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Beste ouders, 

Voor de laatste keer in onze huidige beze�ing leveren wĳ een mooie TID ofwel “da 
boekske” af. Het is al heel tof geweest om elke zondag lachende gezichtjes te zien 
bĳ het aantreden en we zĳn er zeker van dat die zullen blĳven komen in de rest 
van de komende 3 maanden. Maar hoe fijn het scoutsjaar ook is, iedereen weet 
stiekem dat we toch altĳd met volle goesting uitkĳken naar het zomerkamp. En 
zeker voor degene die voor het eerst meekomen brengt dat heel veel kriebeltjes 
met zich mee. Voor het eerst slapen in een tent en overleven zonder elektriciteit, 
het klinkt wat angstaanjagend om voor het eerst te doen maar de oude ro�en ons 
kĳken daar eigenlĳk heel het jaar rond naar uit. 

Maar vergeet niet dat de leidingsploeg ook nog steeds kriebeltjes krĳgt, zullen 
die kapoenen niet te veel schrik hebben? En hopelĳk houden de welpen hun tent 
dit jaar toch wel wat beter op orde! Niet te vergeten dat de jonggiverleiding elk 
jaar vol stress zit of ze wel de gepaste totem hebben gekozen. Maar dit jaar gaat 
de prĳs voor het meeste kriebeltjes naar de giverleiding, zĳ zĳn er ondertussen 
in geslaagd om een heus buitenlands kamp in elkaar te steken! En tegelĳk slagen 
ze er ook in om nog steeds elke zondag de givers een super toffe vergadering te 
bezorgen. 

Elke leiding die er iedere zondag staat verdient natuurlĳk een dikke pluim, want 
zonder hen geen scouts en zonder de scouts alleen maar saaie zondagen!

Voorwoord



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

Belangrĳke data

10 maart

21 april

24 juni 

Internationale avond

Giverquiz

Ouderavond : wĳ gaan op kamp!

18u @Sint-Andries kerk

20 @Sint-Jan

20u-21u @Sint-Jan

Het is weer zover, de leidingsploeg doet ook dit jaar hun best om u in warmere oorden te 
laten wanen. Dit jaar gaan we het beste van de griekse keuken bovenhalen en jullie zĳn 
allemaal uitgenodigd. Inschrĳven voor dit festĳn kan via de website, wĳ kunnen alvast niet 
wachten.

Dat de givers soms kleine wĳsneuzen zĳn dat wist u misschien al langer maar wat weet u 
nog meer ? Vanavond nodigen de givers jullie uit om te bewĳzen wie de slimste mens van de 
IV is en daar hangen natuurlĳk prĳzen aan vast. Meer info volgt nog!

Wĳ gaan op kamp en uw kind mag mee maar jammer genoeg gaat u ze wel eventjes moeten 
missen … Daarom organiseren wĳ een info avond over het kamp om jullie ook een beetje op 
de hoogte te houden van wat we daar nu eigenlĳk gaan doen op dat veld in de Ardennen. 



BOODSCHAP  VAN
ALGEMEEN NUT

Beste ouders, 

Wĳ  zĳ n vanaf heden veranderd van bank en dus ook van rekeningnummers. 
Schrap de oude uit uw opgeslagen nummers en verander ze door onderstaande!

Alvast bedankt,
de groepsleiding en het fi nanciële team

Groep   BE43 9731 8900 1201
Kapoenen  BE65 9731 8900 1096
Welpen   BE03 9731 8899 9884
Jonggivers  BE23 9731 8900 0591
Givers   BE91 9731 8899 9076

OPGELET!



4 maart

8 april

10 maart

18 maart

23-25 maart

1 april

Smurfenvergadering

VAKANTIE

Griekse avond

Grote giververgadering

Kapoenen-welpen weekend

Pasen

9u30 - 12u @Sint-Jan

vanaf 18u@Sint-Andrieskerk

9u30 - 12u @Sint-Jan

... @Sinaai

... @ in de tuin

Vandaag gaan we smurfen! De leiding heeft een smurftastische vergadering bĳ  elkaar 
gesmurft en jullie mogen mee smurfen. Smurf jĳ  al wat we gaan smurfen ?

