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Voorwoord 
Liefste leden, ouders 

Hier zijn we weer. Een nieuwe leidingsploeg staat weer helemaal klaar om het 

beste van zichzelf te geven. Een heel jaar lang, corona of niet. We verwelkomen dit 

jaar weer 2 topper in de leidingsploeg, die ons dit kamp al hebben laten zien wat 

ze in hun mars hebben. 

Spijtig genoeg nemen we ook afscheid van een aantal leiding. Een dikke merci aan 

Tuimelaar, Iki, Petro en Chill. Ook Herdershond gaan we dit jaar moeten missen als 

leidster, MAAR, zij staat wel nog paraat als materiaalmeester.  

Corona heeft nog steeds een invloed op hoe jeugdwerk georganiseerd mag 

worden. We proberen doormiddel van kleine aanpassingen om alles toch zo vlot 

mogelijk te organiseren. Het is heel belangrijk dat iedereen altijd even dubbel 

checkt wie waar en wanneer hun vergadering heeft.  Verder zullen wij proberen om 

onze leden elke week even te laten vergeten dat corona bestaat. Hoe? Door onze 

fantastische activiteiten!  

 

Of wij er klaar voor zijn? ’T Zal wel zijn!  

Een stevige linker, 

Anoa en Coscoroba 

  



Kapoenen 

Gegroet, kapoenen! De afgelopen weken heeft de Belgische media enthousiast gezocht naar 

de grootste primeurs rond de enige echte nieuwe kapoenenleiding '20-'21… Maar of het nu in 

de krant of op de nationale radio is, uiteindelijk zijn wij het allerliefst samen met jullie op de 

scouts. Wij hebben dan ook ongelooflijk veel zin in het nieuwe scoutsjaar! Hopelijk jullie ook! 

4 okt Hallo, en wie ben jij? 9u30-12 @St-Jan 

HET IS EINDELIJK ZO VER: DE SCOUTS BEGINT TERUG, JOEPIE! Op onze allereerste vergadering 

leren we elkaar beter kennen, spannend! 

11 okt Tijdloze fashion vergadering 9u30 – 12 @St-Jan 

Parijs, Milaan, Antwerpen! Scouting is al meer dan honderd jaar in vogue. Maar wat draagt een 

echte scout nu allemaal? Het is hoog tijd dat we het hele uniform eens onder de loep nemen. 

Een conclusie die we alvast kunnen nemen: de kapoenentrui is het allermooist! 

18 okt Ganzenbord vergadering 9u30 – 12u @ 

Stadspark 

Vandaag spelen we het eeuwenoude ganzenbord maar in een gloednieuw (veren) jasje 

gestoken. Oefen dus alvast je beste ganzenpas en kwaak je klaar voor een spetterende 

vergadering! 

25 okt Taartvergadering 9u30 – 12u @St-Jan 

Een goede ambachtelijke bakker geeft nooit zijn geheim recept zomaar prijs. Toch gaan wij al 

proevend op zoek naar alle ontbrekende ingrediënten. Wat hebben we geleerd? Punt 1: Het 

wordt om van te smullen spannend! 

Ziezo, dit staat er op het menu voor de maand oktober. Dat belooft! Tot snel en een 

liefdevolle linker(elleboog) van de IV musketiers, xxxx 



Welpen 

 

 

 

 

 

 

 

4 okt Wie is het 9u30-12 @St-Jan 

Dit jaar zal de overgang een beetje anders verlopen. De verschillende regels die tegenwoordig 

op de planeet worden gebruikt zijn wat lastig. Toch zorgen die niet voor onmogelijke 

veranderingen in de beste scouts van dit universum! Dus tijdens deze vergadering gaan jullie 

je nieuwe leiding leren kennen samen met nieuwe leden. Het wordt een fantastische ervaring 

en daarvoor zullen jullie al extra’s krijgen… We zullen het nog tonen! 

11 okt Welpen-stratego 9u30-12u @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. 

18 okt 1-tegen-allen 9u30 – 12u @St-Jan 

Amai de welpen tegen de leiding?! Een echte teambuilding? Iedereen gaat super goed met elkaar 

moeten samenwerken! Dat wordt pas echt een groot avontuur… Voornamelijk bij alle speciale 

opdrachten die gaan volgen. 

