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K a p o e n e n 
 

Dag kapoentjes, het is weer zover een nieuw boekje vol leuke activiteiten. Jammer genoeg mogen een 
aantal van jullie niet meer komen :(. Maar wees niet getreurd we voorzien zo vaak mogelijk een 
alternatief voor zij die niet meer mogen komen.  
 
 
Zondag 14 februari: Kampenbouwvergadering 
Wat jullie Kapoenen echt graag doen, is kampen bouwen! Dus 
deze vergadering gaan we super coole kampen bouwen in het 
oerwoud.  
 
Zondag 21 februari: Ruben is zijn dekentje WEER kwijt 
Neen het is geen grap, Ruben is ALWEER zijn dekentje 
verloren. En omdat jullie hem de vorige keer zo goed geholpen hebben, vraagt hij opnieuw jullie hulp. 
Deze keer is hij zijn dekentje echter niet kwijtgespeeld op het lokaal, maar ergens in de straten van 
berchem. Zet dus allemaal jullie beste speurneushoed op want het wordt een lange en moeilijke 
zoektocht. 
 

 
Zondag 28 februari: Kookvergadering 
Vandaag gaan we iets héél lekkers klaarmaken. Wat we gaan maken houden we nog even 
geheim. Een schort en koksmuts zijn zeker aangeraden! 
 

 
Zondag 7 maart: Wilde vergadering 
Woow we worden wild! doe goede schoenen aan en eet een paar 
stevige boterhammen, want deze vergadering gaan we leuke 
spelletjes spelen op het prieel. Boem Pats Bonk Auw! Nee geen 
zorgen je gaat je (waarschijnlijk) geen pijn doen. 
  

Zondag 14 maart:Robotvergadering 
Beep beep boop boop! vandaag knutselen we een échte robot ineen! Neem een 
kartonnen doos of wat WC-rolletjes mee, en dan maken we een mega coole 
mechanische mascotte voor de scouts.  



 
Zondag 21 maart: Speeltuinentocht 
Er zijn heel wat leuke speeltuinen in de buurt. Maar welke is de leukste, 
plezantste, coolste speeltuin? Dat zullen we vandaag ontdekken! 
 
Zondag 28 maart: Klakkenbuizenspel 
Kan jij de vleugels van een vlieg raken op honderd meter afstand? Dat 
zullen we nog zien… Vandaag gaan we leren sluipschieten zoals de 
ninja’s. Neem een coole buis mee van ongeveer 1 à 2 cm dikte. Voor de 
munitie zorgen wij wel! 
 
Zondag 4 april: De dikste verrassing van het jaar

 
We zouden jullie graag vertellen wat we vandaag gaan doen. Echter heeft de koning ons persoonlijk 
opgebeld om te vragen om de inhoud van deze vergadering geheim te houden. En als de koning je iets 
vraagt, moet je luisteren!!  
 

Zo dit was het weer voor dit boekje! Jammer, maar het volgende boekje komt er snel aan dus wees niet 
getreurd. 
Een dikke (virtuele) knuffel van jullie lieve, leuke en bovenal fantastische leiding! 
 Amy, Ruben, Raf, Cédric, Ezra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

W O U T E R S 
 
Zondag 14 februari van 10:00 tot 12:30: Valentijn Vergadering  
 
 
Zoals jullie allemaal misschien wel weten is 14 februari Valentijnsdag, 
de dag van de liefde! 
Vandaag staat onze vergadering dus ook in het thema van dan de 
liefde maar wat we exact gaan doen is nog een verrassing! 
 
 

Zondag 21 februari van 10:00 tot 12:30: Schattenzoektocht 
Vandaag gaan we een dikke schat zoeken dus doe je stapschoenen aan, smeer je 
borstkas in en snuit je “speurneus”!!!! 
 
 
 
 

Zondag 28 februari van 10:00 tot 12:30: Olympische spelen  
Trek jullie sportkleren maar aan want vandaag zijn het de 
Olympische spelen! Wie van jullie kan het beste lopen, 
verspringen, hinkelen of zijn evenwicht bewaren? Dat komen we 
vandaag zeker te weten! Onze spieren zijn alvast opgewarmd!  
 