Ook wĳ  hebben dit weekend vakantie dus zĳ n we er nog even tussenuit maar volgende week 
zĳ n we er zeker terug. 

Vanavond organiseert de leiding een eetavond om u tegen te zeggen! Wĳ  kĳ ken er heel hard 
naar uit om ook onze kapoentjes aan tafel te zien en al dan niet met bestek te zien eten ( want 
op de scouts mag alles ookal is het een chique zaal! ).

Deze vergadering is heel speciaal want vandaag laten we de givers meespelen met ons. 
Ze zullen hun best moeten doen om ook zo’n goede kapoenen te zĳ n als wĳ  maar de leiding 
denkt dat jullie hen daar uitstekend bĳ  gaan helpen. 

Meer info komt nog in de vorm van een mooie weekendbrief!

De leiding is vandaag heel druk bezig met alle chocolade eieren te zoeken ( en op te eten ;) ) 
en we denken dat jullie kapoentjes daar ook wel te druk mee bezig zullen zĳ n. Daarom is er 
deze zondag even geen vergadering.

KAPOENEN

Dag beste kapoenen van heel het stad! Dit is jammer genoeg je laatste TID als kapoen van 
Toto,Veva en Kora maar des te meer redenen om er extra veel plezier aan te beleven. We 
gaan nog een heleboel avonturen beleven met onze groep zo gaan we nog op weekend en 
eindigen we met een super leuke uitstap naar de zee. 



15 april

22 april

29 april

6 mei

13 mei

Uitstap naar de kinderboerderĳ 

Zintuigenvergadering

Sprookjesvergadering

Alles maar echt ALLES op wieltjes vergadering

Zee vergadering

13u30 - 16u @Rivierenhof

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

8u45 - 17u @Centraal Station

Deze zondag gaan we niet het beest uithangen op de scouts zoals we normaal doen maar gaan 
we op bezoek bĳ  de beestjes van de kinderboerderĳ  in het rivierenhof. Want van we moeten 
leren van de besten. We spreken af bĳ  de oostelĳ ke parking bĳ  de ruggeveldlaan tegenover 
ĳ sbaan ruggeveld (Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne) en bĳ  de tramhalte parkweg. 

Hoor je soms dingen voor je ze ziet ? Of ruik je ze voor je ze voelt ? En klinkt dat allemaal een 
beetje vreemd in je oren ? Geen zorgen, na deze vergadering gaan al je zintuigen helemaal op 
scherp staan!

Er was eens een heel toff e groep kinderen die elke zondag op avontuur ging samen met 
hun grotere vrienden Toto,Veva en Kora. Maar hun verhaal is nog bĳ lange niet gedaan, in dit 
volgende hoofdstuk gaan ze het sprookjesbos verkennen en om te weten komen wat er daar 
allemaal zal gebeuren hoef je er enkel te staan deze zondag. Wĳ  hopen alvast op een happy end!

Vandaag rollen we naar de scouts! Alles met een ronde vorm en een as gaan we optimaal 
gebruiken en helemaal platdraaien. Ben je al wat duizelig van dat gedraai? Pas dan maar op dat 
je zeker je helm meeneemt want dan ga je het zeker kunnen gebruiken op deze vergadering.

Wind in onze haren en zand op alle andere plekken! Vandaag gaan we met de trein naar 
oostende en een bezoekje aan de zee brengen. Dingen die zeker in je rugzak moeten zi� en: 
lunchpakket, handdoek, zonnecrème, zwemkledĳ , strandspeelgoed en alles wat je anders 
denkt nodig te hebben. Neem zeker ook €5 mee voor de treintickets. We spreken af in de grote 
centrale hal in het centraal station tegenover de loke� en.

