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Anne Somers 0479 13 11 61 

Lore Plateau 0468 22 66 13 
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Beste ouders, leden en vrienden van de 4  

We zitten weeral aan het tweede boekske van dit scoutsjaar. De eerste maanden 

zijn voorbij gevlogen, maar het einde is nog lang niet in zicht.    

We zijn het scoutsjaar begonnen met den overgang. Hier hebben we enkele nieuwe 

leden mogen verwelkomen, waar we uiteraard zeer blij met zijn. Onze eetavond was 

ook een zeer geslaagde editie, bedankt voor jullie aanwezigheid!   

De examens en de kerstperiode komt er aan, dus dat betekent dat er ook weer 

avondvergaderingen zullen zijn. We willen ook bij deze iedereen uitnodigen voor 

onze winterbar op  vrijdag 6 januari voor een gezellige avond met een drankje en 

een hapje. Op deze speciale avond zullen we ook met de jongste leden driekoningen 

vieren. Nadien is  iedereen welkom om gezellig nog eentje te drinken op onze 

winterbar aan het  lokaal.   

Wij wensen jullie alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

Groetjes,   

De groepsleiding 

groepsleiding@4desintjoris.be   

Anne, Lore en Sophie  

 

 

 

OPROEP:  

Vriendinnetjes, zusjes, nichtjes,… van leden zijn altijd welkom om eens een zondagje te komen 

proberen bij onze scouts! 

  

  

   

 



 

Lieve schatten, 

Hier is die dan, ’t tweede boekske!!! Kijk goed naar de data en uren want het kan 

soms nogal gek zijn 😉. Zijn jullie klaar voor weer een spetterende periode? 

Let’s go! Xoxo 

 

Zondag 4 december : sinterklaasvergadering 14u-17u 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. 

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. 

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer… 

Hey lieve kapoenen vandaag komt niemand minder dan Sinterklaas op bezoek!  

Wie zal er in de zak van sinterklaas moeten, en welke kapoen is er flink geweest? Dit 

kom je allemaal te weten vandaag! 

Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig!  

Zaterdag 10 december : Afscheidsfeestje 18:30u-20:30u 

Lieve kapoenen  

Vandaag gaan we even terug in de tijd! We komen samen met de groep van vorig 

jaar. Dit wil zeggen dat de 1e jaar kabouters terug naar ons komen en ook de… 

leiding!!! De kapoenen die sinds dit jaar in de scouts zitten mogen natuurlijk ook 

komen! #REUNIEEEE 

Tot dan zottekes 

Zaterdag 17 december: kerstfeestje  18u30-20u30  

All I want for Christmas.... 

Is you... 😊  

Joepie!!!!! Vandaag is het kerstfeestje, voelen jullie de kerstkriebels al? Wij zullen 

vandaag Kerstmis vieren op de scouts. Jullie mogen allemaal 1 pakje van maximum 

5 euro meenemen. Hopelijk hebben jullie zin in deze leuke vergadering met veel 

kerstsfeer!  

  



 

Zondag 25 December : Kerstmis  

Ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je een 

vrolijk kerstfeest… (vervolg in volgende vergadering) 

Vandaag schuiven we de scouts even aan de kant zodat jullie gezellig Kerst kunnen 

vieren met jullie familie en vrienden! Tot binnenkort en goed 4en 😉. 

Zondag 1 januari : Nieuwjaar   

EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! (vervolg op vorige vergadering) 

Wij missen jullie super hard! Maar vandaag ook helaas geen vergadering want het is 

Nieuwjaar. Geniet nog van het lekkere eten en de laatste feestdagen! 

Gigi en Veva wensen jullie een super gelukkig Nieuwjaar!  

Vrijdag 6 januari : winterbar 19u-21u 

Hey iedereen  

Vandaag is onze jaarlijkse winterbar terug van weggeweest. De kapoenen gaan op 

een heuse tocht terwijl de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,… gezellig iets kunnen 

komen drinken. Misschien, heel misschien is er nog wel iets lekkers voorzien voor 

na de tocht 😊. 

Zeker komen is de boodschap! 

Zaterdag 14 januari : spelletjes avond 18u30-20u30 

Lieve kapoenen,  

Vandaag de laatste avondvergadering. Hoe kunnen we dit goed afsluiten? Natuurlijk! 

Met een spelletjes avond!!! Neem allemaal 1 gezelschapspelletje mee voor een 

mega leuke cozy avond ! (Er kan wel eens iets kwijt geraken op de scouts, hou hier 

rekening mee.) 

