands uniformen en onze dassen zijn ook bij ons 
op de scouts zelf terug te vinden. Contacteer daarvoor de 
uniformploeg van “den oosterveld”.  

 

Elise Van Der 
Perre  
+32474737012 

Marthe 
Jacqmain 
+32493027601 

Nathan Van der 
Borght  
+32483653712 

 

  

Hopper Antwerpen 

Hopp@Winkel 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 
03 297 37 34 
winkel.antwerpen@hopper.be 

 

Gesloten tussen 
12u00 en 12u30 

Openingsuren:10:00 
- 18:00 

Maandag: Gesloten 

Zaterdag:10:00 - 
17:00 

Zondag: Gesloten 

mailto:winkel.antwerpen@hopper.be


 

 

Zaterdag 19 september 2020: Op deze mooie 

zaterdagochtend maken jullie kennis met ons, jullie leiding 

voor dit scoutsjaar! Vandaag is het OVERGANG! Spannend!!! 

Zondag 27 september 2020: Vandaag spelen we leuke 

spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Zo kent 

iedereen elkaars naam en kan je vriendjes worden met 

IEDEREEN! Joepie! 

Zondag 4 oktober 2020:  Toen jullie naar huis gingen vorige 

week vonden wij in ons lokaal een verstopte kaart! Het is een 

echte schattenkaart. Vandaag zoeken we de schat tijdens 

onze schattentocht! Kom vlug mee! 

Zondag 11 oktober 2020: Beentjes strekken, 

armen opwarmen thuis want vandaag is het 

sportvergadering! 

Zondag 18 oktober 2020:  Vandaag gaan we helemaal zelf 

mooie, coole en grappige dingen maken want hallo! Het is 

knutselvergadering!! Verdere info volgt nog. 

Zondag 25 oktober 2020: Normaal is het altijd 1 voor allen en 

allen voor 1 maar vandaag spelen we 1 tegen allen! 

Zondag 1 november 2020: Echte scouts kennen hun weg in 

het bos. Kom vandaag mee op ontdekking tijdens de 

bosvergadering!! 

WELKOM lieve kapoenen!  

Bij ons is IEDEREEN welkom! 

Wij kijken er super hard naar uit om elke 

zondag stipt om 10 uur met jullie een 

spel te spelen! 

 



Zondag 8 november 2020: Als de coronasituatie het toelaat 

doen we een VERKOOP! We geven jullie op tijd een seintje! 

Zondag 15 november 2020: Jullie mogen vandaag lekker 

uitslapen. Het is geen vergadering! Wij gaan jullie missen! 

Zondag 22 november 2020:  Eet jullie buikjes niet te vol want 

vandaag ontbijten we samen terwijl we kijken naar een film! 

Neem 3 euro mee en eventueel DVD’s! 

Vrijdag 27 november tot Zondag 29 november 2020:  

Weekend. Verdere info volgt! Een kleine tip: het thema gaat 

mega plezant zijn! 

Zondag 6 december 2020: We hebben hoog bezoek! Als we 

braaf zijn geweest krijgen we een cadeautje van de Sint en 

de roetpieten!  

Zondag 13 december 2020 We gaan eens ontdekken 

hoe stoer de meisjes en jongens zijn! Jongens versus 

meisjes! 

Vrijdag 18 december 2020: Het eerste trimester zit er weer 

op! Vandaag is het kerstfeestje! Maak zelf een cadeautje 

voor een andere kapoen en krijg er zelf ook 1! Joepie! 

 
Eline                 Rosalie                  Ruben                 Dries               Casper                  Benoit 



19 september 2020: Overgang. Dag liefste welpen vandaag 

komen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding is.  

Zondag 27 september 2020: Teambuilding. Vandaag gaan we 

elkaar allemaal wat beter leren kennen, we doen dit met een 

teambuilding. 

Zondag 4 oktober 2020: Stratego. Wie kaapt er jouw vlag 

weg of ga jij de pikkedief zijn? Wij zien jou deze zondag voor 

een mega spannend. Na de vergadering is er een 

ouderpraatje om al jullie vragen te beantwoorden. 

Zondag 11 oktober 2020: : Smosdag, vuile kleren. Laat je bad 

maar alvast volstromen want vuil zal je zijn na onze smosdag.  

Zondag 18 oktober 2020: Smokkelspel. Wie is de grootste 

crimineel? Wie gaat er met het meeste geld naar huis? Dat 

komen we te weten in het grote smokkelspel.  

