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INTERNATIONALE AVOND

Neem uw toga bij de hand en oefen alvast in het kapot 
gooien van borden want op 10 maart 2018  

nodigen wij u uit op onze wereldberoemde internationale 
avond. Onweerstaandbaar lekker eten dit jaar in een 

grieks kleedje!

De ouzo staat alvast koud! 
Γεια σου
Proost!
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Sint-Jan Berchmans

Jodenstraat 15
2000 Antwerpen

www.de4.be

Dag iedereen!

Dit is al de tweede TID van dit jaar en het lijkt alsof we nog maar net begonnen 
zijn. Nu ja wat zeggen ze ook altijd ? De tijd vliegt als je plezier hebt ! En als we 
rondkijken op onze scouts de voorbije maanden kunnen we niet ontkennen dat 
er plezier in overvloed was. Zo hadden de kapoenen en de welpen een super 
leuke zondagse kermis met verschillende kraampjes en zelfs smoutebollen. 
De jonggivers konden genieten van een wel heel originele waterspelletjes 
vergadering. En de givers verdienden hun eerste centjes voor hun buitenlands 
kamp wat natuurlijk doet dromen naar de zonnige kust van Spanje, of was het nu 
Kroatië ? Dat smaakt naar meer!

 Terwijl deze TID zijn geheimen week per week zal onthullen zullen we ook 
allemaal samen de komst van het nieuwe jaar vieren. Daarom alvast deze mooie 
nieuwjaarsbrief van de leidingsploeg :

Het oude jaar is weer voorbij, maar toch zijn we heel erg blij.
Voor al die zondagvoormiddagen, dat wij elkaar al zagen.
We genoten van het spelen, en konden ons nooit vervelen.
En ook het komende jaar, wordt ongetwijfeld een prachtexemplaar.
Vol met groene broeken, en aantredens in perfecte rechthoeken :)
We kijken al vol verlangen uit naar wat er uit 2018 ontspruit.

Jullie kapoentjes
De leidingsploeg

Voorwoord



Dit zijn alvast belangrijke data voor het komende jaar. Schrijf ze in je agenda zodat  
je er zeker bij kan zijn!

Belangrijke data

22 oktober

14 – 21 – 28/01

8 februari

Kerstbar

Gemeenschappelijke vergaderingen

Ouderavond : uw mening over de scouts telt

19u @Sint-Jan

20u-21u @Sint-Jan

Omdat de feestdagen toch echt draaien rond samenzijn organiseert de leidingsploeg een 
kerstbar waar iedereen op welkom is. Want wat zegt meer kerst dan een jeneverbar met 
scouteske prijzen en een lekker warme vuurkorf om gezellig rond te zitten ? 

Omdat een deel van onze leiding examens hebben tijdens deze periode spelen we op deze 
zondagen allemaal samen. We gaan schaatsen, doen een filmontbijt en doen één heel groot 
spel met iedereen.

Het jaar is bijna in de helft en daarom lijkt het ons een goed moment om jullie feedback 
te vragen. Deze avond wordt zo ontworpen dat zowel uw vragen als die van de leiding 
beantwoord zullen worden. Hopelijk kunnen we dan samenwerken om onze werking nog 
beter te doen verlopen. 



Beste leden en ouders,

Op 14, 21 en 28 januari organiseren wij gemeenschappelijke vergaderingen. Waarom? 
Omdat de leidingsploeg deze periode naarstig aan het studeren is en een maand zonder 
scouts.. ben je gek?! Ben je benieuwd naar wat we dan gaan doen? Lees snel verder!