9u30 - 12u @Sint-Jan
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centrale hal in het centraal station tegenover de loke� en.

OeiOeiOEiOEI het is al gedaan ofwa ? Wĳ  kunnen het zelf ook moeilĳ k geloven, het lĳ kt nog 
gisteren of we mochten jullie voor het eerst ontmoeten op de overgang maar ondertussen zĳ n 
jullie heel fl inke kapoenen geworden en we gaan met volle goesting op kamp gaan met jullie! 

Dikke zoenen Toto, Veva en Kora.



WELPEN

3 maart

10 maart

18 maart

23-25 maart

1 april

Casino avond

Griekse avond

In goede en slechte dagen vergadering

Kapoenen-welpen weekend

Pasen

18u30 - 20u30 @Sint-Jan

vanaf 18u @Sint-Andrieskerk

9u30 - 12u @Sint-Jan

@ Sinaai

@ Aan tafel

Wie vliegensvlug een balletje volgen of zelfs kaarten kan tellen moet vanavond zeker 
langskomen! Wĳ  transformeren Sint Jan tot een heus casino en de leiding worden echte 
dealers vanavond. Welke welp wint er groots vandaag en welke welp gaat met lege handen 
naar huis ? Dat komen we hier zeker te weten.

Vanavond organiseert de leiding een eetavond en wĳ  kĳ ken er heel hard naar uit om jullie 
daar te zien. Inschrĳ ven kan via de website!

In armoede en rĳ kdom, in ziekte en gezondheid, zo lang de dood ons scheidt. Willen jullie 
deze verbintenis van welpen en welpenleiding ook zo graag vereeuwigen? Wĳ  wachten op 
jullie aan het einde van het middenpad!

Meer info komt nog in de vorm van een mooie weekendbrief!

Wajoow het is pasen! CHOCOLADE CHOCOLADE CHOCOLADE, de leiding gaat te dik zĳ n van 
al dat eten om leiding te geven en iets zegt ons dat jullie daar misschien ook wel last van 
kunnen hebben ;) 

Yow beste welpen van ‘t stad! Vuisje en high fi ve van de leiding want wĳ  heten jullie weer 
welkom in wat ( jammer genoeg :’( ) de laatste TID van het jaar is! Ook zo benieuwd naar wat 
de leiding in elkaar heeft gestoken ? Lees dan zeker verder !

8 april Vakantievergadering @Niet op school
Het is paasvakantie en dan moeten we niet naar school en kunnen we misschien wel leuk op 
reis gaan. Jammer genoeg gaat de leiding hier ook wat van profi teren en is er vandaag dus 
geen vergadering maar volgende week zĳ n we er weer!



15 april

22 april

28 april

6 mei

13 mei

20 mei

Help de haas vergadering

Uitstap naar Peerdbos

Cluedo avond

Gezelschapsspelletjes vergadering

Zee vergadering

Poolparty

9u30 - 12u@ Sint-Jan

9u30-16u00 @Centraal Station

18u30 - 20u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

8u45-17u @Centraal Station

9u30 - 12u @Sint-Jan 

  
Oh nee, de paashaas wil terug naar zĳ n hazenhol maar heeft buikpĳ n van al de restjes 
chocolade opgegeten te hebben! Jullie kennen daar ongetwĳ feld heel veel van dus gaan we 
allemaal samen DE PAASHAAS REDDEN!!

Haal je wandelschoenen boven en smeer je benen maar in want wĳ  gaan op stap! We 
spreken af op het station en komen daar ook terug aan. Neem zeker een lunchpakket mee 
en een regenjas als frank de weerman dat zou aangeven.

Is het bagheera met de sjorbalk in het jonggiverlokaal of was het misschien wel passer met de 
verkleedkoff er in het toilet ? Wĳ  weten het allemaal niet meer dus hopelĳ k kunnen we allemaal 
samen het mysterie oplossen!