Zondag 25 oktober 2020: Sportdag, sportkleren. Deze zondag 

is het sportvergadering dus zie dat je allemaal in vorm bent 

en in je favoriete sportoutfit.  

Zondag 1 november 2020: Halloween vergadering Bibberen 

en beven geblazen want het is deze zondag 

Halloweenvergadering, zie dat je in je engste kostuum naar 

het kerkplein komt en wie weet wat jullie te wachten staat… 

Zondag 8 november 2020: 1ste weekend, piraat. Wie is er 

allemaal klaar voor het eerste echte welpenweekend van het 

jaar? Wij alvast wel! Meer info volgt nog. 

 

Dag stoere welpen, het nieuwe scoutsjaar staat weer voor 

de deur. Wij hebben er alvast super veel zin in. Hopelijk 

zijn jullie ook klaar voor een fantastisch jaar.  



Zondag 15 november 2020: Deze zondag mogen jullie lekker 

lang uitslapen want het is geen vergadering, maar we kijken 

er al naar uit jullie volgende zondag terug te zien. See ya soon 

xoxo 

Zondag 22 november 2020: Ladderspel. Wil je weten hoe het 

voelt de beste welp van de hoop te zijn? Ik zou alvast 

beginnen met trainen want deze zondag is het het grote 

befaamde ladderspel. 

Zondag 29 november 2020: Gezelschapspelletjes. Deze zondag 

mogen jullie allemaal jullie lievelingsgezelschap spelen en 

hopen op goed geluk dat je wint! 

Zondag 6 december 2020: Sinterklaasvergadering. Hij komt, hij 

komt, de lieve goede Sint! Deze zondag komt de enige echte 

Sinterklaas naar onze scouts dus zie maar zeker dat je op tijd 

bent, anders moet je in de zak! 

Zondag 13 december 2020: Filmvergadering! We maken er deze 

zondagochtend een heerlijke rustige ochtend van met een 

leuke film. Dus neem allemaal jullie slaapzak mee, jullie 

lievelingsknuffel én pyjama’s zijn verplicht ;) 

Vrijdag 18 december 2020: We zijn al weer bij de laatste 

vergadering van het eerste trimester aangekomen en we 

sluiten gepast af met een knusse kerstvergadering. Zie dat je 

met een zelfgemaakt cadeautje om 19u op het kerkplein staat 

en wij zorgen voor de rest.   

Akela                        Oe                         Sambua               Sona                    Darzee 



 



  



Heeey allerliefste jonggidsen!! Jullie leiding kan alvast niet 

wachten om aan dit spetterend jaar met jullie te beginnen!  

We verwachten jullie elke zondag om 10u00 in perfect uniform 

(hemd, das, scoutsrok/-broek) als jullie spijtig genoeg een 

keertje niet kunnen komen, laat jullie ouders dan zeker zo snel 

mogelijk een mailtje sturen naar ons! Probeer ook altijd met de 

fiets te komen zodat we makkelijk kunnen verplaatsen. 

 

Zaterdag 19 september 2020: Overgangsdag! Wij hebben er 

mega veel zin in om jullie allemaal te leren kennen 

Zondag 27 september 2020: liefste jonggidsen, vandaag gaan we 

elkaar allemaal nog beter leren kennen, maak jullie klaar voor 

een teambuilding!!  

Zondag 4 oktober 2020:  Heyyy we gaan jullie 

uithoudingsvermogen testen! Kom allemaal in sportkledij 

Zondag 11 oktober 2020: Oh neeee er is een mol onder ons…  

komen jullie ze mee ontmaskeren?  

Zondag 18 oktober 2020: Bakken, braden, grillen, … Haal jullie 

beste kookkunsten boven! Welke jonggids kan de lekkerste 

gerechtjes maken?  

Vrijdag 23 – 25 oktober WE GAAN OP WEEKEND OLE!!! We 

hopen dat iedereen aanwezig is! Meer info volgt nog 

Vrijdagavond 30 oktober : Boeeehhh er zijn overal spoken, deze 

avond gaan we op spokenjacht… Kom verkleed als de engste 

griezels 

Zondag 8 november 2020: Vandaag doen we alles omgekeerd! 

We beginnen de dag met een spetterend feestje!  



Zondag 15 november 2020: Vandaag is het geen vergadering. 

Slaaplekker lievelingen! 

