
 



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 elke zondag, 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 
DROMENLAND IN 

ZICHT  
Dit jaar richt de scouts zich op het dromen en dromen 
waarmaken van leden en leiding. Elke jongere heeft 
namelijk dromen die kunnen uitkomen. Zeker in de scouts! 

 

De scouts, en zeker scouts oosterveld is een 

plaats waar iedereen kan dromen en waar wekelijks 
dromen uitkomen.  

 

 

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 

Raoul  
Jouret 
+32476026566 

Benoit 
Herremans 
+32496246794 

Maxim  
Van Herck 
+32470867586 

Delphine  
Franckx 
+32484788805 

Eva  
Defloor 
+32493779445 

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


VESUVIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 18 september 2021: Op deze mooie zaterdagmiddag 

maken jullie kennis met ons, jullie leiding voor dit scoutsjaar! 

Vandaag is het OVERGANG! Spannend!!!  

 

Zondag 26 september 2021: We  worden besties  door  samen 

kennismakingsspelletjes te spelen. We leren elkaars naam en 

nieuwe vrienden kennen. Wat een droom. 

 

Zondag 3 oktober 2021:  

Vandaag steken we de fakkel van 

onze eigen Paralympische 

Kapoenen Spelen. Doe 

sportkleding aan, ontbijt goed. 

Wie gaat naar huis met goud? 

 

Zondag 10 oktober 2021:  Op de 

scouts is je thuis voelen mega 

belangrijk! Daarom toveren we 

ons lokaal vandaag om. 

KNUTSELVERGADERING, 

verdere info volgt nog! 

 

Vrijdag 15 oktober 2021 tot en met zondag 17 oktober 2021:  

WEEKEND! 

Voor jullie allemaal is dit het eerste scoutsweekend! We kunnen jullie 

al verklappen dat het een zalig, geweldig, mega fantastisch weekend 

samen wordt! 

 



  

  

Zondag 24 oktober 2021:  We gaan het duel van de eeuw aan. Jongens versus 

meisjes. Wees voorbereid op elke uitdaging! Kom verkleed je als het andere 

geslacht. Ook wij doen dit! 

 

ZATERDAG  3 oktober 2021:   

Klaar om te griezelen alsof  er  snoep 

vanaf hangt op HALLOWEEN? Wij wel! 

Zij die ons laten schrikken door zijn/haar 

verkleedkledij mag een verrassing 

verwachten! Verdere info volgt8 

 

Zondag 7 november 2021:  

GEEN VERGADERING!  

De leiding is zelf op weekend! 

Tot volgende week lievelingen! 

 

Zondag 21 november 2021:  

Abracadabra!  

We toveren vandaag! Het is 

magievergadering! Kom 

maar verkleed als een 

tovenaar, lieve of gevaarlijke 

heks, fee of magiër dan 

toveren jullie al zeker een 

lach op ons gezicht!  

 

Zondag 14 november 2021:   

En, actie! Lieve kapoenen vandaag is het 

filmvergadering! Verdere info volgt nog. 

Wat is jouw favoriete film? 

Zondag 28 november 2021:   

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet! Het zijn onze 

kapoenen die je op het kerkplein ziet!  

We halen onze innerlijke superheld boven want eigenlijk is iedereen 

een echte held! 
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Dikke knuffels lievelingen! Tot volgend trimester!!! 

xxxxx jullie favoriete leiding 

Rosalie, Maja, Kaylan, Raoul, Stef en Benjamin 

 

Zondag 5 december 2021:  

De belangrijkste gast van het 

jaar komt weer aangetreden 

op de scouts! De sint en 

zijn roetpieten zijn er 

weer! Zijn er ook dit jaar 

weer geen stoute kinderen?  

Zondag 12 december 2021:  

Vandaag is het 

wintervergadering! Kleed je 

warm aan want we gaan op 

winters avontuur! 

 

VRIJDAG  17 december 2021: 

Het eerste trimester zit er weer op 

     maar dat betekent niet dat we 

niet afsluiten met een echte 

prachtige knaller. Het kerstfeestje 

is er! Doe je mooiste kleren aan en 

breng een ZELFGEMAAKT cadeautje 

mee!       



 

ETNA 

• 26 sept: kennismaking —> Kom met je beste 
humeur om elkaar te leren kennen :)  
 
• 3 okt: Studio 100 —> Wie wint de Studio 100 
show?  
 
• 10 okt: 1 2 3 pianooo —> beste sluipers winnen!  
 