 
Zondag 7 maart van 10:00 tot 12:30: Bosspel 
Jullie hebben zeker in jullie leven al wel eens gehoord van het 
grote bosspel, misschien hebben jullie zelfs al eens een echt 
bosspel gespeeld? Natuurlijk zijn we nu niet op kamp bij een 
groot bos, en moeten we dus de Berchemse variant een keer 
uitproberen. Zijn jullie klaar om die een keer mee te spelen? Wij 
kijken er alvast naar uit!  
 
 

Zondag 14 maart van 10:00 tot 12:30: De Mol  
Wie van jullie is er een goede detective? Wie van 
jullie is er een goede mol? Dat zullen we allemaal te 
weten komen tijdens deze vergadering! Haal je beste 
sabotage-skills boven en probeer de groep zo goed 
mogelijk te misleiden zonder dat ze het merken!  
 
 
 

Zondag 21 maart van 10:00 tot 12:30: Omgekeerde vergadering 
Links is rechts en rechts is links, onder is boven en boven is onder, ik denk dat het wel duidelijk is deze 
vergadering is zeer bijzonder. Bereid jullie maar goed voor want vandaag gaan we alles omgekeerd 
doen! 
 
 
 



Zondag 28 maart van 10:00 tot 12:30: Gezelschapsspelletjes  
Niet iedereen is een even grote fan van het wilde spelen elke week, of het springen in de modder, of het 
kruipen door de modder, of het rollen door de modder… enfin, deze week wouden we graag nog eens 
een leuk spelletje organiseren dat wat properder is! Pak allemaal je plezantste gezelschapsspelletjes 
mee, en dan proberen we deze eens samen uit. Tot dan! 

 
 
Zondag 4 april van 10:00 tot 12:30: Het grote Imani-spel 
Vandaag is het een speciale dag voor Imani en daardoor gaan we er ook een speciale vergadering van 
maken. Hoe we dat doen of waarom het zo’n speciale dag is moeten jullie maar komen ontdekken op de 
vergadering zelf! 
 
 
 
Lekker veilige knuffels en bezen van jullie twee favoriete leidingsploegjes: 
 
Otje, Lennart en Imani en Anton, Floore en Droes 
  



J O N G G I V E R S 
Hey hey, wij zijn terug van weggeweest! Eindelijk mogen we elkaar nog eens in persoon 
zien (al is het vanop afstand). Zoals jullie hieronder kunnen zien, hebben we de tak in 2 
kleinere groepen van 10 ingedeeld. Dit is uiteraard maar voorlopig. Van zodra het terug kan, 
zien we jullie graag allemaal tesamen op post! Je ziet ook bij de groepjes staan wanneer 
jullie op het lokaal verwacht worden, probeer ook steeds goed op tijd te zijn want we blijven 
niet op het lokaal hangen. 

 

Groep 1: 9u30-12u 

Elin 
Romi 
Ibo 
Ella 
Inaya 
Jack 
Ewan 
(Berk) 

Groep 2: 10u-12u30 

Leon 
Maksim 
Famke 
Yjada 
Erin 
Mirthe 
Bas 
(Matts) 

 
Zondag 7 februari: Kampen bouwen 

De eerste zondag terug samen! En we vliegen er 
meteen in met het oudste scoutsspel aller tijden: 
kampen bouwen! We trekken voor het eerst in 
maanden nog eens samen het bos in om een 
geweldig kamp te bouwen met alles erop en eraan. 
Neem zeker maar een leuk attribuut mee om jou 
kamp mee te verfraaien! 

 
 

Zondag 14 februari: Blind dates 

We hebben ondertussen allemaal al zo lang binnen gezeten 
dat we bijna zouden vergeten hoe we liefde eruit ziet! Deze 
week worden jullie op de proef gesteld wie er het beste kan 
verleiden! Een vergadering op Valentijn kan niet anders dan 
prachtig worden! Strijk jullie uniform dus maar mooi glad en 
kam die haren in een mooie zijlijn, want wij gaan helemaal 
klassiek! Bedenkt zeker ook al maar een paar mooie 
gedichtjes en openingszinnen! 