Zondag 22 november 2020: We zijn vandaag touristen in eigen 

stad. Meer info volgt nog ☺ 

Zondag 29 november 2020:  Kom rechtstreeks uit jullie bed naar 

de scouts! We gaan gezellig film kijken in pyjama, neem allemaal 

dekens en kussens mee. 

Zondag 6 december 2020: We hopen dat jullie dit jaar braaf zijn 

geweest want de scouts krijgt hoog bezoek vandaag. Je kan het 

waarschijnlijk al raden... Sinterklaas!! 

Zondag 13 december 2020:  Gezelschapspelletjesvergadering.  

Vrijdag 18 december 2020: Neem allemaal een ZELFGEMAAKT 

cadeautje mee. Breng leuke kerstaccesoires mee zodat we het 

super gezellig kunnen maken!  

 

Veel kusjes van jullie favoriete leiding xoxoxox 

 

 

  

 

  

  

Wie van jullie kan 

een foto maken 

van Lou zonder 

dat wij het 

doorhebben? 

= PRIJS 



Zaterdag 19 september 2020: gadsgnagrevO 

Zondag 27 september 2020: gnidliubmaeT 

Zondag 4 oktober 2020: maet etamitlu afiF 

Zondag 11 oktober 2020: lepsreddaL 

Zondag 18 oktober 2020: gniredagrevtropS 

Zondag 25 oktober 2020: lepslekkomS 

Zondag 1 november 2020: labtniaP 

6-8 november 2020: dnekeeW (meer info volgt) 

Zondag 15 november 2020: Geen vergadering  

Vrijdag 20 november 2020: dnovaonisaC 

Vrijdag 29 november 2020: gniredarevneewollaH 

Zondag 6 december 2020: gniredagrevsaalkretniS 

Zondag 13 december 2020: nella neget 1 

Vrijdag 18 december 2020: ejtseeftsreK 

 

 

  



UNIFORM 

U kan terecht bij deze winkel voor onder andere uniformen. 
Tweedehands uniformen en onze dassen zijn ook bij ons 
terug te vinden. Contacteer daarvoor de uniformploeg van 
onze scouts.  

 

Elise Van Der 
Perre  
+32474737012 

Marthe 
Jacqmain 
+32493027601 

Nathan Van der 
Borght  
+32483653712 

 

 

Hopper Antwerpen 

Hopp@Winkel 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 
03 297 37 34 
winkel.antwerpen@hopper.be 

 

Gesloten tussen 
12u00 en 12u30 

Openingsuren:10:00 
- 18:00 

Maandag: Gesloten 

Zaterdag:10:00 - 
17:00 

Zondag: Gesloten 

mailto:winkel.antwerpen@hopper.be


 



 



 JAARTHEMA 
’T ZAL WEL ZIJN 

Dit jaar richt de scouts zich op het mentaal welzijn van zijn 
leden en leiding.  

 

De scouts, en zeker scouts oosterveld is een 

plaats waar iedereen zich welkom kan en zal voelen.  

 

Iedereen beschermt en accepteert elkaar.  

 

De scouts is een tweede thuis voor zijn leden en zijn 
leiding. Wij zijn dus een veilige omgeving om plezier te 
maken, vrienden te leren kennen en jezelf te zijn.  

 

WELKOM! 



18 tot 20 september 2020: Overgangsweekend 
Zondag 27 september 2020: Teambuilding 

Zondag 4 oktober 2020: Jaarvoorbereiding 

Zondag 11 oktober 2020: Komen Eten 

Zondag 18 oktober 2020: Grote competitiespel 

Zondag 25 oktober 2020: Vrouwenvergadering 

Vrijdag 30 oktober 2020: Halloween 

Zondag 8 november 2020: Ledenweekend 

Zondag 15 november 2020: Uitslapen vandaag, geen scouts!! 

Zondag 22 november 2020: Levensweg 

Zondag 29 november 2020: Indoor activiteit 

Zondag 6 december 2020: Sinterklaas 

Vrijdag 11 december 2020: Film  

Vrijdag 18 december 2020: Kerstfeestje 

 

  



 
Dag lieve jins, 

Zie hier het programma voor het eerste trimester van het 

leukste scoutsjaar ooit! Wij verwachten jullie zoals altijd in 

perfect uniform (hemd, das en scoutsbroek of rok). Het 

programma is altijd onderhevig aan wijzigingen, dus hou 

zeker de facebookgroep in het oog! 