Gemeenschappelijke
 vergaderingen

14 januari

21 januari

28 januari

Filmontbijt

IJsschaatsen

Stadsparkspel

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u00 - 12u @ Antartica

9u30 - 12u @ Sint-Jan

Wat is er nu leuker dan op een zondagochtend een leuke film kijken vergezeld met een 
ovenheerlijk ontbijtje?! Niets! Vind jij dat ook? Dan heb je geluk, want dat is exact wat we 
gaan doen vandaag. Thuis ontbijten hoeft dus deze ochtend niet. Heb je DVD’s waarvan je 
vind dat we die moeten zien? Neem hem mee! Heb je geen zin om je pyjama uit doen? Trek 
je scoutshemd erover en kom zo naar de scouts. Dekentjes, knuffels, ... neem het mee om er 
een gezellige ochtend van te maken!

Rara.. het is glad, wit, koud en ontzettend leuk om op te spelen! Juist ja, de schaatsbaan in 
Wilrijk (Moerelei 119 - 121) Antartica. Vandaag spreken we daar af om elkaar de mooiste 
kunstjes te tonen! Meenemen: €5, wanten, lange broek en een dikke warme jas.

Deze atypische scoutsmaand sluiten we af in stijl! Hoe doen we dat beter door een super 
deluxe mega tof gigantisch ontzettend leuk spel in het stadspark! 

Voila, dit was het voor de maand januari, volgende maand zien jullie je eigen leiding weer 
terug. Wij kijken er alvast naar uit, tot dan!



3 december

10 december

17 december

22 december

14-21-28/01

Sinterklaas

Fruit vergadering

Gezelschapspelletjes vergadering

Kerstbar

Gemeenschappelij ke vergaderingen

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

19u - ... @Sint-Jan

Hij  komt, hij  komt, de lieve goede Sint… Hij  is eindelij k terug in het land en vandaag komt hij  
bij  ons op bezoek. Wees maar extra braaf deze week want anders steken de zwarte pieten 
jullie nog in hun zak. Maar, de leiding zal jullie wel beschermen.

Na al dat snoepgoed van de Sint is het nu tij d voor wat gezonds. Een appeltje of een peer, 
vandaag gaan we er met in de weer. Zij n jullie ook zo benieuwd naar onze knotsgekke, 
fruitige spelletjes?

Vandaag Dokter Bibberen we er op los, heb jij  ze nog alle vier op een rij ? Neem je favoriete 
gezelschapsspelletje maar mee naar de scouts, en kij k of je van de leiding kan winnen.

Omdat we elkaar tij dens de kersvakantie niet gaan zien spreken we vandaag nog een laatste 
keer af om het einde van het jaar te vieren. Jullie warme chocomelk staat al klaar!

Helaas zij n we aan het studeren deze vergaderingen maar.. niet getreurd! Leiding zonder 
examens, oud-leiding staan paraat om jullie 3 leuke zondagen te bezorgen. Wat we gaan 
doen, lees je vooraan de TID.

KAPOENEN

Kom dat zien, kom dat zien! De nieuwe vergaderingen zij n geariveerd. Minstens even gek en 
plezierig als de vorige, en zeker de moeite waard!



4 februari

11 februari

18 februari

25 februari

Detective vergadering

Sportvergadering 

Paartjes vergadering

Geen vergadering

9.30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

in je bedje

Ik zie, ik zie wat jij  niet ziet. Wij  zien het niet, zien jullie het wel? Vandaag leiden wij  jullie op tot 
echte detectieves zodat we samen alle misteries kunnen oplossen.

één twee drie vier, hup naar achter, hup naar voor. Spring maar in jullie sportschoenen en 
ren naar de scouts, want jullie coaches staan al te wachten.

Eén één één is één en dat is niet veel dus doen we alles per twee vandaag. Want samen staan 
we sterk, en verrichten we het meeste werk. Benieuwd wat dit betekend? Zeker komen is 
boodschap. (en met twee is beter)

Omdat wij  gisteren een mega coole activiteit samen met Stam de IV hadden, en jullie 
ongetwij feld nog een beetje moe zullen zij n, is er vandaag geen vergadering! Slaap maar 
eens lekker uit! Meer info hierover volgt nog.

