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Programmaboekje IVde scoutsgroep 

Sint-Jan Berchmans Antwerpen 

FEBRUARI - MAART 
 



 



Voorwoord 
 

Dag ouders, leden en leiding die elke week opzoeken wat ze nu weer gaan doen 

 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar vanwege de leidingsploeg!!! 

Met een geslaagde eerste helft van het jaar kijken wij nog harder uit naar elke 

zondag. We kunnen niet meer zonder jullie liefde en energie. Eigenlijk zijn wij 

allemaal verslaafden en is de scouts onze drug. Laten we hopen dat we niet al te 

snel zullen moeten afkicken.  

Kijk voor volgende periode zeker naar onze belangrijke data op de volgende 

pagina! Er komen weer enkele pareltjes van momenten aan voor de scouts.  

 

Groetjes en een stevige linker, 

 

Anoa en Coscoroba 

 

  



Belangrijke data 
Dit zijn alvast belangrijke dagen voor de komende maand. Schrijf 

ze in je agenda zodat je er zeker bij kan zijn! 

 

13-15 mrt Groepsweekend @Lier 

Zoals elk jaar gaan we weer met de hele groep op weekend. Meer informatie volgt nog. 

25 april Internationale avond  

We houden een eetavond om onze kas en jullie eetlust te spijzen. Zoals elk jaar reizen we 

naar een ver land en zullen we kunnen genieten van heerlijke lokale specialiteiten bereid 

door de leiding. Zet het dus zeker in jullie agenda. 

8-10 mei Kapoenen-welpen weekend Bonheiden 

De kapoenen en welpen hebben nog een weekend van ons te goed. Dit zal doorgaan in 

Bonheiden. Meer informatie komt nog! 



Kapoenen 

KAPOENEN ZIJN DE BESTE TAK VAN HEEL DE SCOUTS!!!!!!!  

~De president van de wereld 

2 feb Estlandvergadering 9u30-12 @St-Jan 

Estland is 100 jaar onafhankelijk. Dat moeten we vieren!  Kom 

vandaag in de kleuren van de vlag van Estland. Kuni selle ajani! 

9 feb Kookvergadering 9u30 – 12 @St-Jan 

Ben jij de kok-chef of  eerder de chef-kok? We toveren het kapoenenlokaal om tot een vijf 

sterren restaurant en gaan gezellig koken. (en lekker smikkelen duhhh) Neem allemaal een 

snijplankje en schort mee zodat jullie er kei knap uitzien! 

16 feb Valentijdnsvergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Haal jullie innerlijke Casanova naar boven. Verboden liefdes, gebroken 

harten, vurige passie, Gigi en Petro die in het huwelijksbootje 

stappen,… Liefde overwint alles en dat gaan we ontdekken. 

23 feb 54-ste-dag-van-het-jaar-vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

2 maanden, 8 weken, 54 dagen, 1296 uur, 77 760 minuten, 4 665 600 seconden en oneindig 

veel liefde voor de kapoenen. Om deze feestdag te vieren, gaan we echt iets cools doen. 

1 maart Verkoopvergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Neem je schattigste gezichtje mee, we gaan centjes verdienen om zotte dingen te kunnen doen 

op ons mega bangelijk kamp. Met zoveel mogelijk komen want meer kapoenen = meer centjes 

= meer zottigheid op kamp.   

8 maart Ding-Dong vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Ik moest kloppen want de bel doet het niet. Het doel van deze vergadering is dat op het 

einde jullie bel wel werkt. 



13 – 15 maart GROEPSWEEKEND  

 

22 maart Gigi ver(r)assing vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Dit blijft voorlopig nog een GiGiheim!!! 

29 maart Kapoenen-Welpendag  

Vandaag komen we samen met maar liefst ALLE kapoenen en welpen van HEEL de Gouw Antwerpen. 

Onze kans om te tonen dat we de stoerste kapoenen zijn! Verdere info volgt nog.  

Wij hebben er zin in! KAPOEN KAMPIOEN!!!!! Tot snel! 



Welpen 

Hellow aller aller aller liefste welpen… Na de vette kerstdagen met al ons vettig eten, zijn wij er weer 

helemaal klaar voor om het nieuwe jaar en de volgende maanden vrolijk in te zetten. Ons 

enthousiasme druipt eral vanaf (zoals altijd) en daarom verwachten wij ook jullie goed humeur op elke 

vergadering!!! 

 

2 feb Welpen-stratego 9u30-12 @St-Jan 

Wie is er sterker? Zal Balou Chill verslaan? Of zal Kaa zijn echte krachten tonen? Heeft Marala dan toch 

heet meeste te zeggen? Zullen Iki en Malchi dan aan jullie kant staan?  

Zoooooveel vragen en zoooooo weinig antwoorden, dit zullen jullie allemaal ontdekken in onze 

Welpen-stratego.  

