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MAART -MEI 
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Voorwoord 
Dag Ouders,  

Dit is al de laatste TID van het huidige scoutsjaar. Maar het geeft natuurlijk de 

ideale aanloop naar het kamp dat ons te wachten staat! Het zonnetje is al zeer 

vroeg van de partij dit jaar dus hopelijk blijft die nog lang genoeg in het land om 

er een spetterend zomerkamp van te maken. 

Tijdens deze TID gaan de takken ook nog op weekend en dat is natuurlijk de ideale 

voorbereiding voor in Juli. Ook zouden we dan graag jullie er aan willen herinneren 

om de medische fiches in orde te maken.  Meer info vinden jullie op de website: 

https://de4.be/node/79/medische-fiche  

(stiekem hoop ik dat deze link nog steeds aan te klikken is in pdf want dan is de 

digitale TID nog succesvoller dan hij al was! ) 

 

Groetjes en een stevige linker 

Tuimelaar 

 

  

https://de4.be/node/79/medische-fiche


 
 
 

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 

 

24 Maart Welpen Kapoenendag @ Park Spoor Noord 

 

29-31 Maart Welpen Kapoenen weekend @Turnhout 

 

12 Mei Zeevergadering 9u45-16u @ Centraal station 

 

 

  



Kapoenen 
Allerliefste kapoenen, er valt weer heel veel te beleven in scoutsland. Wij stellen jullie voor:  

  

 

3 mrt Stratego 9u30-12u St-Jan 

De eerste vergadering van de maand is meteen een knaller van formaat!  Doe zeker warme 

schoenen aan, want we trekken er op uit. 

 

10 mrt Vakantie  

De leiding gaat er eventjes tussenuit voor een, volgens ons, welverdiende vakantie. Misschien is 

het een goed idee dat jullie dat ook eventjes doen, zodat jullie vanaf volgende week weer 

klaarstaan voor een paar spetterende activiteiten. 

 

16 mrt Internationale avond  

Hmmmm lekker met iedereen van de scouts  samen eten. Vanavond kookt de leiding Indisch 

voor jullie. Smakelijk! 

 

24 mrt Verkleedvergadering 9u30-12u St-Jan 

Vandaag komen jullie naar de scouts voor een net iets specialere vergadering. Een vergadering 

met net dat klein beetje extra. Jullie worden vandaag verkleed verwacht. TIP: wie zich als 

hotdog verkleed heeft deze vergadering misschien wel een voordeel. 

 

29-31 mrt Weekend  

We gaan weer op weekend!! Heel veel kunnen we nog niet vertellen, maar wij weten al één 

ding... Het wordt een weekend om niet te vergeten! Meer info volgt nog! 

 



5 apr Casino avond 18u-20u St-Jan 

Vanavond toveren we de lokalen om tot een waar casino. De leiding zal jullie alle trucjes leren 

zodat jullie aan het einde van de avond echte professionals zijn! 

 

14 apr Vakantie  

Woooow, is het nu weer vakantie?! We zullen dan nog maar eens genieten van 

deze mooie weken. Spijtig genoeg niet op de scouts… 

  

21 apr Pasen  

Nog eventjes wachten tot de volgende vergadering. Smul ondertussen nog maar van die 

chocolade-eieren die jullie misschien wel gekregen hebben. 

 

28 apr Oudervergadering 9u30-12u St-Jan 

Omdat de mama's en papa's zo enthousiast waren over de oudervergadering die we in het 

begin van het jaar deden, is het tijd om dit nog eens te doen. Niet? Deze keer gaan we hopelijk 

voor een zomereditie. Meer info volgt nog. 

 

5 mei Smikkel smakkel vergadering 9u30-12u St-Jan 

Vandaag stellen we met plezier het kampthema aan jullie voor, met een hapje! Laat je 

boterhammetje dus maar liggen want er ligt heel wat lekekrs klaar voor jullie op het lokaal. 