• 17 okt: 1 tegen alle  
 
• 24 okt: vriendjes —> neem al je vriendjes, 
neefjes, nichtjes,… mee naar de vergadering!! 
(Enkel kindjes vd kapoentjes leeftijd)  
 
• 29-31 okt: WEEKENDDDD —> verrassing!!! 
 
• 7 nov: lekker uitslapen (geen vergadering)  
 
• 14 nov: financiële actie —> info volgt :) 
 
• 19 nov: movie night —> lekker gezellig onder 
fleece naar de leukste disney film, doe heel 
gezellige kleren aan 
 
• 28 nov: sportvergadering —> wie is de beste 
sporter? doe allemaal sportkleding aan voor deze 
super leuke sportvergadering!  



 
• 5 dec: Sinterklaas —> hij komt hij komt de lieve 
goede sint!!!! Wie is er braaf geweest?  
 
• 12 dec: knutselen —> Leuke knutselvergadering 
dus neem al je creativiteit mee voor de mooiste 
schilderijen  
 
• 17 dec: kerstfeestje —> gezellig met zen alle 
genieten van allerlei leuke cadeautjes, liedjes, … 
 
Xxx Morganne, Sus, Lore, Janne, Nelles en Jules 

 

  



 

29 oktober 2021 
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Dag lieve kaboutertjes,  

Het is weer zover, het scoutsjaar gaat terug van start. Een nieuw 

jaar met nieuwe leiding, nieuwe vergaderingen, nieuwe 

avonturen en hopelijk veel nieuwe vriendinnen. Wij hebben er 

alvast heel veel zin in …. Hopelijk jullie ook!!!  

Gelieve elke zondag om 10u in perfect uniform op het kerkplein 

te staan tenzij anders vermeld. 

Zondag 29 september 

Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen. We spelen een 

teambuilding spel. 

Zondag 3 oktober 

Hoe ziet jullie ideale man of vrouw eruit? Vallen jullie op dokters 

of houden jullie eerder van een brandweerman? Deze zondag 

gaan we opzoek naar jullie droompartners.  

Neem allemaal een tijdschrift mee. 

Zondag 10 oktober 

Is het niet interessant om eens in de schoenen van een marktkramer te 

staan? Ben jij een goede overtuigder? Deze week halen we de  verkopers in 

jullie naar boven? We spelen het kraampjes-spel. 

Zondag 17 oktober 

Wie van jullie is op wieltjes geboren? Kan je goed skaten of ben je eerder erg 

handig met een step? Breng jullie leukste voertuig op wieltjes mee. Vandaag 

staat niemand nog met zijn voeten op de grond. 

WEEKEND 22-24 oktober 

WE GAAN OP WEEKEND!!!!!!! Meer info volgt via mail. 

Zondag 31 oktober 

Verkleed je in het engste wezen dat je kent. We gaan GRIEZELEN vandaag. 

HAPPY HALLOWEEN!!! 

29 oktober 
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Zondag 7 november  

Jullie mogen vandaag uitslapen. Vandaag is het GEEN VERGADERING. Jullie 

leiding is op weekend. 

Zaterdag 14 november 

Deze zondag gooien we het over een andere boeg. Kennen jullie de gidsen 

al? We spelen vandaag samen met hen een spel. Het is MINI-MAXI 

vergadering. 

Zondag 21 november 

Het is tijd voor een van onze jaarlijkse tradities. Het is Groepsmis. 

Zondag 28 november 

Deze zomer gaan we zoals jullie wel weten op kamp. Om jullie zoveel 

mogelijk te verwennen gaan we nog wat geld inzamelen. We doen een 

financiële actie. 

Zondag 5 december 

Hij komt, hij komt….. 

De Sint komt langs op de scouts. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest. 

Zondag 12 december 

Wie is de aller slimste kabouter?  

Zondag 19 december 

OHNEE!!!!! Het is al weer de laatste vergadering van het jaar!      We maken 

er een knaller van met een Kerstfeestje. Breng een zelfgemaakt cadeautje 

mee.  

VEEL KUSJES, JULLIE ALLERLIEFSTE EN BESTE LEIDING!!!!! 

