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Voorwoord 
Dag ouders, leden,  

Nu de overgang achter ons ligt, zijn wij helemaal klaar voor het komende 

scoutsjaar!! Met een ongezien grote leidingsploeg die enthousiaster is dan ooit 

tevoren, maken wij elke zondagochtend een feest voor jullie pruts! Wij zijn er van 

overtuigd dat alle nieuwe leiding dat fantastisch gaan doen! 

Niet alleen de leidingsploeg kent een groei, ook het aantal leden blijft stijgen. Iets 

waar wij als groep alleen maar euforisch om kunnen zijn. Zeker als we onze nieuwe 

leden meteen met een lach in het aantreden zien staan, aan het einde van de 

reünievergaderingen of de overgang!  

Door de gigantische ledengroei in bepaalde takken hebben we echter wel besloten 

een ledenstop door te voeren voor alle kinderen van de jaren 2009 en 2011. Dit wil 

zeggen dat wij geen nieuwe leden van deze leeftijdsgroepen meer kunnen 

inschrijven.  

Voor alle andere takken telt: “hoe meer zielen, hoe (nog) meer vreugd! 

 

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! 

 

18 okt Dag van de Jeugdbeweging  

Yeeesss vandaag mogen we in ons scoutsuniform naar school! Laat maar trots zien dat jullie 

echte scouts’ zijn! 

8 dec Geen vergadering  

De leiding is op weekend zodat we de rest van dit prachtige jaar kunnen plannen. Het is dus 

geen vergadering. Slaap maar lekker uit. 

22-24 okt Jonggiver-giverweekend @Moerbeke 

FEEEESSSSTTT!!! Meer informatie volgt nog! 

21 dec Kerstbar @St-Jan 

We brengen de kerstsfeer er in! We komen vandaag allemaal samen om gezellig bij elkaar te 

zijn. Meer informatie volgt nog! Hou zeker onze Facebookpagina in het oog. 

13-15 mrt Groepsweekend @Lier 

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



 

 

 

 

Kapoenenleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petro  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 8 jaar 

Welke hobbies heb ik? Voetballen, muziek luisteren en met vrienden afspreken. 

Wat is mijn grote droom? Van alle kapoenen winnen met een spel! 

Lievelingseten? Een pot appelmoes 

Heb ik een favoriet kampmoment? Wanneer het donker wordt en we een kampvuur maken. 

Talenten? Onder mijn haar zit iets verstopt dat gevaarlijk zou kunnen zijn moesten 

mensen er achter komen 

Mijn onbekende geheim Ik kan niet tegen verliezen, maar gelukkig win ik elke keer met 

badminton van Xebo! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gigi  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 3 jaar 

Welke hobbies heb ik? Zwemmen en scouts 

Wat is mijn grote droom? Alle landen van de wereld bezoeken op een 

milieuvriendelijke manier. 

Lievelingseten? Fishsticks met lorts 

Heb ik een favoriet kampmoment? 24-uren spel 

Talenten? Giechelen 

Mijn onbekende geheim Stiekem ben ik een grote fan van Zumba dansen en 

zat ik vroeger in de Chiro 

 

Zazoe  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 8 jaar 

Welke hobbies heb ik? Zwemmen, scouts, voetbal en toneel 

Wat is mijn grote droom? Elke dag mij kapoenentrui aandoen 

Lievelingseten? Goed gekruide purree 

Heb ik een favoriet kampmoment? Als eerste wakker worden op het kampterrein 

Talenten? Ritmisch bewegen op bezoek 

Mijn onbekende geheim Ik heb 11 tenen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nala  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 10 jaar 

Welke hobbies heb ik? Scouts en tekenen 

Wat is mijn grote droom? Is een dag als een vis kunnen leven 

Lievelingseten?  

Heb ik een favoriet kampmoment? Samen koken  

Talenten? Vriendjes maken 

Mijn onbekende geheim Ik lust geen bruis 

 

Xebo  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 14 jaar 

Welke hobbies heb ik? Scouts en op ’t café gaan 

Wat is mijn grote droom? Burgemeester van Mortsel worden 

Lievelingseten? Chips bij het kampvuur 

Heb ik een favoriet kampmoment? Iets cools sjorren 

Talenten? Iets cools sjorren 

Mijn onbekende geheim Ik kan coole dingen sjorren 

 



Kapoenen 

Hey liefste kapoentjes, dit jaar gaan wij samen met jullie de coolste dingen ooit doen! Niet 

tegen de andere takken zeggen maar de kapoenen zijn de beste! De anderen zullen dat nog 

wel zien. 