9u30 - 12u Sint-Jan

één twee drie vier, hup naar achter, hup naar voor. Spring maar in jullie sportschoenen en 

Geen vergadering in je bedje

ren naar de scouts, want jullie coaches staan al te wachten.

Eén één één is één en dat is niet veel dus doen we alles per twee vandaag. Want samen staan 
we sterk, en verrichten we het meeste werk. Benieuwd wat dit betekend? Zeker komen is 
boodschap. (en met twee is beter)

25 februari

Omdat wij  gisteren een mega coole activiteit samen met Stam de IV hadden, en jullie 
ongetwij feld nog een beetje moe zullen zij n, is er vandaag geen vergadering! Slaap maar 
eens lekker uit! Meer info hierover volgt nog.

Ooh het is al gedaan, ween ween ween ween, maar niet getreurd de volgende TID zal er 
op tij d weer zij n! 

Dikke knuff els Veva, Toto en Kora



WELPEN

3 december

10 december

17 december

22 december

6 januari

Sinterklaas

Geheime vergadering

Slij mvergadering 

Kerstbar

Afscheidsfeestje Marala

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

19u - ... @ Sint-Jan

15u - 17u @ Sint-Jan

Hoor wie klopt daar kind’ren, Hoor wie klopt daar kind’ren, ... Inderdaad! Het is de Sint die 
weer langskomt bij  de IV! Ik hoop maar dat jullie fl ink zij n geweest, want wij  willen niet 
uitleggen aan je ouders dat de Sint jouw heeft meegenomen!

Zij n jullie klaar voor het geheim van de welpen? Denken jullie welps genoeg te zij n om toe te 
mogen treden tot de ware welpenstam? Kom dit vandaag voor jullie leiding bewij zen! 

Glibber, vies, glad, vochtig... Zo voelt het heus slij mpartij  van vandaag! Samen knutselen we 
het grote slij mmonster van de IV! 

Ook dit jaar organiseren we weer een heuse kerstbar waar iedereen welkom is! Mama, 
papa, broer, zus, opa en oma,...! Meer info volgt nog! 

Waar is da feestje? Hier is da feestje! Vandaag zullen we spij tig genoeg afscheid moeten 
nemen van Marala. Jullie geliefde leidster gaat voor een paar maanden naar Uganda. Dit 
gaat niet zonder afscheid te nemen, toch? Dus zeker komen! Opgelet: deze vergadering is op 
zaterdagavond! 

De winter is weer in het land maar bij  de scouts is er niets aan de hand. Wij  blij ven gewoon 
doorgaan want zo blij ft de scouts bestaan! 



14-21-28/01

4 februari

11 februari

17 februari

24 februari

Gemeenschappelij ke vergaderingen

Roos - wit vergadering

Pyama vergadering

Financiële actie

Stam IV

9u30 - 12u @Sint-Jan

in je bed

14u - 16u @ Sint-Jan

Een groot deel van de leidingsploeg heeft examens, daardoor organiseren we 
gemeenschappelij ke vergaderingen deze maand! Vooraan in het TID kan je het programma 
vinden. Ga snel kij ken! 

Roos tegen wit. Broos tegen pit. Vandaag mag je kleur bekennen... wat is jouw 
lievelingskleur? Van de leiding alleszins Roos en Wit! 

Vandaag mogen jullie lekker lang uitslapen want vandaag is het geen vergadering. Niet 
getreur, volgende week staan we terug klaar voor jullie!

Om wat centjes te verdienen voor ons kamp trekken we vandaag de straten van Antwerpen 
in om onze creaties te verkopen. Wie van jullie heeft de beste verkooppraatjes? Dat komen 
we vandaag te weten via een heuse koopjeswedstrij d! (Er is misschien wel een prij s te 
winnen..) Vergeet zeker ook niet om aan je mama en papa en familie te vragen of zij  er ook 
geen willen! Opgelet: Deze vergadering is op zaterdag! 

