
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December -januari  



 

 



 



 
 

Heb je een uniform nodig om naar de vergaderingen van den 18 te komen? Voor je naar de scoutsshop 
gaat vraag je best eerst aan Annick, Kathleen en Caroline of ze aan voordeligere prijzen iets hebben 
waarnaar je zoekt. Je kan hen contacteren via sms → zie achteraan in het schakeltje.  
 

De unifomenbank komt naar het lokaal op: 
 
Zondag 6 november 2022 om 13u 
Zondag 19 maart 2022 om 13u 
Zondag 18 juni 2022 om 13u  
 
 
Te koop: T-shirts, dassen, dasringen, groepslintjes, takkenkentekens, … 
 Tweedehands hemden, broeken, rokken, truien, stapschoenen, …  
 
Heb je nog uniformgerief dat niet meer past?  
Geef het dan ten laatste een week voor de volgende uniformenbank, in een gesloten zak met de 
familienaam van de scout en eventueel uw vraagprijs op de kledingstukken, aan de groeps- of takleiding. 
Zij steken uw zak in de uniformendoor in het materiaallokaal, waar zij het komen ophalen. Zij biedt het 
dan te koop aan op de eerstvolgende uniformenbank.  
 
Het geld van wat verkocht is wordt in briefomslagen op naam gestoken. Vraag er gerust naar!  
 
 
OPROEP: 
Denk eraan dat alle leden hetzelfde uniform dragen! Vergeet dus niet alles te naamtekenen met 
familienaam. Zo kunnen wij u de verloren zaken snel terugbezorgen . 



 

 
Beste ouders, leden en sympathisanten, 
Zoals jullie waarschijnlijk al wel via een van onze 
kanalen hebben ontvangen is het op zaterdag 10 
december 2022 een nieuwe editie van onze 
geweldige kerstbar. Kom zeker af voor een gezellige 
winteravond rond een vuur met hapjes en drankjes 
aan schappelijke prijzen! Ook de overheerlijke vers 
gevangen oesters zullen weer aanwezig zijn.  
Voor meer info: houdt het facebook-evenement in 
de gaten:  
https://fb.me/e/23QUReoN0  
Wij hopen alvast jullie daar te zien!  
Stevige linker,  

Leiding van den 18 😊  
 
 
 
 

 

https://fb.me/e/23QUReoN0


 

 
4 december: halve dag (10u - 13u)  
Hij komt, hij komt, de lieve goede sint 
Vandaag komt Sinterklaas met zijn pieten kijken 
of jullie wel allemaal braaf zijn geweest. Dus zing 
nog maar een paar liedjes en misschien krijgen 
jullie dan wel iets lekkers. 

 
11 december: familiale  
Lieve mama's, papa's en leden. Ik hoop dat jullie 
allemaal een leuke avond gehad hebben op onze 
fantastische kerstbar. Vandaag is het geen scouts 
want de leiding moet nog een grote opruim doen. 
We zien jullie volgende week terug. DOEI!!!! 

 
18 december: halve dag (10u - 13u) 
Het is de laatste vergadering voor Kerst, maar de 
kerstman heeft een probleem en jullie gaan het 
hem moeten helpen oplossen. Zet jullie 
speurneuzen al vast klaar, want we gaan op 
avontuur!  
Tot zondag :) 

 
25 december: familiale  
Zalig kerstfeest kapoentjes. Vandaag is er geen 
scouts, want we vieren de geboorte van kleine 
baby Jesus. Veel plezier op de familiefeesten en 
tijdens de rest van de vakantie!!  

 
1 januari: familiale  
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!!! Wij hopen dat jullie 
het enorm leuk hebben gevierd en dat het 
volgende jaar een geweldig jaar wordt!  
Kusjes en beste wensen van jullie leiding voor het 
nieuwe jaar! <3 

 
8 januari: halve dag (11u - 14u) 
Drie koningen, drie koningen, geef mij nen 
nieuwen kapoen. Jaja kinders, het is weer zover, 
vandaag gaan jullie jullie mooiste zang 
stemmetjes en schattigste snoetjes  boven halen. 
Vergeet ook zeker niet in jullie leukste drie 
koningen outfit te komen (warme kleren, een 
dikke muts, sjaal en handschoenen worden sterk 
aangeraden voor deze dag.) 