13 okt Wie is wie vergadering 9u30-12 @St-Jan 

We gaan elkaar allemaal kei goed leren kennen zodat we dikke vriendjes worden! Kapoenen 

zijn de beste! 

20 okt Piratenvergadering 9u30 – 12 @St-Jan 

Als echte piraten gaan we met een schatkaart op zoek naar de schat. 

27 okt Bal vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Sjotten? Dribbelen? Botsen? Gooien? Rollen? Vangen? We gaan alles doen dat we kunnen 

bedenken met een bal! 

3 nov LEIDING TEGEN KAPOENEN VERGADERING 9u30 – 12u @St-Jan 

Vandaag spelen we tegen elkaar! De leiding tegen de kapoenen. We zijn wel wat bang van 

jullie want jullie zijn super goed in alle spelletjes... Hopelijk kunnen we toch winnen. 

10 nov Vriendjes vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Neem allemaal een vriendje mee want het is vriendjes dag! Zij mogen vandaag eens komen 

meespelen. 



17 nov Alles op wieltjes vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Neem iets mee dat kan rijden want vandaag doen we alles op onze wieltjes! Te 

voet is voor welpen en kapoenen zijn cooler! 

24 nov Zintuigenvergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Snuit je neus, kuis je oren uit, poets je tanden, haal de prut uit je ogen, was je handen! We gaan alle 

zintuigen eens goed testen. 

 

 

 

1 dec Sinterklaas vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Sinterklaas komt langs! Zijn jullie braaf geweest want hij neemt zijn dikke boek 

mee. 

 

8 dec Geen vergadering  

De leiding is gezellig samen op weekend. We gaan jullie enorm missen!!! 

 

15 dec Filmvergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Neem je pyama mee, een gezellig dekentje of slaapzak en je knuffel. We gaan een leuke film kijken 

met iedereen. 

21 dec Kerstbar @St-Jan 

Vandaag is het kerstbar!!!! Neem jullie ouders, grootouders en vrienden mee want het wordt enorm 

gezellig. Meer info volgt nog. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaa  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 12 jaar 

Welke hobbies heb ik? Scouts  

Wat is mijn grote droom? Doorbreken met mij liedjes 

Lievelingseten?  

Heb ik een favoriet kampmoment? Kampvuur 

Talenten? Vuur maken 

Mijn onbekende geheim Dat ik een bekende soundcloud zanger ben 

met mijn liedjes. 

 

Chill  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 12 jaar 

Welke hobbies heb ik? scouts 

Wat is mijn grote droom? Een nieuw dier ontdekken 

Lievelingseten? Pita 

Heb ik een favoriet kampmoment? Driedaagse 

Talenten? Hamburgers bakken 

Mijn onbekende geheim Dat ik mijn zus graag zie 

 

Welpenleiding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malchi  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 11 jaar 

Welke hobbies heb ik? Scouts  

Wat is mijn grote droom? Gelukkig zijn 

Lievelingseten? Frituurlettertjes 

Heb ik een favoriet kampmoment? Kaarsen nachtspel 

Talenten? Lachen  

Mijn onbekende geheim Ik ben mega allergisch aan wespen 

 

Balou  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 8 jaar 

Welke hobbies heb ik? Zwemmen en zeilen #wannabeezeescouts 

Wat is mijn grote droom? Naar de maan gaan #mega1961 

Lievelingseten? Eiersla 

Heb ik een favoriet kampmoment? Naar de sterren kijken 

Talenten? Genieten 

Mijn onbekende geheim Ik ben mega verliefd op Chill 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marala  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 2 jaar 

Welke hobbies heb ik? Capoeira 

Wat is mijn grote droom? Naar Brazilië gaan 

Lievelingseten? Pasta pesto 

Heb ik een favoriet kampmoment? Het kampvuur 

Talenten? Knuffels geven 

Mijn onbekende geheim Ik heb nog op de scouts ‘de Feniks’ in Wilrijk 

gezeten 

 

Ikki  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 11 jaar 

Welke hobbies heb ik? Tennis en scouts 

Wat is mijn grote droom? Trouwen met Bintoerong 

Lievelingseten? Droog brood 

Heb ik een favoriet kampmoment? Ontrouwe echtgenoot spelen 

Talenten? Foto’s nemen 

Mijn onbekende geheim Anoa was mij favoriete medelid op mijn 

vorige scouts 

 



Welpen 

Jow de Welpskes... Wij zijn jullie nief leiding... Dees jaar gaat kei graaf en ziek tof worden... Wij 

hebben der al ik-weet-ni-hoeveel-zinin. 