 

7 feb Spelletjes in het donker 17u30 – 19u45 @Park 

den Brandt - 

Hoofdingang 

Onze super avontuurlijke leiding heeft iets kei spannend voorbereid voor onze ziek 

avontuurlijke welpen. Wat we allemaal geen doen wordt zeker nog gezegd!  

 

16 feb Pyjamavergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Doe allemaal jullie warme pj’s aan en neem jullie slaapzak mee want we gaan en keigezellgie 

vergadering doen!  

p.s. Jullie favoriete knuffel meenemen is een must!!! 

 

23 feb Oudervergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

ELKE WELPENROEDEL WORDT STEVIG VERWACHT AAN HET LOKAAL OM MEE TE DOEN 

MMET ZIJN WELPEN! (Wij vragen vriendelijk aan de ouders deze data zeker in de agenda te 

zetten!!) 

 

1 maart Den Deugeniet 9u30 – 16u @St-Jan 

Wij gaan met alle welpen naar een……. BINNENSPEELTUIN! FEESTJEUH!!!!!  

De welpenleiding verwacht van elke welp: 

- Een lunchpakketje  

- Een drinkbus  

- Goed humeur 

- VEEL ENTHOUSIASME 

Meer info volgt nog! 



 

 

  

8 maart DingDong Geen scouts 

De welpenleiding heeft besloten om er een paar dagen tussenuit te gaan en zelf nog eens 

een vergadering mee te doen en leiding te krijgen van anderen. Wij hopen dat jullie ons niet 

te hard gaan missen zoals wij jullie missen!!! VEEL LIEFS  

 

13-15 maart GROEPSWEEKEND Veel scouts 

Meer info volgt nog. 

 

 

 

 

22 maart Levend lopend land 9u30 – 12u @St-Jan 

Wou jij ooit al eens een grote gans zijn? Of een gele lopende pakman? Wel vandaag kan dat! 

De welpenleiding zorgt voor alles, wij verwachten gewoon een grote lach op jullie gezicht!  

 

29 maart Kapoenen-welpendag 10u – 16u @Park Spoor 

Noord 

Vandaag gaan we andere welpen leren kennen! Dit wordt één dik feestje!! 

DIKKE KUS, 

De leiding 

 



Jonggivers 

Beste JVK's het is eindelijk tijd om terug aan onze supercoole-onvergetelijke-meesterlijke 

vergaderingen te beginnen! Want wij weten dat tijdens de gemeenschappelijke vergaderingen 

jullie toch alles winnen ;) De leiding staat mee te springen om na de examens (of werkweken) 

samen met jullie er een lap op te geven. Aanschouw hierbij wat wij allemaal gaan uitspoken, 

toon deze TID ook zeker even aan je ouders zo zijn zij ook mee op de hoogte van 

avondvergaderingen of beter nog als we eens op verplaatsing gaan. 

2 feb  9u30-12 @St-Jan 

Jullie zijn pubers, dat weten wij maar al te goed maar hoe was het in die goede oude tijd toen 

jullie nog met pampers rond liepen of hoe zal het later zijn? Wie zal er 15 katten hebben of wie 

zal er met een dikke porche rijden? Kom dat allemaal te weten deze vergadering! 

9 feb OMG-ik-kan-niet-tegen-bloed vergadering 9u30 – 12 @St-Jan 

Mannen en vrouwen… we zijn nog ver weg van het absolute hoogte punt van ons scoutsjaar. 

Het kamp. Zoals jullie misschien al weten of al verhalen hebben horen vertellen moet je op 

kamp voorbereid zijn op het onverwachte. Geen nood dat gaan wij allemaal eens van dichter 

bij bekijken deze voormiddag komen dus! PS: als je er vandaag bij bent sta je al een streepje 

voor op kamp 

15 feb Mike Oscar Romeo Sierra Echo vergadering 20u – 22u @Park Den 

Brandt 
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DIT IS VRIJDAGAVOND NEEM EEN ZAKLAMP MEE @PARK DEN BRANDT. 

 

1 maart Picasso vs 1UP 9u30 – 12 @St-Jan 

Zet jullie disign-skills maar aan het werk voor tijdloze ontwerpen. Laat die hersenen kraken. 

Want jullie mogen vandaag als een echte crew het lokaal aanpakken want zoals jullie weten 

zijn er nog wat witte muren die smeken om beschilderd te worden. Trek kleren aan die 

mogen vuil worden want wij kunnen niet voorspellen hoe netjes jullie werken ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 maart Ca$ino vergadering 20u – 22u @St-Jan 

startbudget. Inzetten. Verdubbelen. Risico's nemen. Blut zijn. Zwemmen in het geld. Gokken 

onder toezienend oog van de leiding, trek jullie chique kleren vanavond is de casino geopend 

voor de JVK's 

13-15 maart Groepsweekend @Lier 

We trekken er nog eens op uit! Samen met alle andere takken gaan wij op weekend en wij 

weten nu al dat de JVK's hier hun beste beentje gaan voorzetten en tonen hoe wij ravotten! 