 



Spaghetti-avond  

29 oktober 2021 

 
Organisatie door de JINS 
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Kinnekes  

10u kerkplein  

Perfect uniform anders terugdraaien  

Altijd fiets 

Gene zever 

Als de haan 3 keer heeft gekraaid zal de zon ondergaan 

-power rangers- 

 

26/09: kennismaking  

03/10:  komen eten  

10/10: 1 tegen allen  

17/10: sport vergadering en ouderpraatje 

24/10-29/10: leefweek 

07/11: geen vergadering  
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14/11: stads spel  

21/11: illegale verkoop 

28/11: verassing 

05/12: Sinterklaas  

10/12: film 

17/12: kerstfeestje 

26/12: geen vergadering  



Dag liefste besties!!! Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor 

de deur, zijn jullie er klaar vooooooor? Jullie allertofste leiding 

is er zeker en vast al klaar voor en heeft voor jullie de leukste 

vergaderingen in petto. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin 

in als ons! Hier al een klein voorproefje van wat jullie de 

komende zondagen kunnen verwachten ☺ 

 

26/09: Brunchtime 

Vandaag kan je 10 minuutjes langer slapen, want ontbijten is 

niet nodig. We gaan namelijk gezellig brunchen met de 

meiden. Er zal heeel wat lekkers aanwezig zijn. Verdere info 

ivm de brunch volgt nog. xxxxxxxx 

 

3/10: Stadspel 

Oyyy, het is weer eens tijd om de stad onveilig te maken. 

Vandaag zullen de Gidsen een epic stadspel spelen. Kom dus 

zeker met de fiets naar de scouts! 

 

10/10: kookvergadering  

Hiiii, deze zondag zullen we eens zien wie de beste chefkok is 

onder de Gidsjes. Haal je beste recepten maar naar boven, 

want de leiding heeft enorm hoge verwachtingen! En smullen 

maar whiiiii 

 

  



17/10-22/10: leefweek 

WE GAAN EEN WEEKJE SAMENLEVEN! Neem maar goed 

afscheid van het thuisfront, want ze gaan je een lange tijd 

moeten missen snif nif…(Meer info volgt zeker en vast nog) 

 

31/10: Halloweenvergadering 

BOOO!! It’s that time of the year again!!! Vandaag staat een 

goeie portie griezelen op de menu!  

 

14/11: Sportvergadering 

Bestieeeees hopelijk zijn jullie vandaag allemaal goed 

uitgerust en in topvorm, want we gaan goed zweten tijdens 

deze vergadering! Trek allemaal je meest sporty spice outfit 

aan en warm je spieren thuis maar alvast op xxxx 

 

21/11: De Mol  

Incoming gossip: Vandaag komt Gilles De Coster blijkbaar 

naar Scouts Oosterveld en is er niemand te vertrouwen… 

 

28/11: friturentocht 

Vandaag kom je aan met honger, maar je zal zeker niet 

vertrekken met honger!!! Lekker snacken met de meiden 

joepie xxx 

29 
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5/12: Sinterklaas 

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest? Want die cute 

oude man is weeral is in het land en komt onze scouts 

bezoeken met veel snoepgoed en cadeautjes!!! Kom in 

perfect uniform (zoals altijd dus!!) en zet je beste beentje 

voor.  

 

12/12: Chillen 

Yihaaa vandaag staat een rustige vergadering op het 

programma.  

 

17/12: kerstfeestje  

Waaaat is het al de laatste vergadering van het trimester??!!! 

Time flies when you’re having fun! En niet zo maar een 

vergadering…Het is kerstfeestje joepie de poepie! We 

spreken af op VRIJDAG en niet vergeten neem allemaal een 

zelfgemaakt cadeautje mee!! Verder info ivm het uur en 

dergelijke volgt nog.  

  



Omgucci het eerste trimester zit er al op!!! Maar geen zorgen 

we zien elkaar snel weer! Veel succes nog met de examens en 

geniet van de vakantie bestiekes! 

Heel veel dikke kusjes en knufs van jullie allerleukste leiding 

Achraf, Nathan, Moranne, Sofie en Luka 

ଘ(੭ˊᵕˋ)੭ XXxxxXXxXxXxXxxxXxX 

  



Hey besties, eindelijk is het zover, jullie jinjaar gaat van start!! 

Jullie hebben al flink gewerkt maar naast alle jobkes die nog 

gaan komen zullen wij ook epic vergaderingen houden. Deze 

kunnen jullie elke week terugvinden in ‘t boekske. We 

verwachten jullie elke vergadering in perfect uniform en 

zonder kater.  

 

26/09: Besties vandaag leren we elkaar allemaal een beetje 

beter kennen want het is teambuilding! 

 

3/10: Aangezien een paar van jullie gaan tappen op de voeze 

Antwerp is het geen vergadering vandaag. 

 

10/10: Hey soesjes, vandaag testen we jullie culinaire skills 

met een kookvergadering. Neem allemaal €3 mee. 

 

15-17/10: Dag boterbloempjes, we vertrekken op weekend! 

Meer info volgt kinnekes. 

 

22/10 (vrijdag): Oké gevangenen, als jullie niet kunnen 

ontsnappen uit deze escape room gaan we naar 

Blankenberge op jinreis. 