13 okt Wie is wie? 9u30-12 @St-Jan 

Wie oh wie, van de 34, kent wie het best? 

20 okt Hoe scoutsmoedig ben jij? 9u30 – 12 @St-Jan 

We spreken af aan de lokalen en trekken ‘t stad in. Het kan in jullie voordeel zijn met de fiets 

te komen. Wie van jullie is het scoutsmoedigst van ons allemaal? Vandaag testen we dit met onze 

uitdagende opdrachten, waarin jullie kunnen laten zien waartoe jullie in staat zijn. 

27 okt Scuut Scuut 9u30 – 12u @St-Jan 

Neem vandaag al jullie wielen van thuis mee (behalven de auto). Wij zorgen voor een uitdagend 

parcours om jullie rijvaardigheden te testen. 

3 nov Money Cash Vergadering 12u – 15u @St-Jan 

PAS OP ANDER UUR !!!!!!!!! Vandaag gaan we de Meir bestrijden met onze fantsatische zelfontworpen 

producten. Haal jullie beste verkooptruken boven, steek jullie handen uit de mauwen... ons leven hangt 

ervan af. 

10 nov Jungle vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

#Chill #Kaa #Balou #Marala #Ikki #Malchi, Vandaag gaat het onder ons... Jullie zullen wel zien... 



 

 

17 nov BIG BANG 9u30 – 12u @St-Jan 

We verzamelen op het lokaal en trekken naar het stadspark. Daar begint het nieuwe universum met 

allemaal proeven om jullie terug te brengen naar moeder aarde. 

23 nov Casino avond 16u – 19u @St-Jan 

Let op een andere dag en ander uur! Money Money Money... vanavond mogen jullie in jullie beste 

kleren komen om alle banken leeg te roven.  

 

 

 

 

1 dec SINTERKLAAS KOMT 9u30 – 12u @St-Jan 

Vandaag gaan we kijken of jullie het afgelopen jaar braaf zijn geweest. 

8 dec Leidingsweekend  

Deze zondag is het geen vergadering want de leiding heeft veel te bespreken. 

 

15 dec Special Kerstedition 9u30 – 12u @St-Jan 

Het is zo speciaal dat we jullie nog niet gaan vertellen wat het is... Verrassing! 

 

TOEDELS... LOF JOE TOE DE MOEN END BEK! (We houden van jullie tot de maan en terug)... WIJ 

MISSEN JULLIE AL KEI HARD!  

 



 

 

 

 

Jonggiverleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuimelaar  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 13 jaar 

Welke hobbies heb ik? Mijn katten entertainen en af en toe kaarsen maken of andere 

knutselprojectjes, soms mijn katten entertainen met knutselprojectjes maar 

niet altijd even succesvol 

Wat is mijn grote droom? In Antwerpen te blijven wonen en geen file te hebben terwijl ik naar 

linkeroever moet 

Lievelingseten? PIZZAAAA (liefst pizza pollo of pizza 4 kazen of pizza bolognese, ... gewoon 

geen ansjovis 

Heb ik een favoriet kampmoment? aankomen op het terrein en eventjes in onze stoeltjes zitten voor de camion 

komt en al het werk opnieuw begint 

Talenten? wetenschap uitleggen aan mensen die er helemaal niet veel van kennen 

Mijn onbekende geheim ik kijk minstens 1x per jaar alle drie de high school musical films en love 

actually maar alleen bij de kerstdagen. 

 



 

 
Herderhond  

Hoe lang zit ik al in de scouts? Vanaf mijn eerste jaar kapoen 

Welke hobbies heb ik? Scouts, skieen, snowboarden en Coscoroba 

haar veters strikken  en naar sterren kijken 

Wat is mijn grote droom? Eeuwige winterrrrr 

Lievelingseten? Spaghettie bolgnese met kaas, VEEL KAAS 

Heb ik een favoriet kampmoment? Vuur, VUUR, KAMPVUUR 

Talenten? Veters knopen met mijn ogen dicht en dutjes 

doen 

Mijn onbekende geheim MAYO IS DE BESTE SAUS en ketchup niet 

 

Beo  

Hoe lang zit ik al in de scouts? Ongeveer 5 jaar 

Welke hobbies heb ik? Fotografie  

Wat is mijn grote droom? Piano leren spelen 

Lievelingseten? Vlaamse boerenkost, pasta, frieten vant 

frituur. 