Hopelijk kan iedereen er bij zijn! 

Zondag 29 januari: reisje rond de wereld 14u-17u 

Heyyyyyyyyyyy  

Vandaag reizen we de wereld rond. Ken jij alle landen? Kun jij goed kaartlezen? Ben 

jij een kei in reisje rond de wereld? We zullen het allemaal ontdekken vandaag! 

Zeker komen dus! 

  



 

Zondag 5 februari : verwenvergadering 14u-17u 

Lieve kapoenen  

Vandaag is het verwenvergadering. We nagels lakken, maskertjes op ons gezicht , 

vlechtjes maken,… Wij gaan helemaal ontspannen vandaag. Wie thuis nagellak 

heeft mag dit ook zeker meenemen!  

Dikke kusss 

Zondag 12 februari: Valentijnvergadering 14u-17u  

Loveeeee is in the aaiirrrrrr!!!!!!  

Lieve kapoenen vandaag vieren we Valentijn 😊. Heb jij al een vriendje of 

vriendinnetje? Of ben jij nog op zoek naar je prins of prinses op het witte paard? 

Misschien vinden we die vandaag dan wel 😉.  

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij! Let op !  

Zondag 19 februari: carnavalvergadering 10u-17u 

Dag kapoenen  

Let op ! vandaag een HELE dag scouts.  

Joepie ja jeeejjjjj!!!!!!!  

Vandaag is het carnavalvergadering! Kom dus allemaal verkleed in jullie mooie 

carnaval kostuums! Jullie mogen helemaal zelf kiezen in wat jullie verkleed komen! 

Je ken ook als scoutsgirl komen dat vinden wij ook super cool!!!! 

Vergeet zeker jullie middageten 4 uurtje en drinken niet!!  

Xoxo Veva en Gigi  

Zondag 26 fabruari: Ravotten-in-de-bossenvergadering 14u-17u  

Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen, in het bos in het bos. Ik ga naar 

grootmoeder koekjes brengen, in het bos.  

Vandaag gaan we een goed ravotten in de bossen. We halen de klassieke 

bosspellen vanonder het stof, want deze zullen jullie in jullie scoutscarrière  nog veel 

gaan spelen! Stratego, vlaggenroof, cluedo of een verzonnen spel door jullie leiding? 

Wie zal het zeggen??? 

 

SAY WHATTT! 

Dit was alweer het einde van ’t tweede boekske, maar wat voor één?! Wij vonden het 

alvast weer mega tof met jullie!! Nog één boekske en dan is het alweer gedaan, 

maar wat voor één gaat dat worden!!! Nog even wachten schattiesss 😉. 

 



 

 

BELANGRIJK 

- Laat zeker iets weten als je niet kan komen. 

- Doe altijd je uniform aan, tenzij je verkleed komt. 

- Vergeet geen 4uurtje. 

- Je kan niet door de dreef met de auto!!!!!! 

- We spreken af aan de rotonde. 

 

DE WET 

- Ik ben Kapoen, ik ben lief en schattig en ik wil alles samendoen.  

 

Enkele tips voor op de scouts: 

1. Draag zeker altijd je uniform op de scouts, heb je nog geen uniform dan draag je 

het beste speelkleren. 

2. Neem een flesje of drinkbus mee, dat is veel gemakkelijker. Een rugzakje is altijd 

het handigste om mee te nemen. Ook als we op uitstap zijn. 

3. Draag bottines of stevige schoenen die vuil mogen worden en die tegen het slijk 

en water kunnen. 

4. Neem altijd een regenjas mee en met goed weer best ook een hoedje of een petje 

voor de bescherming.  

Xoxo, Gigi en Veva (in de ochtend van mini-weekend)  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hey kabouters,  

We zijn aangekomen aan het 2e boekske van het jaar! Hier onder staan weer super leuke 

vergaderingen, dus de boodschap is “KOMEEEEENNN”.  

Groetjes Kita en Kniezel 

Zondag 4 december: Sinterklaasvergadering 14u – 17u  

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Vandaag komen Sinterklaas en zijn 

Roetpieten langs op de scouts! Ben jij wel braaf geweest? Dat zullen we te horen 

krijgen van het grote boek van Sinterklaas! 

Zaterdag 1O december: Afscheidsfeestje 18u30 – 20u30 

Vandaag gaan we 1 jaartje terug in de tijd, de foeriers die meegegaan zijn op kamp 

vorig jaar zie je allemaal terug. Maar ook je leiding van vorig jaar!  

