
 



Beste ouders en leden  

Welkom bij het tweede 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 

 

Mede dank aan onze sponsors! 

LEER ONZE SPONSORS ACHTERAAN DIT BOEKJE KENNEN! 

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


  



 



 



  

Boekske ETNA 
 

⁃ 16/1 JINS: de jins gaan voor jullie een mega leuke 
vergadering in elkaar steken!  

 

⁃ 23/1 JINS: ook deze vergadering staan de jins voor jullie 
paraat!  

 

⁃ 30/1 JINS: de laatste vergadering met de GEWELDIGE jins! 
Volgende vergadering is jullie leukste leiding terug van de 

partij   

 

-6/02 GEEN VERGADERING 

 

⁃ 13/2 RIDDERVERGADERING: deze vergadering zullen we te 
weten komen wie de beste ridder is!  

 

⁃ 20/2 JINS VERSUS KAPOENEN: maak jullie klaar voor de 
spannendste vergadering van het jaar: Jins vs kapoenen!!! GO 
GO GO  

 

⁃ 27/2 GROEPSMIS 

 



⁃ 4/3 CASINO: haal jullie strikjes en boa’s al maar boven, het is 
casino time!!! Doe allemaal jullie mooiste kleertjes aan voor 

een onvergetelijke pokeravond  ⁃ 

 

- 13/3 VERRASSING!!!   

 

⁃ 20/3 GROEPSFEEST VOORBEREIDEN: we gaan vandaag een 
super leuke act ineen steken voor het groepsfeest 

 

 ⁃ 25/3-27/3 LEIDINGSWEEKEND: jullie mogen lekker uitslapen 
want de leiding is zelf op weekend! 

 

 

xxxxxxxxx  
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BOEKJE 2e TRIMESTER  

Dag liefste kaboutertjes!!! 

Wij vonden het eerste trimester echt suuuper leuk en wij 

willen het dit trimester nog leuker maken!! 

Hieronder vinden jullie onze planning van de komende 

maanden.  

Tot snel!!  

XX 

De kabouterleiding 

 

 

16/01: De leiding heeft nog examens, dus komen de jins ons 

helpen. Zij zullen voor jullie een superleuk spel maken. Er zal 

altijd wel iemand van de leiding aanwezig zijn.  

23/01: De leiding heeft nog examens, dus komen de jins ons 

helpen. Zij zullen voor jullie een superleuk spel maken. Er zal 

altijd wel iemand van de leiding aanwezig zijn. 

30/01: De leiding heeft nog examens, dus komen de jins ons 

helpen. Zij zullen voor jullie een superleuk spel maken. Er zal 

altijd wel iemand van de leiding aanwezig zijn. 

 

06/02: Deze week is het jammer genoeg geen vergadering.  



 

13/02: Valentijns vergadering.  

 

20/02: Smokkelspel. Een educatief spel over het aankopen, 

transporteren en verkopen van goederen.  

 

27/02: Deze week is het Groepsmis.  

 

06/03: Het is vriendjesvergadering. 

Jullie mogen allemaal een 

vriendinnetje meenemen.  

 

 

 



11-13/03: WE GAAN OP WEEKEND!!!!! Meer informatie volgt 

nog.  

 

 

20/03: Ohhhh het is al weer de laatste vergadering van het 

trimester. Wat gaat de tijd toch snel als we veel plezier 

maken. Vandaag gaan we het groepsfeest voorbereiden. 

Meer info ivm thema, verkleedkleren, … volgt nog.  

27/03: Deze week is er geen vergadering want de leiding is op 

weekend.  

 

 Docky          Grumpy          Sleepy Pinky         Happy   

Sneezy      Dopey  
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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- 

 

VRIJDAGAVOND 14/01: filmavond 

VRIJDAGAVOND 21/01: frittentocht en chappen als zwijnen  

VRIJDAGAVOND 30/01: verrassingsvergadering  

06/02: geen vergadering 

13/02:  valentijn 

18-20/02: WEEKEND 

27/02: zhema verrassingsvergadering 



06/03: schattentocht 

13/03: verks vs jongverks 

20/03: voorbereiding groepsfeest 

 

gegroet  

  



Bestiekeeeeeeeeeees!!! Hopelijk hebben jullie allemaal een 

superleuke kerstvakantie achter de rug en hebben jullie het 

nieuwe jaar goed ingezet! Wij weten dat jullie ons hebben 

gemist, maar geen zorgen het nieuwe jaar, betekent gelukkig 

ook nieuwe scoutsvergaderingen!!! Vanaf 16 januari zien we 

elkaar terug en hebben jullie EinDeLijKKk weer iets nuttigs te 

doen op zondag! Wij kunnen al niet wachten om jullie 

snoetjes allemaal terug te zien :’))))))  

 

16/01: Vandaag zal er vervanging voorzien worden voor de 

leiding, want jullie allerlievelings leiding heeft examens. DUS 

allemaal heel hard duimen voor ons! Er mogen natuurlijk ook 

altijd kaarsjes gebrand worden hihi xxxxxx   

 

23/01: De leiding is nog steeds aan het afzien met examens! 