 
15 januari: halve dag (10u - 13u) 
Vandaag gaan we met de hele scouts spelletjes 
spelen. Elkaar beter leren kennen en plezier 
maken, een betere combinatie bestaat niet! Een 
kleine voorbereiding op het groepsweekend in 
maart. Doe zeker en vast warme kleren aan!  

 
22 januari: familiale   
Lieve kapoentjes, die groepsdag van vorige week was 
echt super super leuk!!! Maar ook wel een beetje 
vermoeiend… 
Rust dus maar genoeg uit zodat je volgende week zeker 
fit bent! Vandaag is het geen scouts.  
 
29 januari: halve dag (10u) 
Bbrrrrrrr….. Wat is het toch koud! Wij blijven toch maar 
binnen vandaag met een warm theetje. Neem het 
allerleukste gezelschapsspelletje dat je thuis hebt liggen 
mee naar de scouts, want vandaag gaan we ze allemaal 
spelen!  
 
Zo lieve kapoentjes dat was het weer voor deze maand! 
Niet getreurd het scoutsjaar is nog lang niet gedaan!  
Groetjes van jullie aller beste leiding  
 

 



  

 

4 december: halve (10 – 13u) 
Hij komt, hij komt, de lieve goede... SINT 
!!! Sinterklaas is den 18 niet vergeten en 
komt op bezoek met zijn pieten! Hopelijk 
ben je een beetje braaf geweest dit jaar 
want dat kan wel eens beloond worden... 
  
 
11 december: familiale zondag   

Vandaag jammer genoeg geen scouts        

  
 
18 december: halve (10 – 13u)   
Vandaag gaan we ons uitleven in het 
rivierenhof. Breng zeker en vast je 
oriëntatievermogen en je goed humeur 
mee. 
 
 
25 december: familiale zondag   
Omdat de geboorte van het kinneke Jezus 
wordt gevierd is er vandaag geen scouts. 
Geniet van jullie gezellige tijd met de 
bomma of den bompa en zalig kerstmis! 
 
 
1 januari: familiale zondag  
We gaan het nieuwe jaar meteen goed 
inzetten door uit te slapen. Jammer 
genoeg ook vandaag geen scouts. De 
feestdagen vallen ongelukkig dit jaar. 
 
 
8 januari: halve (11 – 14u)   
Drie koningen, drie koningen geef mij nen 
nieuwen hoed. Menen ouwe is versleten, 
m'n moeder magget ni wete, m'n vader 
heeft het geld op de rooster geteld! 
Ziezo, de lyrics heb je bij deze. Nu nog 
jouw aanwezigheid en jouw krachtige 
stem en we maken er een topvergadering 
van! 
  
 
 
 

22 januari: familiale zondag  
Helaas pindakaas, het is geen scouts. De 
leiding raad aan om een boek of strip te 
lezen met een theetje. In winters weer is 
er niets gezelliger. 
 
 
29 januari: avondvergadering (18.30 – 
21u)   
Dag welpjes, deze vergadering is een 
echte klassieker: vanavond kijken we met 
z'n allen een film. Hoe laat jullie op het 
lokaal worden verwacht zal de leiding nog 
laten weten via mail. 
 
 
 
Voila,  dit was het dan. Hopelijk vonden 
jullie het wat leuk? Wij alvast wel!! 
Stevige  linker, jullie leiding! 



 
 

 

3 december: avondvergadering 19 – 20u   
zoals elk jaar is het weer tijd om van de sint 
wat lekkers te krijgen, tenzij je niet zo braaf 
was natuurlijk want dan is het recht in de zak 
naar spanje, verplicht tapas eten en van het 
warme weer genieten ofzo. 

 

 
 
11 december: familiale zondag 
jullie hebben vandaag heeeeeeeeel de dag 
tijd om mama en papa te verzorgen na een 
lange avond onze scouts te sponsoren op de 
kerstbar, maak een onbijt op bed of ruim 
jullie kamer op. ge weet wel, zelf iets doen. 
 
18 december: halve (10 – 13u)   
omg omg omg tis weer zover. na ons 
denderend succes met de rage room vorig 
jaar hebben we besloten een 2de editie te 
doen. nu kunnen jullie zelf alles kapot 
kloppen in plaats van te kijken hoe de givers 
het aanpakken. 