Zondag 18 december: Levensechte bordspelen 10u – 17u  

Stratego, cluedo, levensweg, … vandaag spelen we verschillende bordspellen in het 

echt! Maar onthoud wel: “Meedoen is belangrijker dan winnen!”  

Zondag 25 december: GEEN VERGADERING  

Vrolijk kerstfeest!  

Zondag 1 januari: GEEN VERGADERING  

Gelukkig nieuwjaar!  

Vrijdag 6 januari: 3 Koningen/winterbar 19u – 21u  

Driekoningen, driekoningen, geef mij nen nieuwen hoed,… Klinkt dit liedje jullie 

bekend in de oren? Trek dan je mooiste koningskleren aan, want vandaag gaan we 

zingen voor 3 koningen! Kom verkleed naar de scouts en smeer jullie stembanden 

maar al in. Mama’s en papa’s zijn welkom op onze gezellige winterbar voor een 

lekker drankje! 

  



 

Zaterdag 14 januari: Gezelschapspelletjes 18u30 – 20u30  

Vanavond is onze eerste avondvergadering omdat de leiding examens heeft ☹ . We 

spelen gezelschapspelletjes, dus neem allemaal jullie leukste gezelschapspel mee! 

Wij hebben er zin in!! 😊  

Zaterdag 21 januari: Filmvergadering 18u30 – 20u30  

Vanavond kijken we een leuke film op het lokaal. Neem allemaal jullie favoriete 

snacks mee, een dekentje, … zo maken we er een cozy avond van!  

Zondag 29 januari: Oma’s en opa’s 10u – 17u  

Vandaag zal alles een beetje trager verlopen dan normaal, want wij zijn allemaal op 

heel korte tijd heel oud geworden. 😱 Kom zeker verkleed!  

Zondag 5 februari: Leger-vergadering 10u – 17u  

Geef acht! Vandaag toveren we ons om tot echte soldaten. Trek kleren aan die vuil 

mogen worden en smeer jullie beentjes maar al in. 😉 

Zondag 12 februari: Valentijn 10u – 17u 

Oeeeh love is in the air <3 Deze vergadering staat in het teken van rozen, 

liefdesbrieven en geheime aanbidders. Zeker komen, want misschien vinden jullie 

de ware wel vandaag 😉 

Zondag 19 februari: Olympische Spelen 10u – 17u  

Wij kijken enorm op naar onze atleten die meedoen aan de Olympische Spelen, dus 

vroegen wij ons af of wij dat ook niet kunnen? Daar gaan we vandaag achter komen.  

Zondag 26 februari: Prinsen- en prinsessenvergadering 10u – 17u  

Welkom in onze magische wereld van prinsen en prinsessen. We toveren ons 

scoutslokaal om tot een prachtig kasteel en verplaatsen ons enkel nog maar met 

onze koets. Vergeet je zeker niet te verleden!  

  



 

Een aantal belangrijke zaken:  

− Wij spreken bij de start van elke vergadering af aan de lantaarnpaal.  

− Als je niet kan komen laat je dit even weten aan de leiding.  

− Leer zeker de wet vanbuiten.  

− Kom altijd in uniform of verkleed.  

− Vergeet geen lunch, 4-uurtje en drinken.  

− Je kan niet door de dreef met de auto!  

Wet:  

Ik ben kabouter. 

Ik vind gedaan met al dat vechten, gedaan met goede en slechte. Allemaal samen, 

allemaal één, allemaal vrolijk, nooit alleen.  

Regels van de Hunkerbunker:  

Kabouter is netjes. 

Kabouter is vroom. 

Kabouter is blijgezind. 

Kabouter helpt graag. 

Kabouter zegt de waarheid. Kabouter heeft een leuke dag gehad! En kabouter... 

(zelf in te vullen)  

Liedje opening van de dag  

1,2,3,4 kabouters hebben veel plezier. 

1,2,3,4 kabouters kom naar hier. 

Want zonder vriendje bij de hand komt niemand in kabouterland. 1,2,3,4 kabouters 

kom naar hier.  

 

Kita en Kniezel 

 



 

Koude groeten lieve jonggidsen! Het is weer tijd voor verwarmende vergaderingen, 

koele (snapte?) avonden en waanzinnig leuke momenten om samen te delen! Vol 

feest en plezier willen wij jullie al laten kennismaken met de komende 

vergaderingen WE ZIEN JE SNEL – SNOTTEBEL  

 

Zondag 4 december 14 - 17 u:  Sinterklaasvergadering 

ZIE GINDS KOMt DE STOOMBOOT … jippiee vandaag is de sint weer in het land! 

