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Voorwoord 
Dag Ouders,  

 

Onze goede voornemens begonnen al begin dit jaar met een digitale TID. Het is 

even aanpassen maar de leidingsploeg krijgt toch het gevoel dat er goede reactie 

op is. In tijden van klimaatmarsen en brossen voor de bossen is ons jaarthema 

meer dan relevant. En het drijft ons om vaker stil te staan bij wat we doen. Vaker 

projecteren in plaats van afdrukken en geen wegwerpbekers meer gebruiken op 

onze kerstbar.  

We hopen samen met jullie deze trend te blijven verder zetten en stilstaan bij de 

kleine veranderingen die we kunnen maken. Minder plastic gebruiken en 

spelmateriaal gebruiken dat herbruikbaar is en niet meteen de vuilbak in gaat.  

 

Een stevige linker, 

Tuimelaar 

  



 
 
 

Indische avond 
16 maart 2019 

Sint-Andries Kerk



Belangrijke data 
 

 

Dit zijn alvast belangrijke dagen voor de komende maanden. 

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

 

16 Maart Internationale avond 19u-24u @Sint-Andries Kerk 

Een indische avond deze keer ! 

24 Maart Welpen Kapoenendag @ ??? 

Dit is een dag waar al de welpen en kapoene van heel disctrict Antwerpen samenspelen. Meer 

info volgt nog! 

29-31 Maart Welpen Kapoenen weekend @Turnhout 

 

12 Mei Zeevergadering 9u-16u @ Centraal station 

Voor een aantal takken zal dit de laatste vergadering van het jaar zijn :’( 

 

  



Kapoenen 
Allerbeste kapoenenen,  we geven het toe. Januari was een beetje een vreemde 

maand. Maar vanaf nu staat wij terug klaar om fantastische voormiddagen met jullie te 

beleven. 

 

 

3 feb Tik Tak vergadering 9u30-12u @Sint-Jan 

Durven jullie de strijd tegen de klok aan te gaan? Kunnen jullie al de uitdagingen van 

de leiding aan? Kortom zijn jullie echt zo'n superkapoenen als de leiding denkt dat 

jullie zijn? 

 

10 feb Kapoenenquiz 9u30-12u @Sint-Jan 

1+1=4, Antwerpen is de hoofdstad van België. Oei Oei, hopelijk weten jullie dat dit niet 

juist is. We zijn benieuwd. Het wordt super interessant, dat is zeker. 

 

17 feb Slangenspel 9u30-12u @Sint-Jan 

Welke kapoen staat er aan het einde van de vergadering aan de top. Wie juiste 

helemaal niet. Vandaag mogen jullie elkaar uitdagen, tot alleen nog maar de sterkste 

kapoen overschiet. 

 

24 feb Een voor allen, allen voor een 9u30-12u @Sint-Jan 

Als kapoenen moeten we samenwerken. Zodat we al het kwaad samen kunnen 

verslaan.Vandaag mogen jullie toenen hoe goed jullie dit al kunnen. 

 

   

Wow zeg, weer al een maand voorbij?! Dat ging snel. Maar niet getreurd. Ook in maart 

staan we er weer met onvergetelijke vergaderingen, speciaal voor jullie! Tot dan, Asjra, 

Petro en Veva 

 



Welpen 
Beste welpen van de IV, we zitten in de helft van het jaar met deze TID maar geen 

zorgen. Zoals iemand in de jaren 80 zei: "The only way is up!" 

 

 

3 feb Mijnwerkersvergadering 9u30-12u @Sint-Jan 

Zandkastelen schuppen lukt meestal wel en de leiding kan ondertussen ook al wel een 

deftige hudo graven maar nog echte schatten hebben we nog niet gevonden. Vandaag 

graven we wat dieper en wie weet stoten we wel op goud! Of kolen dat kan ook 

natuurlijk en daar heeft niemand nog iets aan. 

 

10 feb Miss vergadering 9u30-12u @Sint-Jan 

Heb jij wat nodig is om Miss of Mister welp te worden ? Oefen je knopen en vraag 

maar om je uniform nog eens kraaknet te wassen en we kijken nog wel wie er bovenop 

eindigd! 