Zondag 21 februari: Marginale sportvergadering 

Vandaag is het zover, de vergadering waar iedereen naar uitkijkt, en 
dag dat we onze lelijkste sportkleren aantrekken en kijken wie van ons 
het sportiefst is. 
kom allemaal af om nog eens een paar quarantaine kilo’s te kunnen 
verliezen (vooral voor de leiding dan toch). 

 
 
 

 
 

SPANEUND! 

Zondag 28 februari: 

Among us, maar dan 
echt 
De tijd is aangebroken 
dat we van onze discord server een waar live 
gebeuren maken! Trek jullie ruimtepak maar al 
aan, want voor je het weet komen de 
imposters eraan! Wie zal het zijn? Is het 
misschien Maksim, Leon of… ERIN?! 
Hmmmmmm, die is wel echt sus! 

 
 
 

Zondag 7 maart: Vakkenspel 

Als er 1 ding waar de leiding niet goed in is is het dingen onthouden. Denk jij dat je dat beter 
kan, dan is het tijd om het vandaag te bewijzen in ONS wereldberoemde vakkenspel! 
wacht was het nu een boom, driehoek banaan of is was het pannenkoek, citroen en 
fakkel…! 

 

Zondag 14 maart: Laddercompetitie 

Met corona wil ik eigenlijk niet onze ladder delen… Maar denk jij dat je 
echt een plaats verdient op onze ladder? Heb jij het gevoel dat je beter 
bent dan de rest? Dan is het vandaag tijd om je te bewijzen en te laten 
zien aan al de rest dat jij de sterkste bent! 

 
 
 

Zondag 21 maart: Levende zeeslag 
Ja dat lees je goed zeeslag maar dan 
levend, jammer genoeg niet met echte 
boten en kanonnen maar met lopen en 
battere. 
Een actieve en spannende strijd om het 
moederschip van de tegenstander te 
vernielen, wij kijken er al naar uit! 



 
 
 
 
 
 

Zondag 28 maart: Pisquiz 
ATEEEEEEEUUUUUUUUH!! Deze zondag 
gaan we jullie blaas en brein tegelijkertijd testen! 
Enorm moeilijke vragen gecombineerd met een 
enorme hoeveelheid water in de blaas! Wie 
heeft er het beste opgelet in de lessen en zal 
alle vragen juist beantwoorden? Of wie kan er 
het langst zonder een plaspauze? Kom naar één 
van de geweldigste vergaderingen van het jaar 
en ontdek het!! 

 
Zaterdag 3 april (groep 1) en zondag 4 april 

(groep 2) UITZONDERLIJK VAN 14u TOT 16u: Paasvergadering 
Wie zoekt die vindt! Daarom komen we allen samen 
om te jagen op de paashaas zijn buit! Wie de meeste 
chocolade eitjes vind wordt zelfs uitgereikt tot de 
PAASHAAZERIGESTEPAASHAASDERPASHAZEN! 
Zoek alle krochten en hoeken door dat je er zeker 
geen vergeet en dan… SMULLEN MAAR! 

 
Ziezo, dat was het dan weer voor dit eerste boekje 

van 2021! Hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten als de leiding en kunnen we nog 
lang samen blijven spelen! En voor iedereen die niet is kunnen komen, we zien jullie 
allemaal ontzettend graag en kunnen niet wachten om jullie terug te zien op het kamp!! 
Tot binnenkort, dan zijn wij er weer met meer weer!! 

 
Afstandelijke knuffels en 
bezen, De jonggiverleiding 

 
Wout (van aert), Adelbrecht, Lesley en Jeaninne 

 
 

 
Mini Spellonk Givers 
 
 

   Februari – Maart    



G I V E R S 
Liefste Givers, 

 
‘T ZAL WEL ZIJN! We vliegen  er  terug  in!  Genoeg  is  genoeg. We gaan 
er weer voor op een voorzichtige maar weldoordachte manier. De planning 
van deze ‘Mini-Spellonk’ voor de Givers tot de Paasvakantie ziet eruit als 
volgt. 

 
 
(LET OP! De vergaderingen gaan door op de 50 op zondag van 
10:30-13:00!) 