Benieuwd of er stoute kindjes bij de jonggidsen zitten? Het is vandaag een halve 

dag! 

Zaterdag 10 december 18u30 – 20u30: afscheidsfeestje 

Vandaag keren we een jaartje terug naar onze vorige leiding om afscheid te nemen 

van de 3e jaars.  

Vrijdag 16 december 18:30u-21u: kerstmarkt vergadering 

We snuiven vandaag de warme kerstsfeer op in antwerpen. we spreken een half 

uurtje vroeger af en kom allemaal zeker met de fiets. 

Vrijdag 23 december: Kerstmis  

Vandaag is het geen scouts. 

Vrijdag 30 januari: NIEUWJAAR 

3…2…1… HAPPY NEW YEAR!!  Vandaag is het GEEN scouts. Geniet alvast van het 

nieuwe jaar. Wat zijn jullie nieuwe goede voornemens? 

Vrijdag 6 januari 19u – 21u : 3 Koningen/winterbar 

Zin in een warm tasje chocomelk? Vandaag kan je iets komen drinken op onze 

winterbar. Info volgt nog! 

Vrijdag 13 januari 19u-21u: slaapzakken vergadering 

Vandaag doen we alles vanuit onze slaapzak lekker lui, warm & cosy :) 

Vergeet zeker je slaapzak niet. 

 

  

  

  

  



 

Vrijdag 20 januari 19u-21u: verstoppertje extreem vergadering 

Ik tel tot 10, al wie dat niet weg is is gezien! Doe vandaag zeker niet je meest flashy 

outfit aan want we spelen verstoppertje EXTREEM. 

Zondag 29 januari 10u - 17u: Casinovergadering 

Beste leden trek jullie mooiste outfit aan want vandaag gaan we met zen allen 

lekker gokken! Vergeet zeker je middageten, vieruurtje en drinkbus niet! 

Zondag 5 februari 10u-17u: Maffia vergadering 

Vandaag gaan wij als jogi’s laten zien wat voor badass girls we zijn. Wat voor illegale 

dingen dat we vandaag gaan doen krijg je nog te horen tijdens de vergadering dus 

wees zeker aanwezig. 

Vergeet zeker je fiets,middageten en vieruurtje niet. 

Zondag 12 februari 10u-17u: valentijn <3 

Love is in the air lalalalaaa.. vandaag zullen wij vandaag ons helemaal gooien in 

de wereld van cupido. Kom zeker af want het wordt een dag om nooit meer te 

vergeten. *insert hearteyes emoji 

Vergeet zeker je fiets, middageten en vieruurtje niet. 

 

17-19 februari: DUODAGEN 

OPGEPAST! Dit weekend kidnappen we de derdejaars voor een spetterend weekend 

met alle andere derdejaars jonggivers van ons district. Geen getreur liefste eerste en 

tweedejaars: volgende week zijn we er terug. Voor de 1e en 2e jaars is er vandaag dus 

GEEN SCOUTS. Meer info voor de derdejaars volgt via brief. 

Zondag 26 februari 10u-17u: Dikzakken vergadering 

Hoeveel maten kan jij aankomen tegen zondag? Je mag zeker valsspelen door je 

kleren vol te proppen.  

Vergeet zeker je fiets, middageten en vieruurtje niet. 

De wet:  

Wij zijn jonggidsen, wij wagen het avontuur, 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar, 

Wij willen samenwerken en beslissen, 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 

Zelf zet ik al eens de eerste stap, ik help waar ik kan, 

Ik wil winnen maar ik kan verliezen, 

Ik respecteer wat waardevol is, de mens, de natuur, het materiaal. Ons voorbeeld zal 

ons hierbij helpen.  



  

  

Zondag 4 december: 14-17u sinterklaasvergadering 

Het is zover! De Sint komt op bezoek. En zijn roetpieten zullen er een heus feest van 

maken. Maar zijn jullie dit jaar wel flink geweest? Vandaag krijgen jullie de kans om 

jullie te bewijzen. 

Zaterdag 10 december 18:30 - 20:30u: afscheidsfeestje 

Vandaag keren we terug in de tijd en komen we terug samen met onze tak van vorig 

jaar. Het wordt een gezellige avond waarin we terugblikken op de leuke 

herinneringen van vorig scoutsjaar.  