Oud-leiding heeft vandaag vanalles in pett o voor jullie! Wat, kunnen we jullie jammer genoeg 
niet vertellen, want wij  leiding weten zelf ook van niets. Het enige dat we jullie kunnen 
verklappen is dat het een zaterdagavond is. Hou deze zeker vrij ! Meer info volgt nog! 

Dit waren de laatste vergaderingen van 2017 en met Marala (Tot mei) Maar niet triestig zij n 
want zoals jullie zien staan we in Februari weer klaar om er stevig in te vliegen! We hebben 
er zin in om deze laatste nog legendarisch te maken! 

Stevige linker Bagheera, Akela en Marala



JONGGIVERS

3 december

9 december

16 december

22 december

Sinterklaas vergadering

Gameavond

Casino vergadering 

Kerstbar

9u30 - 12u @Sint-Jan

19u - 22u @Sint-Jan

19u - 22u @Sint-Jan

19u - ... @ Sint-Jan

Hopelij k zij n jullie allemaal braaf geweest dit jaar want vandaag krij gen we hoog bezoek! De 
Sint is weer in het land! Dus blink je laarsjes maar mooi op, zoek de lekkeste wortel uit, en 
zorg er voor dat je uniform mooi in orde is! 

Dit wordt een avond van hoge cultuur. Vanavond in een nooit geziene samenwerking tussen 
jongiver en giver leiding…. GAMES! Kom zeker naar deze feestelij ke en gezellige avond!  

Dit is je kans om stinkend rij k te worden.. Poker jij  al de rest ondertafel? Weet jij  waar het 
balletje landen zal? Speel je op veilig of ga je liever all-in? In ons Casino kan het allemaal! 
Zeker komen dus ;)

Het is weer zover: tij d voor onze jaarlij kse Kerstbar. Kom gezellig iets drinken en de fi jne 
kerst sfeer opsuiven. Nog een laatste keer van ons gezelschap genieten voor jullie een 
welverdiende vakantie in gaan. 

14-21-28/01 Gemeenschappelij ke vergaderingen

Helaas heeft een groot deel van de leidingsploeg examens.. geen scouts in januari denk 
je dan?! Neenee, wij  organiseren zoals elk jaar gemeenschappelij ke vergaderingen. Het 
programma vind je vooraan in deze TID.



4 februari

11 februari

18 februari

Duisternis vergadering

Valentij ns vergadering 

Stropvergadering 

18u30 - 21u @Park den brandt 

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 17u @Centraal Station

Vandaag spreken we niet op onze gebruikelij ke locatie af maar aan park den brandt. We 
verzamellen om 18u30 voor het kasteeltje. Zorg er dus voor dat je zeker optij d komt!

Deze zeer romatische vergadering wordt onvergetelij k! Span je bogen maar al op en bewij s 
dat jij  de beste cupido bent! 

Opgelet we spreken af aan het centraal station ( onderaan de trappen). Deze vergadering 
duurt een hele dag dus vergeet niet om een lunch paket mee te nemen! Verder rest ons 
enkel maar te zeggen dat dit een vergadering van een ongeziene proporties zal zij n!



GIVERS

 3 december

9 december

16 december

22 december

Sint

Spelletjes Avond

Casino

Kerstbar

Zie ginds komt de stooooooooom booooot uit ja de rest ga ik ni mer typen da weten jullie wel. 
Dus ja de sint komt allemaal braaf geweest? Wij  hopen van wel, want wij  willen veel snoep 
joepieee!!!!!

Vanwege de examens eraan komen en jullie moeten studeren hebben we deze week op 
zaterdag avond vergadering wie studeert er dan nog? Ja niemand dus. Neem je leukste 
gezelschap spel mee en LET’S PLAY!!!!