12 mei Zeevergadering 9u45-16u Centraal Station 

Een dagje naar de zee met de scouts! We spreken af aan de trappen in de grote inkomhal. Dit 

moet zeker in je rugzak : schup, lunchpakket, handdoek (zwemgerief als het warm genoeg  is) 

en reserve kledij. Neem ook €5 mee voor de treinreis. 

Zo, zijn jullie klaar voor deze twee prachtige maanden vol scoutsplezier? De leiding alvast wel! 

Tot dan, Asjra, Petro, Veva 

 



Welpen 

Dag allerbeste welpen,  

 

helaas is dit de laatste TID die wij voor jullie zullen maken :’( Maar niet getreurd de leiding heeft 

enkele pareltjes van vergaderingen en een super tof weekend in petto voor jullie!  

 

3 mrt Stadsspel 9u30-12u St-Jan 

Een dikke maand geleden hebben jullie bewezen wat voor goede Antwerpenaren jullie zijn en 

nu volgt de echte test! Wij gaan ’t stad helemaal onveilig maken en aan iedereen tonen wie de 

welpen van de IV zijn. 

10 mrt Internationale vergadering 9u30-12u St-Jan 

Huh ? internationale avond is toch pas vorige week ? Daar heb je helemaal gelijk in maar wij 

gaan jullie alvast voorbereiden met een internationale vergadering ! 

16 mrt Internationale avond  

Heel lekker eten en dat met al je vrienden van de scouts erbij! Allemaal welkom en je mama en 

je papa en je oma en je opa en je buurvrouw of buurman of eender wie je tegenkomt op straat 

:) 

24 mrt Kapoenen-Welpen dag 10u-16u Park Spoor Noord 

We spreken af om 10u aan de zomerbar ( bij de fonteintjes) om aan deze gekke dag te 

beginnen. Vergeet niet een lunchpakketje mee te nemen! 

29-31 mrt Weekend  

Alles is zeer mysterieus dit weekend, we starten namelijk met een misdaad op het lokaal :o 

Meer info volgt nog via de weekendbrief. 



  

7 apr Ruimte vergadering 9u30-12u St-Jan 

Er zijn al duizenden films over gemaakt en een aantal mensen hebben het al echt gedaan maar 

wij gaan de speelplaats omtoveren tot de ruimte vandaag. Oefen je moonwalk maar en je 

adem inhouden want we gaan dat zeker kunnen gebruiken! 

14 apr Vakantie  

Even een vergaderingetje er tussenuit omdat het vakantie is! 

21 apr Pasen  

Wij bereiden ons alvast graag voor op al het eten van onze oma’s dit helaas vandaag geen 

scouts. 

28 apr Tocht 10u-15u station hobokense polder 

Ter voorbereiding op onze tocht van deze zomer gaan we al een klein stapje in de wereld 

zetten. We verwachten jullie met stapschoenen aan en een lunchpakketje aan het station 

hobokense polder.  

 

5 mei Cupcake wars 9u30-12u St-Jan 

Gevecht van de patisserie! Wie is het beste gebakje in de bakkerij ? Deze zoete vraag gaan we 

vandaag beantwoorden. 

12 mei Zee vergadering 9u45-16u Centraal Station 

Een dagje naar de zee met de scouts! We spreken af aan de trappen in de grote inkomhal. Dit 

moet zeker in je rugzak : schup, lunchpakket, handdoek (zwemgerief als het warm genoeg  is) 

en reserve kledij. Neem ook €5 mee voor de treinreis. 

Dit was de TID dan, tot op kamp! 

Iki, Tavi, Akela en Jacala 



Jonggivers  

ramapaam dampaaam tadadampaaaaaam <=*toeters* ahum welkom allen in ons nieuwe TID 

hieronder vindt u een lijst van al onze uitzonderlijke activiteiten 

 

 

3 mrt Verkoop  10u30-13u St-Jan 

vandaag kunnen we woorden in daden omzetten! Want vandaag is het de datum van de door 

jullie zelfgeplande financiële actie. Hopelijk bijten de vissen op de meir vandaag! 