 
 
25 december: familiale zondag  
ho ho ho tis kerst, het spreekt een beetje 
voor zichzelf dat jullie dan met jullie familie 
zijn dus deze tekst is een beetje overbodig 
maarja… 

 
1 januari: familiale zondag   
2023!!! Na een late nieuwjaarsavond gaan we 
van deze zondag gebruik maken om goed 
uitgerust aan het nieuwe jaar te beginnen. 
Niet getreurd, want volgende week vliegen 
we er weer in met een super leuke 
vergadering. 
 
8 januari: halve dag (11 – 14u)  
Het is 3 koningen! Trek je meest koninklijke 
kleren aan en kom af voor de eerste 
vergadering van het nieuwe jaar. 
 
15 januari: halve dag (10 – 13u) 
Vandaag gaan we eens sociaal doen. Tijdens 
deze super leuke groepsdag gaan we onze 
vriendschap met de andere takken 
verbeteren en hechter worden als 
scoutsgroep. Dan kunnen we ineens aan de 
andere takken laten zien dat de JoJo's beter 
zijn ;) 
 
22 januari: familiale zondag  
Helaas, dit weekend is er geen scouts. Dat 
betekent dat je wel nog eens gezellig kan 
gaan eten met de familie. Gelukkig moet je de 
leiding en je vrienden niet te lang missen, 
want de week erna vliegen we er weer in. 
29 januari: halve dag (10 – 13u)  
Vandaag is het de dag waar jullie al super lang 
op hebben gewacht!  Tramtikkertje!!!!!! Doe 



 
 

jullie snelle schoenen al maar aan en neem 
jullie beste humeur mee want treurige kopjes 
willen we niet zien vandaag. 
 
 
 



 

 
 

Zaterdag 3 december:  19 – 22u  
Eigenlijk weet ik dat sommige onder jullie 
geen cadeautje van de scouts Sint zouden 
moeten krijgen…maar de Sint geeft toch altijd 
aan iedereen cadeautjes. Je hoeft niet te eten 
voor de vergadering want de leiding heeft 
een klein verrassingske in petto. Wel even 
laten weten in de WhatsApp groep dat je 
komt! (of voor de Whatsapp loze mensen: 
laat even weten aan iemand met Whatsapp 
dat je komt dat die dat aan ons laatweten.)   
 
11 december: familiale zondag  
Ooh geen scouts…de leiding is de kerstbar 
aan het opruimen. Ideale gelegenheid om 
alles uit die vrije zondag te halen voor de 
examens. 
 
Zaterdag 17 december: 19 - …u   
We hebben gemerkt dat er een gat zit in jullie 
Nederlandse filmcultuur. We hebben de 
verantwoordelijkheid op ons genomen om 
jullie eens wat bij te brengen op een koude 
zaterdag avond. De leiding voorziet snacks 
dus laat die rodeo’s en snoeperij maar thuis! 
Tot dan!  
 
PRIMEUR!!! Bij deze vergadering hoort een 
verkleedthema  
 
Kom alsof je op een camping woont. New kids 
stijl! 

 
 
25 december: familiale zondag  
God non de jus, Kerst! Vandaag is jesus 
geboren dus mogen jullie allemaal gaan 
boeffen met de familie. Wat een gunner die 
jesus 

 
 
 
 
 

1 januari: familiale zondag    
1 januari is officieel de meest onproductieve 
dag in de geschiedenis van de mens. Dus deze 
spreekt wel voor zich hoop ik. (Gelieve het 
een beetje aangenaam te houden op de 
Dageraadplaats)  
 
8 januari: halve dag (11 – 14u)   

Ongezien hoeveel zondagen in dit schakeltje 
vallen met feestdagen.(al was deze eigenlijk 
6januari) vandaag gaan we van deur tot deur, 
de traditie van Driekoningen levend houden. 
 

15 januari:  halve dag (10 – 13u)  

Vandaag trekken we er met de hele groep op 
uit! Geen fratskes! Gewoon scouts! (EGON 
het zou heel leuk zijn als jij ook nog eens 
komt  De leiding mist je…)  
 

22 januari: familiale zondag   

Wauw een generatie leiding die gewoon 
allemaal doorstuderen??? Ongezien! Wij 
hebben spijtig genoeg examens dus zal deze 
zondag weg vallen. Zoek elkaar op!  
 