Midden in de exames ja ik weet het iedereen is vermoeid maar de scouts gaat door 
natuurlij k, vandaag gaan we weer wedden en zien wie de beste gokker is. 

Ons bekende leukste event is er weer gezellig samen rond een vuurtje met een warme 
choco zalig toch. Neem familie en vrienden mee, hoee meer ziel hoe meer vreugd.

Wij  hebben al heel toff e vergaderingen met jullie gedaan maar er zij n er nog zoveel op komst 
de komende maandag gaan we echt fun beleven maar we vergeten zeker niet dat we ook 
jobkes moeten doen, hoe meer hoe beter. We hebben er al een aantal gedaan en dat bracht 
al serieus wat geld op maar zij n er nog lang niet. KEEP ON GOING zeggen we dan.

9u30 - 12u @Sint-Jan

19u30 - 22u @Sint-Jan

19u30 - 22u @Sint-Jan

19u - ... @Sint-Jan

14-21-28/01 Gemeenschappelij ke vergaderingen

Nu heeft de leiding examens..  Maar niet getreurd, wij  organiseren zoals elk jaar 
gemeenschappelij ke vergaderingen. Het programma vind je vooraan in deze TID.



4 februari

11 februari

18 februari

Verrassing 

Valentij n

7x7

Het is de 4de van januari voor de 4de scouts dat kan maar één ding betekenen. Deze dag is 
gemaakt voor ons dus hebben we een kleine surprise voor jullie. Meenemen: fi ets en een 
lunchpakket 

Vandaag gaan we een verkoop doen in het teken van Valentij n, hier kunnen we veel kassa 
kassa aan scoren alle mannen hebben altij d iets goed te maken met Valentij n en vandaag 
gaan we er misbruik van maken. LET’S DO THIS!!!! Buitenland here we come.

Wie weet wat we vandaag gaan doen krij gt een bonuspunt ra ra ra. Wat voor namen 
bedenken die leiding toch omg.

Outro’s vindt de Giverleiding echt voor losers maar moet van de TID maker dus hierbij  voila. 
Duty done.

“Allé, da’s toch een mooi begin. Merci voor de moeite!”

9u30 - 17u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

24 februari Stam IV

Oh jee.. de oud-leiding heeft vandaag iets georganiseerd. Wat zal het zij n? Geen idee, want 
we weten het zelf niet! Alle geluk houden we van verrassingen en zien wij  er alvast naar uit! 
Meer informatie hierover volgt nog.



LEIDING 2017 - 2018

kapoenen@de4.be

groepsleiding@de4.be

groepsleiding@de4.be

welpen@de4.be

jonggivers@de4.be

givers@de4.be

Kora
Veva
Toto

Tuimelaar

Passer
Kidiri
Chimpansee

Marala
Akela
Bagheera
Passer

Sungura
Chimpansee
Kidiri

Simoeng
Anoa

KAPOENEN

GROEPSLEIDING

MATERIAAL

WELPEN

JONGGIVERS

GIVERS

Anne
Margot
Charlott e

Anne

Benny
Michiel
Bernard

Ele
Toon
Johanna
Benny

Artuur
Bernard
Michiel

Amoury
Jitse

0471 38 02 79
0484 93 98 76
0471 99 38 98

0471 38 02 79

0499 35 26 20
0485 61 92 93
0470 06 29 47

0496 97 50 55
0474 10 35 41

0483 49 64 02
0499 35 26 20

0478 74 72 59
0470 06 29 47
0485 61 92 93

0476 56 23 09
0485 04 13 70



WWW.DE4.BE

Oh nee! U heeft een brief gemist? Uw zoon/dochter was 

eens niet op een vergadering? Geen probleem! U vindt 

alle informatie terug op onze website www.de4.be of op 

onze facebookpagina. Like ons en wordt zo op de hoogte 

gehouden van leuke nieuwtjes of andere belangrijke 

informatie:         /IVsjb