Zondag 27 september: Voor deze eerste vergadering vliegen 

we er al meteen in met een mega tof spel! 

Zondag 4 oktober: Iemand onder ons is niet te vertrouwen…. 

Zondag 11 oktober: Waarom moest ik vroeger mijn kamer 

altijd opruimen als er bezoek kwam? Het antwoord op deze 

levensvraag beantwoorden we vandaag. 

Zondag 18 oktober: Nog is een goed ouderwets spel, heerlijk 

toch? 

23-25 oktober: Jinweekeeend!! Verdere info volgt. 

Zondag 1 november: Bekomen van het weekend? Hopelijk 

wel want rustig uitbollen zit er vandaag niet in. 

Zondag 8 november: Maak die spieren maar los want 

vandaag gaan jullie ze nodig hebben. 

Zondag 15 november: Jullie mogen eens goed lang uitslapen 

want het is GEEN vergadering. 



Zondag 22 november: Binnenkort is het zover, jullie eerste 

keer leiding geven. Niet bang zijn, wij zullen jullie tijdens deze 

vergadering de kneepjes van het vak leren. 

Zondag 29 november: Vandaag testen we jullie landenkennis. 

Zondag 6 december: De goedheilig man is weer in het land en 

hij is zijn hulpjes vergeten dus hij vraagt om onze hulp! 

Zondag 13 december: Om de examenstress eens even te 

vergeten mogen jullie komen relaxen samen met ons deze 

zondag. 

Vrijdag 18 december: De laatste vergadering van dit trimester 

sluiten we af met een episch kerstfeest!! 

Veel kusjes en knuffels, 

Nathan, Sofie, Fien, Marthe en Laurens 

  



KAPOENEN  

Eline Clarys 
Takleiding  
 
+32499756410 

Rosalie 
Verstreken 
 
+32468195468 

Dries 
Horrevorst 
 
+32493198207 

Ruben 
Seuntjens 
 
+32479594467 

Benoit 
Herremans 
 
+32496246794 

Casper 
Ringelé 
 
+32471422596 

  

 

KABOUTERS  

Nathan Van 
der Borght  
Takleiding 
+32483653712 

Moranne 
Engelen 
 
+32495365916 

Maxim Van 
Herck 
 
+32470867586 

Vincent 
Jacobs 
 
+32495532192 

Janne 
Lenaerts 
 
+32468480625 

   

 

WELPEN 

Achraf Sabir  
= Akela 
 
Takleiding 
+32489692314 

Victor Op De 
Beeck 
= Sambua 
Groepsleiding 
+32470318196 

Stef Santens 
 
= Oe 
 
+32495449123 

Lisa De 
Kuyffer 
= Darzee 
 
+32471615951 

Eva Defloor 
= Sona 
 
+32493779445 

   

 



 

 

 

 

JONG-GIDSEN  

Elise Van der 
Perre  
Takleiding 
+32474737012 

Matthias 
Verhaegen 
 
+32489851209 

Matthias Cools 
 
 
+32471093022 

Alissa Van 
Wyk 
 
+32483387025 

Lou Taelman 
 
+32472081168 

   

 

JONG-VERKENNERS 

Pieter-jonas 
Vanden-
broucke 
Takleiding 
+32472730455 

Morganne De 
Maeyer 
 
 
+32470059208 

Marie De 
Meester  
 
 
+32471064032 

Mattijs Ringelé  
 
 
Groepsleiding 
+32470361592 

Thijs Joos 
 
 
+32472620449 

   

 

  



GIDSEN  

Roos 
Horrevorst 
Takleiding 
+32470283907 

Joris 
Keersmaekers
Groepsleiding 
+32473225372 

Selim Baleci 
 
 
+32487415820 

Alen BKV 
 
 
+32484380812 

 

VERKENNERS 

Charlotte 
Jacobs 
Takleiding 
+32492579494 

Ida Vertongen  
 
Groepsleiding 
+32489628214 

Robrecht 
Keeris 
 
+32472339994 

Luka Martens 
 
 
+32471917924 

 

JINS 

Nathan 
Seuntjens  
Takleiding 
+32472612656 

Laurens De 
Vos 
 
+32479758344 

Fien Slosse  
 

Marthe 
Jacqmain 
 
+32493027601 

Sofie Van 
Leeuwen  
 
+32496855252 

   

 

  



Klaar  

voor 

volgend  

trimester?? 

Want wij wel!!! 