Vandaag mag je je favoriete gezelschapsspel meenemen naar de scouts en als je dan toch 
op zoek bent naar de leukste dingen in huis mag je de mama en papa ook meenemen! We 
gaan het extra gezellig maken op het lokaal en iedereen weet natuurlĳ k: “Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd!”.

Heel oostende is vandaag gewaarschuwt van de IV komt weer eens af! Dingen die zeker in je 
rugzak moeten zi� en: lunchpakket, handdoek, zonnecrème, zwemkledĳ , strandspeelgoed en 
alles wat je anders denkt nodig te hebben. Neem zeker ook €5 mee voor de treintickets. We 
spreken af in de grote centrale hal in het centraal station tegenover de loke� en.

Wĳ  hebben nog niet genoeg water gezien vorige week, daarom brengen we een stormvloed 
van water naar de speelplaats vandaag. Waarschuw je ouders dus maar dat ze een 
handdoek klaar houden voor je thuis binnen komt anders wordt het dweilen!

Ziezo dat was het dan weer, een super fi jn jaar met een heel toff e groep welpen! De leiding 
heeft genoten van elk moment maar het is natuurlĳ k nog niet gedaan. Tot op kamp! 

Bagheera, Akela en Marala ( van op een afstand )



JONGGIVERS

4 maart

10 maart

18 maart

23-25 maart

1 april

Marchandeervergadering

Internationale avond

Ali-Babavergadering

Jonggiver-giverweekend

Paas De Haas de baasvergadering

9u30 - 12u @Sint-Jan

vanaf 18u @Sint-Andrieskerk

9u30 - 12u @Sint-Jan

Zie brief

9u30 - 12u @Sint-Jan

Heeeeeeeeerrrrrlĳ ke wasmachines te koop! Heeeeeeeerrlĳ ke wasmachines te koop! We 
zullen dan wel geen wasmachines verkopen op 4 maart, maar we verwachten van jullie 
minstens even goed verkoopsgebrul en -talent op deze speciale dag. Een dag waarop we 
zorgen voor een extra zakcentje voor onze kas, om hier later dubbel en dik van te genieten. 
Doe vandaag zeker en vast mee, want vele percentjes, maken rĳ ke scoutsventjes!

Njomnjomnjom. Njoooomnjomnjomnjom. Hmmmmm. Blablablablaaa blablablaa. Scrunch 
grommel hrmmmm. Gloegloe gloegloe. Aaaaahhhh. Hierbĳ  alvast een kleine sfeerindruk van 
wat jullie op zaterdag 10 maart te wachten staat: de welbekende internationale avond. Meer 
informatie over het thema, de inschrĳ vingen en allerhande volgt in een aparte brief.

“Ali Baba zat tussen de kamelen, een beetje met zĳ n schat te spelen.” Het verhaal van 
Ali Baba kennen jullie allemaal, ongetwĳ feld. Maarrr, wie weet wat hem overkomt na de 
vondst van zĳ n fantastische schat? Ooit al gehoord over zĳ n wereldreizen, zĳ n mislukte 
onderneming in woestĳ nstofzuigers en zĳ n dreigend faillissement? Wĳ  dachten van niet! 
Wees vandaag aanwezig, en zoek mee uit hoe we hem kunnen helpen.

No time like weekendtime! Zeker when it is a heel weekend met your favoriete scouts! Om de 
spanning nog wat hoog te houden, kondigen we hier slechts aan dat het takweekend (samen 
met de givers) op deze data zal doorgaan. Nog meer info (curieuzeneuzemosterdpot!) volgt 
in een brief die we jullie later meegeven.

Paas is een haas en zĳ n eigen baas. Hĳ  is dus zelfstandige en moet op zichzelf rondkomen. 
Omdat dit tegenwoordig niet zo makkelĳ k is (de chocoladeprĳ s steeg telkens weer de laatste 
jaren) steken we Paas een handje toe om zĳ n rĳ zende kosten wat te drukken, en hem een 
optimaal rendement te bezorgen.