Zaterdag 17 december 19u - 21u: kerstfeestje 

Kerst staat voor de deur en dat gaan we vieren! Wie heeft er nog zin in een gezellig 

kerstdiner? Pakjes onder de kerstboom? Kom zeker mee vieren want hoe meer 

zielen hoe meer vreugd! En jullie verdienen zeker wel een kleine pauze tussen het 

studeren door!! 

Zaterdag 24 en 31 december: geen scouts 

We vieren kerst en nieuwjaar… maar jammer genoeg niet samen op de scouts. 

Geniet allemaal van de feestdagen en fijne kerstdagen! Tot snel. 

Vrijdag 6 januari 19u – 21u: winterbar 

Op deze gezellige winteravond op de scouts is iedereen welkom om iets te komen 

drinken en te genieten van een verwarmend vuurtje. 

Zaterdag 7 januari 19u - 21u: filmvergadering 

Vanavond kruipen we gezellig onder de dekens en genieten we van een filmavond. 

Neem jullie favoriete films en snackjes mee of denk zeker al eens na wat jullie graag 

willen zien! (PS: te veel snackjes is onmogelijk ;)) 

Zaterdag 14 januari 19u – 21u: casinovergadering 

Welkom in Casinode4! Hopelijk houden jullie er na vanavond geen gokverslaving aan 

over want het geld kan niet op! wie oh wie durf zijn gok te wagen in ons spel… 

  

  

  

  



 

Zaterdag 21 januari 19u – 21u: prommenade in bobovergadering 

Vanavond gaan we een mysterieuze wandeling doen in het park van den bobo…  

Zie dus zeker dat je warme kleren aandoet want het is koud ’s avonds! 

Zondag 29 januari 10u – 17u: wellnessvergadering 

Zaliiggg, de leiding heeft gedaan met de examens!!! Dus het is tijd voor een dagje 

rust en self-care. Neem maskertjes, nagellak, make up, massageolie, wat je mart 

wilt mee. Natuurlijk voorziet de leiding ook wat leuks!! 

Zondag 5 februari 10u – 17u: alles op wieltjes 

Een skatebord, een stepje, rolschaatsen, allemaal oke. Iedereen MOET vandaag iets 

op wieltjes meenemen. Als je niets leuk thuis hebt liggen kan je je fiets natuurlijk als 

laatste optie ook meenemen. Tot daannnn!!! 

Zaterdag 11 februari: Gidsenbar 

Money, money, money!!! Vandaag gaan we weer centjes verdienen voor ons kamp. 

Gidsenbar nummer 2. Alle verdere info en uren communiceren we nog met elkaar. 

Zondag 12 februari: geen scouts 

Vandaag hebben wij geen scouts. Snik* snik*. Maar veeg die tranen maar weg want 

volgende week zijn we een volledig weekend bij elkaar <3 

17-19 februari: Giverweekend 

EINDELIJK!!! Iets waar we lang naar hebben uitgekeken. Vandaag vertrekken we op 

giverweekend. Alle info komt nog in een brief. Zie dat je verkleedkleren bij hebt!  

Zondag 26 februari 10u – 17u: boothcampvergadering 

GEEF AACHTTT!!! Wij verwachten jullie in perfect legeruniform. Hopelijk zijn jullie 

fysiek klaar voor het boothcamp van vandaag en zijn jullie klaar om vuil te worden. 

LINKS RECHTS LINKS RECHTS LINKS RECHTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De wet: 

In het spoor van de Gids willen wij samen in vriendschap 

een weg zoeken naar de grote stad der mensen. 

Vol aandacht en bewondering willen wij stil worden 

bij de ontdekking van de natuur en de ontmoeting van iedere nieuwe mens. 

Zo willen wij ons bekwamen en inzetten om 

eerlijk, blij, trouw en handig mee te bouwen aan een nieuwe wereld. 

Waar het steeds beter wordt om samen te zijn. 

Belangrijk voor de gidskes: 

- Wees op tijd! 

- Altijd met de fiets komen. 

- Altijd je uniform aandoen, tenzij je verkleed moet komen. Dan all-in! 

- Laat iets weten als je niet kan komen. 

- Check regelmatig onze Facebook groep en antwoord hier ook zeker in. 

- Verzamelen op het veld naast het kasteel 

 

XOXO Lynn en Justine 

 

 

 

   