Heb ik een favoriet kampmoment? Gratitude!! 

Talenten? Goed gevoel voor humor 

Mijn onbekende geheim Dat is geheim… 

 



Jonggivers 

Dag JVK's welkom bij de meest belangrijke pagina's van de komende maanden. Vergeet de 

bladzijden van je schoolagenda of de 9gag pagina's om over te scrollen DIT IS PAS DE SHIT. 

Lees maar lekker verder en tot op de vergaderingen. 

13 okt Breek het eis vergadering 9u30-12 @St-Jan 

Iemand moet het ijs breken en wij houden van stomme woordgrapjes! Ziezo dan weten jullie 

al zeker iets van de leiding, nu willen wij nog dingen van jullie te weten komen :) 

20 okt Senioren vergadering 9u30 – 12 @St-Jan 

Voor deze vergadering zijn we geen jonggivers maar oud givers, zo van het soort dat 

nieuwjaarsbrieven bijhoudt van alle kleinkinderen en alles heel traag op de winkelband zet. 

Maar ook het soort dat rolstoelraces doet in de gang van het rusthuis en poker spelen met 

snoepjes. Klaar voor de simulatie ? Let's go! 

25 okt Alles op stokjes vergadering 20u – 22u @St-Jan 

Omdat vietnamezen ook maar mensen zijn die gewoon veel te laat van vorken hebben 

gehoord bekijken we vandaag hoe het leven is een paar tijdszones naar rechts. Geen zorg 

geen geroosterde krekels of wormen maar wel alles op een stokje. 

3 nov Financiële actie 9u30 – 12 @St-Jan 

money money money … it's so funny … maar helaas leven de jvk's niet in a rich man's world 

en gaan we wat centjes verdienen om die wereld toch een beetje te simuleren :) 

8 nov Monopoly vergadering 20u – 22u @St-Jan 

Ok dus er zijn twee soorten mensen in de wereld, de soort die al op voorhand weet welke 

straten te kopen en hoe anderen onder druk te zetten om mega gekke deals te maken. En de 

soort die zelfs niet met papieren geld om kunnen .. Welke soort jij bent zulen we vandaag te 

weten komen. 



17 nov Hobby vergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

GROOT NIEUWS de leiding is te weten gekomen dat er dus ook nog een wereld bestaat naast 

de scouts ??? Een hele nieuwe wereld gaat open voor ons en jullie mogen met ons mee op 

ontdekkingstocht. 

24 nov Weekend  

Want waarom alleen op zondag scouts als ge een heel weekend kunt doen ? DUH 

 

 

1 dec Sint 9u30 – 12u @St-Jan 

Jullie willen stiekem chocolade en mandarinekes we weten het .. Maar een brief afgeven kan 

nooit kwaad en misschien levert het nog wat anders op dan nic nacs op de grond van het 

lokaal. 

8 dec Geen vergadering  

Sorry mannekes maar onze agenda's kunnen het ni aan :'( en moeten jullie ook niet studeren 

ofzo ? Ok saai we know maar volgende week vele toffere dingen in het vooruitzicht ;) 

15 dec WIIIIIII examnes 9u30 – 12u @St-Jan 

Woohoooow examens! Allé da denkt de leiding toch want toen wij jonggivers waren dachten 

we toch dat da iets is wat moest gebeuren rond deze tijd van het jaar. Maar een gouden 

regel hebben we wel goed onthouden, niemand moet studeren op vrijdag! Dus allemaal 

welkom voor een potje mario kart of just dance. Hebben jullie nog spelletjes of kaskes van de 

wii thuis liggen ? neem ze gerust mee :D 

  

20 dec Kerstbar @St-Jan 

Een super gezellige avond om de kerstvakantie goed in te zetten! Tot daar :) 

Oef das al best wat, mijn vingers doen bijna zeer van het typen en ons brein doet pijn van de 

creatieve vergaderingen te verzinnen. Hopelijk zijn we opnieuw gerecupereerd voor de 

volgende TID tot dan! Herder, Beo en Tuimelaar. 