 
(LET OP! Zaterdag 13 februari om 20u00 doen we nog eens een online 
vergadering voor ALLE givers, ook degenen die voor een andere hobby 
kozen.) 

 
 
 

Zondag 7 Februari, 10:30-13:00 Wally = BACK! 

Inderdaad, dat hebben jullie goed gelezen. Omdat we de eerste vergadering van 2021 extra 
speciaal wilden maken komt Wally ons éénmalig een bezoekje brengen. Wat we gaan doen 
houden we nog even als verrassing. 
We all like surprises, don’t we ;) 
Hebben jullie er evenveel zin in als wij?? 

 



Zaterdag 13 Februari, 20:00-21:30 Online vergadering (DISCORD) We 
spelen een spel vanavond!! Omdat niet alle givers aanwezig kunnen zijn en 
we allemaal nog maar 1 hobby mogen gaan doen willen we ook zeker nog de 
online vergaderingen af en toe laten doorgaan. Als jullie nog leuke spelletjes 
weten om te spelen mogen jullie die zeker ook doorsturen! 
Stuur ons gerust een berichtje als je nog niet mee in de Discord zit! 

 
 
 
 

Zondag 14 Februari, 10:30-13:00 Valentijns Vergadering aka Date Day! 

Jaja, het leven is weer mooi en rooskleurig, want vandaag is het Valentijn!!! 
Om deze romantische dag te vieren gaan we elkaar allemaal nog beter leren kennen Trek 
zeker allemaal extra mooie kleren aan, want we gaan SPEEDDATEN!! 
Wie weet komen jullie jullie ware liefde wel tegen ;) 

 
 
 

Zondag 21 Februari, 10:30-13:00 Snapchat Spel 

Snapchat! Jawel,die ene Applicatie waarmee je eindeloos veel foto’s verstuurt! Die 
applicatie die nadien je foto’s ook weer verwijdert. Die applicatie met het gele vierkant en 
het witte spookje. DIE app heb je vandaag nodig! De spannendste zoektocht naar de 
leiding met de Gele Snapchat App vindt vandaag plaats! De race tegen de leiding alsook 
tegen de klok wordt een smullertje van het hoogste niveau. Komt dat zien, komt dat zien! 

 



Zondag 28 Februari, 10:30-13:00 Rona Game 

Het gaat allemaal niet zo heel goed vooruit met de corona vaccins, we horen er wel veel over 
maar waar zijn die vaccins eigenlijk??? We gaan dus niet wachten op den Ben Weyts of op 
mister Wouter maar we gaan gewoon zelf een vaccin zoeken!! 
Haal dus allemaal jullie beste speurneus en jullie wetenschap skills naar boven!! 

 
 
Zondag 7 Maart, 10:30-13:00 Sportvergadering 

Wij zijn ervan overtuigd dat jullie vééééééél te weinig bewegen tijdens deze schermachtige 
tijden. Daarom gaan we vandaag de beentjes nog is losgooien als maniakken en wat beginnen 
werken aan die (niet bestaande) conditie. Kom allemaal in full-adidas tracksuit voor de 
volledige ervaring!! 

 



Zondag 14 Maart, 10:30-13:00 Vergadering op wieltjes 

Oh ja, het is weer zover! Op deze (hopelijk) mooie zondag trekken we allemaal onze beste 
wieltjes aan en vliegen we er in. Wiely, weeli, weely? WieniWegisIsgezien. 

 
Benodigdheden: iets op wieltjes, probeer zo origineel mogelijk te zijn! (eenwieler krijgt 
pluspunten, nulwieler wint sws!!, rollator is oek wel nice!) 

 

Zondag 21 Maart, 10:30-13:00 PIMP MY STYLE 

Today is the day om al je inspiratie zorgeloos los te laten op je outfit! We gaan iedereen van 
top tot teen RE-stylen. Zelfs het gekste idee kan vandaag werkelijkheid worden. Ook met 
Tie-Dye!! Wij voorzien de verf. 
“The only limit to your imagination is you.” - JM 03/02/2021 
Een verrassing voor de jarige leider voorzien mag zeker  

 
 
 
!!! Benodigdheden: witte T-shirt, kleren die kinda weg mogen…, stiften, schaar,... 