25 okt Smulvergadering 9u30-12u @St-Jan 

Smikkel smakkel smiksel… Terug lekker samen eten. Maar dan in onze pyjama want het is 

SUPER vroeg. Ha en echt zelf iets meenemen moet niet hoor. 



Jonggivers 

JOOONNGGGGIVEEERRSSS, zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol knotsgekke activiteiten? 

Hier krijg je al een voorproefje van wat jullie te wachten staat. 

4 okt OVERGAAANNGGG 10u-12u30@St-Jan 

Het moment waar de meesten van jullie misschien met veel spanning op hebben wachten. 

Vandaag mogen de nieuwe eerstejaars bewijzen dat ze volwaardig jonggiver mogen worden, 

kan de rest tonen dat ze nog steeds waardig giver zijn, EN…. Komen jullie eindelijk te weten 

wie jullie awsome nieuwe leiding wordt dit jaar!  

11 okt En wie ben jij?                                                            10u-12u30 @St-Jan 

Nu iedereen waardig jonggiver is, en de leiding bekend is, is het tijd om elkaar (nog) een beetje 

beter te leren kennen!  

18 okt KookvergaderingXtreme                                                               10u-12u30 @St-Jan 

Deze vergadering wordt een knaller van formaat! Hou die garde en soeplepel maar al klaar. 

Wie weet ontdekken we een paar kooktalentjes onder ons. 

24 okt Donkervergadering 19u30 – 22u @St-Jan 

Het licht gaat uit vannacht! De spanning stijgt. We spelen een spel!   

Zo, hopelijk hebben wij ons als leiding al kunnen bewijzen en zijn jullie er nu helemaal zeker 

van dat het een TE GEK jaar wordt!  

JVK-leiding out 

XOXO 



Givers 

Jow jow Givers 

Maak jullie klaar 

Voor dit explosieve jaar 

We gaan op buitelands kamp 

Met deze leiding wordt dat geen ramp 

Het wordt sowieso een festijn  

Zeker wanneer jullie erbij zijn 

Er is geen gevaar 

Wij stomen jullie klaar 

Hier volgt al een idee 

Van onze TID 

3 okt Overgang 20u – tot ze klaar zijn 

@St-Jan  

Jullie giverbombleiding gaat zich niet spontaan bekend maken. Alles dat jullie kennen en jullie 

ebste teamwork zal nodig zijn voor deze opdracht. Kom stipt op tijd want jullie gaan alle tijd 

nodig hebben. 

11 okt Speeddate vergadering 9u30 – 12u @De 

Wapper 

We gaan het eens heel gezellig hebben… Jullie denken elkaar al te kennen maar kennen elkaar 

nog helemaal niet. Deze vergadering brengen we dat eens in orde! 

18 okt Giverparlement 10u-12u30 @St-Jan 

Deze week gaan we eens bekijken wat we dit jaar allemaal willen en kunnen doen. Denk al eens 

goed na en kom met een kant en klaar plan. 

25 okt Lastmanstanding vergadering  9u30-12u @ De 

Wapper 

Haal jullie armyskills boven, wees gecamoefleerd maar toch razend snel en doe zeker je hemd 

aan! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken er naar uit  

Jullie zijn ons buskruit 

DIKKE BOM FOTO 

Mic drop 



Leiding 20-21 
KAPOENEN  kapoenen@de4.be 

   

Yara   

Annie   

Pepita Nala 0483 66 33 71 

Wolfgang   

   

   

WELPEN  welpen@de4.be 

   

Brent   

Nine Malchi 0472 34 31 08 

Pauline   

Mikolaj   

   

   

   

JONGGIVERS  jonggivers@de4.be 

   

Margot Coscoroba 0484 93 98 76 

Jara Labrador  

Nick Beo 0492 55 38 16 

   

GIVERS  givers@de4.be 

   

Jitse Anoa  

Emma Vink  

Esmee Merlo  

   

GROEPSLEIDING  groepsleiding@de4.be 

   

Jitse Anoa 0485 04 13 70 

Margot Coscoroba 0484 93 98 76 

   

MATERIAAL  groepsleiding@de4.be 

   

Johanna Herdershond 0483 49 64 02 
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