 



29/10 (vrijdag): Spaghettiavond. Regel mensen = meer 

geeeeld 

 

07/11: Deze zondag geen vergadering, wij zijn verdwaald op 

leidingsweekend. 

 

14/11: Dag beste vrienden…  Vandaag strijden jullie voor de 

jinkas, maar onder jullie bevindt zich een mol… 

 

21/11: Vandaag mogen jullie jullie beste vriend/vriendin 

meenemen… Het is papa/mama vergadering! 

 

28/11: Oh baby baby, warm je stembanden maar al op want 

we gaan zingen! 

 

05/12: Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint ofzoiets  

 

  



10/12 (vrijdag): BAM JENGE, ZO NE GROTE VUURBAL 

Draw me like one of your french girls 

Vodka Martini, shaken, not stirred 

Je suis pas le père. 

THIS IS FILMAVOND!!!!!! 

 

17/12: Kerstjakosj HO HO HO ah dinge 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve jins, 



 

KAPOENEN VESUVIUS 

Rosalie 
Verstreken 
Takleiding  
 
+32468195468 

Maja 
Vertongen 
 
 
+32485356270 

Stef  
Santens 
 
 
+32495449123 

Benjamin 
Alloul 
 
 
+32465077314 

Raoul  
Jouret 
 
+32476026566 

Kaylan  
Nuijten 
 
+32487613704 

  

 

KAPOENEN ETNA 

Morganne  
De Maeyer 
Takleiding  
 
+32470059208 

Janne 
Lenaerts 
 
 
+32468480625 

Sus 
Hautekiet 
 
 
+32489310664 

Jules  
Janssen 
 
 
+32489378005 

Lore  
Roebben 
 
 
+32485283286 

Nelles 
De Coninck 
 
 
+32487907563 

  

 

  



KABOUTERS  

Fien Sls 
Takleiding 
 
 
 

Laurens 
De Vos 
 
 
+32479758344 

Pieter-jonas 
Vanden-
broucke 
 
+32492316779 

Benoit 
Herremans 
 
 
+32496246794 

Elise 
Van Goethem 
 
 
+32476947252 

Juliette  
Kamoen 
 
 
+32468269998 

Mattijs Ringelé  
 
 
Groepsleiding 
+32470361592 

 

 

WELPEN 

Eva  
Defloor 
Takleiding 
 
+32493779445 

Roos 
Horrevorst 
 
 
+32470283907 

Eline  
Clarys 
 
 
+32499756410 

Selim 
Baleci 
 
 
+32487415820 

Daan 
Joos 
 
+32494879206 

Yolan  
De Kuyffer 
 
+32471615954 

Marie 
Valassis 
 
+32476829386 

 

 

  



 

JONG-GIDSEN  

Maxim  
Van Herck 
Takleiding 
 
+32470867586 

Elise  
Van der Perre  
 
 
+32474737012 

Matthias 
Cools 
 
 
+32471093022 

Thijs  
Joos 
 
 
+32472620449 

Delphine  
Franckx 
 
+32484788805 

Nathan Van 
der Borght  
 
+32483653712 

  

 

JONG-VERKENNERS 

Dries 
Horrevorst 
Takleiding 
 
+32493198207 

Marthe 
Jacqmain 
 
 
+32493027601 

Ida 
Vertongen  
 
Groepsleiding 
+32489628214 

Casper 
Ringelé 
 
 
+32471422596 

Vincent 
Jacobs 
 
 
+32495532192 

Alissa  
Van Wyk 
 
 
+32483387025 

  

 

  



GIDSEN  

Sofie 
Van Leeuwen  
Takleiding 
 
+32496855252 

Nathan 
Seuntjens  
 
 
+32472612656 

Luka 
Martens 
 
 
+32471917924 

Moranne 
Engelen 
 
 
+32495365916 

Achraf  
Sabir  
 
 
+32489692314 

   

 

VERKENNERS 

Ruben 
Seuntjens 
Takleiding 
 
+32479594467 

Marie  
De Meester  
 
 
+32471064032 

Lou 
Taelman 
 
 
+32472081168 

Matthias 
Verhaegen 
 
 
+32489851209 

Victor  
Op De Beeck 
 
Groepsleiding 
+32470318196 

   

 

  



 

JINS 

Robrecht 
Keeris 
Takleiding 
 
+32472339994 

Charlotte 
Jacobs 
 
 
+32492579494 

Joris 
Keersmaekers 
 
Groepsleiding 
+32473225372 

Jens 
Remans 
 
 
+32484617285 

 

  



Klaar  

voor 

volgend  

trimester?? 

Want wij wel!!! 