Komen is de boodschap! Jullie krijgen zeker nog een mailtje of een brief van ons met daarin 

alle info over dit AWESOME weekend 

22 maart Antwoord A-B-C vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Goed uitgerust, concetratie en kennis. Dat is alles wat jullie deze voormiddag nodig hebben. 

TIP lees thuis de Krak?Boem! Nog eens door. En dan zien we welke JVK het in zich heeft om 

te winnen… 

 

29 maart stap voor stap vergadering 9u30 – 17u @St-Jan 

Wie kon het raden uit de titel? We gaan op tocht! Hier testen we al eens wie er kan kaart 

lezen en of onze veters niet elke 5 minuten los zijn. Maar we gaan vooral een seen frisse neus 

halen en ons amuseren! LET OP deze vergadering duurt een hele dag dus breng een 

lunchpakket mee en water, houd ook het weer in de gaten en breng een regenjas mee. 

Zo dat was het dan al weer wij hebben er zeer veel zin in! Hopelijk zien we jullie elke week 

weer. Vergeet niet dubbel te checken wanneer de vergadering juist is want er zit hier en daar 

wel een uitzondering tussen.  

Stevige linker Beo, Herdershond, Karkajou, en Tuimelaar. Komen is goud,afbellen zilver.  



Givers 

Nu we weer met de voltallige giverleiding zijn, zijn wij helemaal klaar voor de tweede helft van 

het jaar!  

2 feb SF-vergadering 9u30-12 @St-Jan 

De eerste vergadering met de voltallige giverleiding! Vandaag mogen jullie tonen hoe hard 

jullie zijn en dat jullie wel tegen een stootje kunnen! (Hahahaha Margot heeft de TID niet 

nagelezen nadat ik hem terug naar haar stuurde. Veel liefde van jullie favoriete leiding van vorig 

jaar!) 

9 feb GUIDO  9u30 – 12 @St-Jan 

Het enige wat jullie vandaag moeten doen is jullie fiets en gezond verstand meenemen! Wij 

zorgen voor de rest.  

16 feb DIY-vergadering 1.0 9u30 – 12u @St-Jan 

Vandaag is het aan jullie! We spreken af op de gebruikelijke plaats, op het normale uur. 

Meer info volgt nog.  

23 feb DIY-vergadering 2.0 9u30 – 12u @St-Jan 

Hopelijk was de vorige vergadering een groot succes. Ook vandaag mogen jullie jullie gaan 

bewijzen. 

29 feb Spelletjesavond 19u30 – 22u@St-Jan 

Maar zeker geen mainstream spelletjesavond! Watch and learn!  

8 maart  C ME ROLLIN 9u30 – 12u @St-Jan 

Today we gonna roll roll roll!! 

Kom zeker allemaal met de fiets!!  



  

13 – 15 maart WEEKEEEENNDD @ Lier 

YAAAAAZZZ!!!! 

Meer info volgt nog!  

20 maart PIEUW PIEUW PIEUW 20u – 22u30 @ 

Nachtegalenpark 

Vanavond maken we het nachtegalenpark onveilig!  

29 maart City-games 9u30 – 16u  

Vandaag spelen we een stadsspel op verplaatsing!  

Meer informatie volgt nog! We hopen dat jullie met z’n allen aanwezig zijn voor deze epische 

vergadering!!  

GIVERLEIDING OUT 
 
 

 
 
 
 

 

 



Leiding 19-20 
KAPOENEN  kapoenen@de4.be 

   

Jitse Xebo 0485 04 13 70 

Karifa Petro 0483 63 36 94 

Pepita Nala 0483 66 33 71 

Esmee Gigi 0484 94 11 70 

Yara Zazoe 0468 27 47 38 

   

WELPEN  welpen@de4.be 

   

Charlotte Ikki 0471 99 38 98 

Nine Malchi 0472 34 31 08 

Emma Marala 0496 73 79 75 

Jules Chill 0498 40 70 23 

Jara Balou 0497 68 96 16 

Mikolaj Kaa 0489 44 54 70 

   

JONGGIVERS  jonggivers@de4.be 

   

Anne Tuimelaar 0471 38 02 79 

Johanna Herdershond 0483 49 64 02 

Nick Beo 0492 55 38 16 

   

GIVERS  givers@de4.be 

   

Margot Coscoroba 0484 93 98 76  

Annie Salangaan 0485 76 89 15 

Brent Bintoerong 0494 93 48 67 

   

GROEPSLEIDING  groepsleiding@de4.be 

   

Jitse Anoa 0485 04 13 70 

Margot Coscoroba 0484 93 98 76 

   

MATERIAAL  groepsleiding@de4.be 

   

Amoury Simoeng 0476 56 23 09 

Johanna Herdershond 0483 49 64 02 
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