29 januari: hele dag (10 – 13u)   

WOOOOOOOOOOOO              net pop 
smoke 
Wooooooooo van enthousiasme omdat het 

gewoon nog eens een halve dag is. Vandaag 

testen we of het tramnetwerk van Antwerpen 

wel van goede kwaliteit is, maar dan op een 

nog betere manier dan gewoonlijk. Wie 

verwachten we zeker vandaag: EGON. 

Groetjes! 

 

 



 

 

Bij deze zitten er weeral 2 scoutsmaanden 
met veel jesus gerelateerde dagen op. Ik 
vraag me soms ook af waarom dat zo is. Maar 
zo zit België gewoon in elkaar. Tot in februari 
waar we elkaar zullen vergezellen in de strijd 
van het scoutisme. Groetjes! 
 
 

Laura                        Midas                       Dag                       Toke 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Kapoenenleiding  
kapoenenleiding@18bp.be   
Rekeningnr:BE25 0688 9980 6682 
 
 
Zep Heylen (Toto) 
+324/90 64 45 76 
zep@18bp.be  
 
Robbe Mensch (Asjra) 
+324/68 28 34 80 
robbe@18bp.be 
 
Imke Reijniers (Xebo) 
+324/89 75 01 29 
imke@18bp.be 
 
Yosse Claesen (Apodemus) 
+324/89 26 46 16 
yosse@18bp.be 
 

Welpenleiding  
welpenleiding@18bp.be  
Rekeningnr:BE14 0688 9980 6783 
 
Anna Van Mierlo (Shikai) 
+324/70 84 12 88 
anna@18bp.be 
 
Adam Van Haver (Phao) 
+324/84 42 26 37 
adam@18bp.be  
 
Lies Mensch (Bagheera) 
+324/ 68 19 26 57 
lies@18bp.be 
 

Stan Cornil (Flaps) 
+324/87 14 38 08 
stan@18bp.be  
 

Tuur Moerkerke (Tha) 
+324/56 17 38 65 
tuur@18bp.be  

Jojoleiding 
jojoleiding@18bp.be   
Rekeningnr:BE03 0688 9980 6884 
 
Stine Demuys  
+324/99 18 19 60 
stine@18bp.be 
 
Sami Bagh  
+324/72 04 84 82 
sami@18bp.be 
 
Jente Reijniers  
+324/ 85 21 02 43 
jente@18bp.be  
 
Hanna Mensch 
+324/ 68 30 29 74 
hanna@18bp.be  
 
Grim Dubois  
+324/ 84 02 40 28 
grim@18bp.be  

Giverleiding  
giverleiding@18bp.be   
Rekeningnr: 
BE89 0688 9980 6985 
 
Toke Sluyts 
+324/68 15 29 75 
Toke@18bp.be 
 
Laura Eshak  
+324/87 61 86 90 
laura@18bp.be 
 

 
Dag Vandermaesen 
+324/87 22 47 17 
dag@18bp.be 
 

Midas Roegiers 
+324/83 24 88 86 
midas@18bp.be 
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Uniformenbank – uniformenbank@18bp.be 

Annick Van Goethem:  

Caroline Pelckmans:  

Kathleen Hoefnagels:  

Webmaster – webmaster@bp.be 

Tjenne Covens 

 

 

 

Materiaalmeesters 

Arno Van Weert 

Tjenne Covens 

Stine Demuys 

Dag Vandermaesen 

Ouderploeg – ouderploeg@18bp.be 

Annelies Henderieckx 

0497/10 61 55 

Jana Deforche  

0474/ 53 89 96 

Geertje Elaut 

0472/ 44/ 60 26 

Gert Demuys 

03/236 23 49 

Toon en Lies Van Mierlo 

03/216 09 04 

Katleen Nuyts  

0486/ 62 52 10 

Hans  

0486/ 97 85 91 

Jelger Defillet  

0476/ 33 41 78 

Lies Janssens  

0494/ 41 03 74 

Verhuur lokalen - verhuur@18bp.be 

Lies Mensch 

Redactie Schakeltje – redactie@18bp.be 

Toke Sluyts 

Groepsleiding – groepsleiding@18bp.be 
 
Lies Mensch 
Tjenne Covens 
Dag Vandermaesen 
 
 
 

04/99 93 34 04 
04/77 64 39 82 
04/97 16 44 98 

[Trek de aandacht van uw lezer met een 
veelzeggend citaat uit het document of 
gebruik deze ruimte om een belangrijk punt 
te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het 
ergens anders op de pagina wilt plaatsen.] 
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