Haai beste jonggivertjes! Een haai?? Waar? Gelukkig niet in dit boekje, haha :D Bereid jezelf 
maar goed voor op echte dolligheid en 100 % plezier in deze allerlaatste serie vergaderingen 
(oooh). Deze TID helpt je alvast wat wegwĳ s in de pret die volgt. Veel leesplezier!



15 april

8 april

22 april

29 april

6 mei

13 mei

20 mei

Houtjes touwtjesvergadering

Ronkmachienvergadering

Fornuisvergadering

Telefoonvergadering

Regellegervergadering

Vergadering nabĳ  de blauwe diepte

Omstandighedenvergadering

9u30 - 16u@ Sint-Jan

???

9u30 - 13u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

8u45-17u @Centraal Station

9u30 - 12u @Sint-Jan

Geen vergadering. Est-ce qu’on doit en dire plus (=moeten we er nog meer over zeggen)? 
Yes, uitslapen it is.

Met houtjes en touwtjes kunnen er heel wat ferme zaken verwezenlĳ kt worden, dat hebben 
we hier op De4 al vaak genoeg bewezen. Dat gaan we deze zondag nog eens doen door onze 
beste technieken boven te halen! We vertrekken ‘s morgens aan Sint-Jan en gaan samen 
met het openbaar vervoer naar Sorghvliedt. De vergadering duurt een hele dag dus neem 
zeker een lunchpakket mee. Om 16:00 spreken we terug af aan Sint jan om deze vergadering 
af te sluiten.

Ben jĳ  een echte masterchef? Weet jĳ  welke cola bĳ  welke kaas past? Dan hebben we je zeker 
nodig om deze zondag deel te nemen aan een heuse cook-off . Een fornuis hoef je zelf niet mee te 
sleuren, dat zullen wĳ  wel doen. Merk wel op dat deze vergadering wat langer zal duren!

De telefoon was een van de grootste uitvindingen van de 20ste eeuw en nu valt dit wondere 
apparaat niet meer weg te denken uit ons dagelĳ ks leven. Ondek deze zondag mee hoe we 
dit vernuftig stukje innovatie ook nog kunnen gebruiken!

De beschrĳ ving van deze vergadering kan niet worden vrĳ gegeven omdat de scouts hiervoor 
niet tĳ dig vergunning A28/ter, zoals beschreven in Circulaire 7894/18, heeft aangevraagd. 
Wenst u hierover meer informatie (Help help!), contacteer dan (jullie leiding zit) de Dienst 
Algemene Informatie, afdeling Specifi eke Informatie, sectie 666 (vast in een), geopend 
(verroeste bureaucratie.) volgens de normale openingsuren (zondag van 09:30-12:00).

Ook dit jaar gaan we weer met heel de groep op avontuur, zorg dus dat je er zeker bĳ  bent! 
Enkele praktische afspraken: We zien elkaar om 8:45 in de grote hal van het centraal station. 
Kom zeker op tĳ d en vergeet ook geen lunchpakket + 5 euro mee te nemen.

Wat kunnen we zeggen over deze prachtige vergadering?! Alles wat we jullie nu al gaan 
vertellen is dat de activiteiten van vandaag sterk afhankelĳ k is van erg veel diverse 
omstandigheden. Kom dus zondag zeker mee ontdekken wat het lot voor jullie opgekookt 
heeft! Ps: het is best dat je kleren meeneemt die nat mogen worden.

Ziezo lieve jonggivertjes, de vergaderingen zi� en er alweer op! Maar niet getreurd, want de 
leiding zorgt nog voor een knaller van een kamp om dit prachtjaar mee af te sluiten. Verder 
hopen we dat jullie even veel genoten hebben van dit jaar als wĳ !