  



 

 

Giverleiding

Salangaan  

Hoe lang zit ik al in de scouts? Vanaf het 6e leerjaar 

Welke hobbies heb ik? S.C.O.U.T.S, BBB aka Borts, Buik, Banaan, binnenkort muurklimmen, gezellige avondjes 

op kot met friendss 

Wat is mijn grote droom? Na mijn studies een jaar rondtrekken in Zuid- en Midden-Amerika. 

Lievelingseten? RATATOUILLE 

Heb ik een favoriet kampmoment? Knus bij het kampvuur met z'n allen, niet-aangebrand eten, met iedereen helemaal 

opgaan in een spel 

Talenten? k kan heel goed blijven volhouden dat ik wel ben gewonnen bij Mario Kart terwijl ik 

eigenlijk heel hard verlies elke keer. Shhtt. 

Mijn onbekende geheim Ik heb op 13 september bij volle maan in een kapel in de bergen in Frankrijk een 

maansverering gedaan met een groepje random vrouwen. Ze noemden het 

vrouwencirkel. We hebben gezongen en gedanst. Ik denk dat ik een avond in een 

sekte heb doorgebracht. Gemengde gevoelens. 

 



 

 

Coscoroba  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 14 jaar  

Welke hobbies heb ik? Scouts 

Wat is mijn grote droom? Herdershond die niet elke moment van de dag gemeen is 

tegen mij! 

Lievelingseten? Alles met kaas, heeeeel veeel kaas! En PUDDING 

Heb ik een favoriet kampmoment? Chocomelkjes aan het kampvuur 

Talenten? Herdershond mijn veters laten knopen, puree maken. 

Mijn onbekende geheim Ik heb een foto van al mijn medeleiding boven mijn bed 

hangen, zodat ik ze niet moet missen als het geen scouts is. 

 

Bingroerong  

Hoe lang zit ik al in de scouts? 10 jaar  

Welke hobbies heb ik? Toneel spelen en mijn grootste hobby is 

uiteraard de scouts 

Wat is mijn grote droom? Cecilia haar beide wenkbrauwen afscheren 

Lievelingseten? Spaghetti van passer 

Heb ik een favoriet kampmoment? Mangabe die in mijn verjaardagstaart ging 

zitten 

Talenten? Boogschieten 😜 

Mijn onbekende geheim Mijn onbekende geheim dat nu niet meer zo 

onbekend zal zijn is dat ik hoogtelijnen 

eigenlijk helemaal niet zo fijn vind... 

 



Givers 

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur! En wat is er beter dan 12 topleden en 2 à 3 

enthousiaste leiding met matching sokken?!  We hebben er alvast zin in, ziehier de eerste 

legendarische TID van het jaar. Tot snel! 

13 okt Welkom. En wij ben jij? #geen AA-meeting 9u30-12 @St-Jan 

Eeeeeuuujjj, de eerste vergadering van het jaar! We zullen er geen te formele 

kennismakingsvergadering van maken. Beloofd!  

20 okt Mindfuckvergadering 9u30 – 12 @St-Jan 

Deze vergadering gaan er gekke dingen gebeuren in onze hoofden! So come prepared! Kom 

ook zeker met de fiets vandaag! 

26 okt Trick or Treat 20u – 22u30 @St-Jan 

Halloween, ge bent fan of ge bent geen fan. Wij tillen trick or treat naar een hoger niveau. 

3 nov Dealen op de Meir 9u30 – 12u @St-Jan 

Het gaat illegaal plezant zijn, da’s zeker! 

10 nov Shmerlock Shmomes  9u30 – 12u @St-Jan 

We gaan way back in time en spelen een echte klassieker vandaag! Het is met moorden enzo 

vandaag! 



  

15 nov Givoscoop 20u – 22u30 @ St-Jan 

Vanavond doen we easyy en leggen we ons allemaal samen in de zetel.  

22 – 24 nov WEEKEEEENNDD @Moerbeek 

Amaaaaai, 30u+ scouts!! Meer info volgt nog! 

 

 

 

 

 

30 nov Vroemvroemvergadering 20u – 22u @ St-Jan 

Do we need to say more???? Vandaag gaan we vroemen!! 

8 dec Geen vergadering  

Feeest! De leiding is op weekend, jullie kunnen uitslapen! 

14 dec Kerstmarktcrashen 20u – 22u30 @St-Jan 

Nene, ni op de kerstmarkt crashen, gewoon de kerstmarkt crashen. 

Zo, Team Tank hoopt dat we jullie hebben kunnen overtuigen van wt een episch jaar het gaat 

worden!! 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



Leiding 18-19 
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 Herdershond 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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