Maar wij komen deze week toch bijna allemaal leiding geven. 

Dus geen excuses, zeker allemaal komen!! Het wordt weeral 

eens een parel van een vergadering.  

 

30/01: Incoming gossip: Vandaag komt Gilles De Coster 

blijkbaar naar Scouts Oosterveld en is er niemand te 

vertrouwen…  

 

06/02: Hopelijk hebben jullie de wekker niet al te vroeg gezet 

deze ochtend…Vandaag is er namelijk (jammer genoeg) geen 

vergadering. Blijf dus allen maar eens lekker snoezen in uw 

warm beddeke. ZZZzzzzZZzZZzZzZ  



 

13/02: Will you be my valentine? Vandaag is niemand meer 

single!!! <3333  

 

18/02- 20/02 : Tijd om in te pakkeeuuu!!! Jawel hoor, we 

vertrekken met de meiden op weekend! Cancel all your plans, 

houd deze datum zeker vrij in je agenda, want dit wil je echt 

niet missen. Meer info volgt nog xxxx 

 

27/02:Thank the lord, het is weer zondag!!! En vandaag is het 

even letterlijk thank the lord, want jawel hoor het is weer al 

eens de jaarlijkse groepsmis, het event van het jaar! Vandaag 

zijn we allemaal even extra dankbaar dat we op de scouts 

mogen zitten met de allerleukste vriendjes. Trek allemaal 

perfect uniform aan vergeet je paternoster niet ;).  

 

06/03: GOAAAAAL! Vandaag gaan we lekker sjotten met de 

besties. Wij gaan sowieso winnen op kamp hihi!!!! 

 

13/03: Skip ontbijt maar meiden, want het is weer eens tijd 

voor de trimesterlijke  brunch. Hoe meer eten, hoe beter! 

Smullen maaaar! Verdere details i.v.m. wie wat meeneemt, 

volgt nog. ☺ 

 



20/03 : Bestieeeees hopelijk zijn jullie vandaag allemaal goed 

uitgerust en in topvorm, want we hebben nog eens 

sportvergadering. Trek allemaal je meest sporty spice outfit 

aan en warm je spieren thuis maar alvast op xxxx 

 

 

25/03 – 27/03 : De leiding heeft even nood aan een 

weekendje weg! Elke zondag weer al die gidskes entertainen, 

tijd voor een welverdiende break… hihihi sorry liefste 

bestiekes, jullie zullen ons weeral moeten missen, want de 

leiding gaat op weekend! 

 

Omgucci het tweede trimester zit er al op!!! Maar geen 

zorgen we zien elkaar snel weer, voor een 3e keer! Heel veel 

dikke kusjes en knufs van jullie allerleukste leiding Luka, 

Nathan, Achraf, Moranne en Sofie  ଘ(੭ˊᵕˋ)੭ 

XXxxxXXxXxXxXxxxXxX 
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16/23/30 januari 

Beste wensen van jullie favorieten jinleiding voor het nieuwe 

jaar. Jullie moeten de komende drie vergadering onze job 

overpakken en andere leiding bijstaan. Jullie steken zelf een 

spel in elkaar en sturen die tijdig door naar de takleiding van 

jullie aangewezen groep. De verdeling van de takken gaan 

jullie zien staan in onze facebookgroep. Veel Succes!!! 

6 februari 

Deze zondag is het geen vergadering want de leiding geniet 

van zijn welverdiende vakantie na de examenperiode. 

13 februari 

Wij zijn terug van weggeweest en we vliegen er direct in met 

een financiële actie! Meer info volgt nog. 

20 februari  

Omdat jullie er zo van hebben genoten om leiding te geven 

aan de kapoenen, mogen jullie het nu opnemen tegen de 

kapoenen!  

27 februari 

Allemaal in perfect uniform!!! We gaan zingen voor de Heer, 

het is namelijk groepsmis! 

6 maart 

Op het einde van de Vergadering houden we een 

croqueverkoop voor ouders en leiding. Neem allemaal jullie 

croquetoestel mee! 



13  Maart 

ich bin so schön 

Ich bin so doll 

Ich bin der Anton aus Tirol 

Kom allemaal in jullie skigerief naar de vergadering want 

we houden een après ski.  

20 maart  

Neem allemaal jullie big brain mee want we gaan 

brainstormen over onze act op het groepsfeest. Dit doen we 

over een heerlijke brunch die da jinkas trakteert. 

25-27 maart  

We sluiten af met een knaller van formaat voor dit trimester, 

het is leidingsweekend en jullie mogen mee!!!! Meer 

informatie volgt nog maar zoals altijd blijft de locatie van 

overnachten geheim. 

 

 

 

 

 



 

 

  



 
 

  



 

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!!! 