 

10 mrt Tocht 10u30-16u St-Jan 

vandaag gaan we op tocht! Neem dus zeker je lunchpakket en bottinetje mee. Waar we 

heengaan is voorlopig nog eventjes een verassing  

 

  

16 mrt Internationale avond  

Deze week geen scouts vergadering want de leiding zorgt voor een onvergetelijk smulfestijn! 

 

24 mrt Games 19u-21u St-Jan 

opgelet zaterdag! ;) vanavond gaan we gamen, maar wat voor games? Mind games? Highland 

games? Been ding is zeker: be there or be een tetris square! 

 

29-31 mrt Filmavond 19u-21u St-Jan 

opgelet Vrijdagavond! Weeral heeft de leiding een knal avond georganiseerd, jullie kunnen 

vast niet raden wat we gaan doen? 

 



7 apr Verkoop 10u30-13u St-Jan 

vandaag gaan we verkopen en komen die mooie truien weer een tikje dichterbij 

 

14 apr Kampaccessoires 9u30-12u St-Jan 

Wat verwachten we van jullie deze week?? Simpel. Jullie moeten deze week jullie meest 

creatieve scherpe zelf zijn! 

 

21 apr Geen vergadering  

vandaag is het geen vergadering want het is Pasen! 

 

28 apr Strips for real 9u30-12u St-Jan 

alleen de meest geniale der jonggivers kan uitdokteren wat we vandaag van plan zijn, hij/zij die 

ons het kan vertellen aan het begin van de vergadering krijgt een serieuze bonus! 

 

3-5 mei Weekend  

weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeend (meer informatie volgt in onze weekendbrief) 

 

12 mei Zeevergadering 9u45-16u Centraal Station 

nog even gaan genieten van het warme klimaat voor de aarde weer afkoelt? Of simpelweg gaan 

ploggen om onze kust plastiekvrij te houden, het kan allemaal want de IV gaat naar de zee!! 

PS: neem €5 mee voor de treinreis. 

Ziezo beste jvk's we zijn weeral op het einde van het boekje aangekomen, nu zullen we nog 

eventjes die laatste examens wegwerken en dan rest ons natuurlijk nog een 

uitzonderlijkbuitengewoonknalkamp! 

 



Givers 

Wederom hebben wij geen introductie nodig. 

 

1-3 mrt Weekend  

Jullie hebben de brief al gekregen beste friends 

10 mrt Robin Hood vergadering 9u30-12u St-Jan 

Heel jullie innerlijke Robin Hood naar boven en verlos de armen met het geld van de rijken. 

16 mrt Internationale avond  

Jullie komen allemaal gezellig iets eten op de internationale avond. Ik smul, jij smult, wij 

smullen.  

 

24 mrt De dag voor Brent zijn moeder haar 

verjaardag vergadering 

9u30-12u St-Jan 

Een gewone dag met een gewoon spel. Gewoon uur op de gewone locatie. 

 

29 mrt Nightrider vergadering 20u-22u St-Jan 

Antwerpen ’s nachts veroveren in de stijl van nightrider.  

 



4-8  apr vierdaagse  

Meer info volgt nog 

14 apr Vakantie !!!  

 

21 apr Vakantie !!!  

 

28 apr Cash Money  

We gaan harde cash verdienen. Hopelijk op de 10 miles anders op een andere manier. We 

laten nog iets weten. #beloofd #2640love  

 

5 mei Waterspelletjesvergadering  

Neem waterspeelgoed mee en bid allemaal 7x per dag voor goed weer.  

 

12 mei Zeevergadering 9u45-16u Centraal Station 

nog even gaan genieten van het warme klimaat voor de aarde weer afkoelt? Of simpelweg 

gaan ploggen om onze kust plastiekvrij te houden, het kan allemaal want de IV gaat naar de 

zee!! 

PS: neem €5 mee voor de treinreis. 

 

18 mei Givercinema 20u – einde film 

We gaan allemaal kei hard wenen enzo omdat het de laatste vergadering voor het kamp is.  

 



 

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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