GIVERS

3 maart

10 maart

18 maart

23-25 maart

1 april

Leiding vs. Givers vs. T’Stads

Internationale avond

Kapoenen vergadering

Weekend

Pasen

9u30 - 12u @Sint-Jan

vanaf 18u @Sint-Andrieskerk

9u30 - 12u @Sint-Jan

@Sint-Willebrorduslaan 29 2970 Schilde

@ familietafel

Jullie lezen het goed dit is op Zaterdag. We gaan eens zien wie er hier de beste is. Waarom 
gaan we dit zelfs uitvechten als we allemaal het antwoord al weten T’Stad natuurlĳ k. 

Het is weer zover de jaarlĳ kse eetavond van de IV. Jullie leiding heeft kunnen regelen dat we 
een jobke kunnen doen dat in elke shift voorkomt. Shift 1 van 18u tot 20u en shift 2 van 20u 
tot 22:30. Bĳ  elke shift willen wĳ  zeker 2 tot 3 givers hebben. Vecht zelf maar uit wie maar 
deze moeten er zĳ n. Anders duiden we er aan. 

Eens kĳ ken of we ons innerlĳ k kind kunnen bovenhalen, dus we gaan in de schoenen treden 
van onze eigen kapoentjes.

We gaan een heel weekend toff e spelletjes spelen en roddelen de usual stuff . 
Verdere info volgt nog.

Het is weer Pasen tĳ d voor familiefeesten of op vakantie dat mogen jullie zelf kiezen.

Het einde nadert en dat betekend heel dicht tot ons BUITENLANDS KAMP naar KROATIË. 
Dus we ze� en nog een laatste tandje bĳ  om geld bĳ een te verzamelen maar dat mag zeker 
niet ten kosten van leuke vergadering dus we hebben geprobeerd om het te combineren.

8 april

15 april

Geen vergadering

Eigen vergadering 1

@bed

9u30 - 12u@ Sint-Jan

Tĳ d om een keer lang te slapen en niks doen.

Deze zondag steken een aantal givers zelf een vergadering in elkaar. En deze givers zĳ n ( 
Pepita, Jules, Mikolaj, Esmée, Jara, Gloria)



21 april

22 april

6 mei

13 mei

20 mei

Quiz

10 miles jobje

BIG JOB SECRET MISSION

Zee vergadering

Eigen vergadering 2

18u - ...@ Sint-Jan

12 u -19 u @ Sint-Jan

info volgt

8u45-17u @Centraal Station

9u30 - 12u @Sint-Jan

Curieus? Info volgt!

Tĳ d voor grote zandkastelen te bouwen en ravo� en in het zand. Leuke spelletjes met heel de 
groep in Oostende. Meenemen: €5, zonnecrème, handdoek, lunch, ...

Deze zondag steken een aantal givers zelf een vergadering in elkaar. En deze givers zĳ n 
(Mayté,Wolfgang, Ka Lek, Nine, Yara, Ann-Sophie) 

MEENEMEN: JULLIE OFFICIËLE OUDERLIJKE TOESTEMMING EN KOPIE VAN JULLIE ID 
VOOR EN ACHTERKANT ZÉÉÉÉÉÉR BERANGRIJK ANDERS KAN JE NIET MEE!!!!!

Het is zover let’s do this. Hop de vlieger op en gogogogo.

29 april Mega splash XXL 9u30 - 12u @Sint-Jan

Tĳ d om eens groot te cashen en dit doen we moet een mega goed in elkaar gestoken Quiz. 
IEDEREEN AANWEZIG!!!!

De 10 miles zĳ n weer bezig en we gaan ze helpen en water uitdelen. Het wordt een druk 
weekend dus zeker op voorhand jullie schoolwerk doen. De uren kunnen nog korter zĳ n, dit 
zĳ n maar voorlopige uren.

Het wordt stilaan zomer en we gaan al wat oefenen voor op kamp neem zeker jullie 
zwemgerief mee.



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