 
 

 



Zaterdag 27 Maart, 10:30-13:00 Sjorwedstrijd (@DE 37!) 

 
Wie, o WIE kan er nog niet sjorren?? Het Giver-geslacht wordt immers geacht om sjor- 
deskundige / prof / dokter / specialist te zijn. Vandaag maken we de meest majestueuze, 
prachtige, imponerende bouwwerken in de geschiedenis van de oprichting van de scouts 
sinds Robert Baden-Powell. Smeer je handen, benen en vooral je concentratie maar in want 
dit wordt het beste vakmanschap van eigen bodem, ’t is ongezien! 
We spreken af op de 37. 

 

 
 
 
 
Dit was het alweer voor het koude voorjaar. Fijne Paasvakantie, en tot snel! 
Jullie piraten xxx 

 
 



Contact 
Groepsleiding groepsleiding@de5037.be  

Dries Lauwers dries@de5037.be  
0472215814  

Saffraanrode Levenslustige Uil  

Senne Lauwers senne@de5037.be  
0472 76 06 00  

Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang  

Jarne Montesinos jarne@de5037.be  
0470 54 50 05  

Wisteriablauw geliefde bongo   

Kapoenen kapoenen@de5037.be  
 

Cédric Verhoeven Cédric@de5037.be  
0472 73 16 47  

Linkmenasblauw zorgvuldig stekelvarken 

Ezra Cnaepkens ezra@de5037.be  
0488 03 35 78  
Opaalblauwe verrassende hamster   

Raf Stevens Raf@de5037.be  
0477 71 52 35 
Esdoornrode Volhardende Spitsvogel  

Ruben De Preter ruben@de5037.be  
0479 17 04 01  

Himalayazoutroze Pientere Wasbeer  

Amy Wouters Amy@de5037.be  
0484 94 04 84 

 
 
 



Wouters wouters@de5037.be  

Anton Buelens anton@de5037.be  
0468 25 54 46 
Zelfbewuste Gibbon 

Floore Bursens Floore@de5037.be  
0470 27 39 36 
Feestelijk Winterkoninkje 

Imani Ogasawara Imani@de5037.be  
0468 17 38 60 
Zorgzame Sifaka 

Dries Lauwers dries@de5037.be  
0472 21 58 14  

Saffraanrode Levenslustige Uil  

Otje Heylen Otje@de5037.be  
0472 39 82 15 
Behoedzame Argali 

Lennart Jacobs Lennart@de5037.be  
0491 10 39 06 
Opgewekt Zeepaardje 
 

 

Jonggivers jonggivers@de5037.be  

Wietse Van Den Eynde wietse@de5037.be  
0472 48 12 64  

Diephemelblauw Goedaardige Steenbok 

Senne Lauwers senne@de5037.be  
0472 76 06 00  

Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang  
 

Nik Raeymakers nik@de5037.be  
0479 22 33 38  

Ochtendglorenoranje Vinnige Gibon  



Dimitri Versmissen Dimitri@de5037.be  
0470 08 87 59  

Fijnbesnaarde codorna  

Givers givers@de5037.be  
 

Valerii Danko valerii@de5037.be  
0498 11 00 42  

Zonnebloemgele opgewekte kwikstaart  

 
Jelle Colpin Jelle@de5037.be  

Baltischamberoranje scherpzinnige   
secretarisvogel  

 
Luna Mercelis luna@de5037.be  

0493 04 78 92  
Guldenroede Vreugdevol Schrijvertje  

Jarne Montesinos jarne@de5037.be  
0470 54 50 05  

Wisteriablauwe geliefde bongo  

 
Jins jins@de5037.be  

Andreas De Preter andreas@de5037.be 
0478 09 50 49  

Gensterbriljante Opgewekte Lori  
 



Toon Bursens Toon@de5037.be  
0471 30 97 71  

Zelfbewuste Labrador 
 

Materiaalmeesters materiaal@de5037.be  

Raf Stevens Raf@de5037.be  
0477 71 52 35  
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