 

17 feb Omgekeerde vergadering 9u30-12u @Sint-Jan 

Vandaag vragen we om je linker en rechter schoen om te wisselen en vooral slecht 

gezind op te dagen. Fiets achteruit en steek je tong uit naar iedereen die je tegenkomt. 

De leiding is alvast erg benieuwd naar wat jullie in elkaar hebben gestoken voor ons. 

 

 

24 feb Leger vergadering 9u30-12u @Sint-Jan 

1.. 2.. 3.. 4.. 1.. 2.. 3.. 4.. 1.. 2.. 3.. 4.. VOORUIT MARS! Schoenen geblonken en haar 

fijntjes gekamt graag, de oorlog wacht op niemand helaas. 

 

   

Boohoo het einde van een TID, maar wel met een super leuk weekend om te eindigen! 

Groetjes van Toto, Tavi, Jacala en Akela! 

 



Jonggivers 

GELUKKIG NIEUWJAAR! Hopelijk zijn jullie allemaal bekomen van het overvloedige eten, 

de hoeveelheid aan kussen,…op de kerstfeestjes en zijn jullie terug goed gestart op 

school. Om jullie schoolleven terug aangenamer te maken, hebben we weer een reeks 

van vergaderingen klaar staan.  

  

 

3 feb Ballenvergadering 9u30-12u @Sint-Jan 

SLECHTE KLEREN AANDOEN! Ballen heb je in allerlei vormen en maten maar is de 

inhoud steeds hetzelfde? Dat komen we te weten op deze vergadering! 

 

10 feb *Shot* *Click* *Tingeling*  9u30-12u @Sint-Jan 

*Shot* *Click*? Waar doen deze geluiden jullie aan denken? Kan je het raden, dan heb 

je al een tipje van de sluier opgelicht.  

 

16 feb Hartjes overal  14u-16u @Sint-Jan 

Valentijn is weer in zicht, daarom gaan we overheerlijke hartkoekjes verkopen op de 

meir. Denk eraan dat jullie (en de leiding) voor de koekjes gingen zorgen! 

 

24 feb GBV 9u30-12u @Sint-Jan 

Wie weet er nog waarvoor GBV staat? Was het Grote Bewegings vergadering? 

Geniepige boom vergadering? Het heeft zeker iets te maken met jullie wensen van het 

komende jaar.  

 

 

   

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons en ….om in het valentijnthema te 

blijven: DIKKE LIEFDE Van jullie leiding Chimpansee en Sagittari  

 



Givers 

 

 

 

Wij hebben geen inleiding nodig. 

 

3 feb Brunch vergandering 11u-13u30 @Sint-

Jan 

We gaan het nieuwe jaar feestelijk inzetten met een overheerlijke brunch. 

10 feb Money Cash vergandering 9u30-12u @Sint-Jan 

We moeten af en toe eens geld verdienen. Sorry voor de overlast.  

 

17 feb Wii vergadering 19u30-22u @Sint-

Jan 

We gaan het nieuwe jaar al bewegend inzetten. PS:  Neem al jullie wii spellen en 

controlers mee!!! 

 

24 feb City trip in Mortsel 

vergadering 

10u-13u @Gemeenteplein 

mortsel 

Jullie leiding toont jullie graag eens de mooiste stad van Vlaanderen. #mortselcity 

#2640love #julliekrijgenmiddageten 

   

 

En dus ook een afschrijven. 



Leiding 18-19 
 

KAPOENEN  kapoenen@de4.be 

   

Johanna Asjra 0483 49 64 02 

Margot Veva 0484 93 98 76 

Karifa Petro 0483 63 36 94 

   

WELPEN  welpen@de4.be 

   

Anne Jacala 0471 38 02 79 

Charlotte Iki 0471 99 38 98 

Annie Tavi 0485 76 89 15 

Tijs Akela 0494 41 20 94 

   

JONGGIVERS  jonggivers@de4.be 

   

Ele Sagittari 0496 97 50 55 

Bernard Chimpansee 0470 06 29 47 

   

GIVERS  givers@de4.be 

   

Jitse Anoa 0485 04 13 70 

Brent Bintoerong 0494 93 48 67 

   

GROEPSLEIDING  groepsleiding@de4.be 

   

Anne Tuimelaar 0471 38 02 79 

   

MATERIAAL  groepsleiding@de4.be 

   

Amoury Simoeng 0476 56 23 09 
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