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KAPOENEN                                                               kapoenenleiding@4desintjoris.be  

Auke Vermeiren (Veva) 0471 29 70 96 

Fien Philipsen (Gigi) 0472 79 92 05 

KABOUTERS                                                              kabouterleiding@4desintjoris.be  

Lore Plateau (Kita) 0468 22 66 13 

Norah Kegels (Kniezel) 0491 93 07 71 

JONGGIDSEN                                                                        jogileiding@4desintjoris.be  

Fien Heggerick   0498 06 94 44 

Hedda Jimenez 0488 10 77 67 

Thomas Vandoosselaer  

GIDSEN                                                                            gidsenleiding@4desintjoris.be  

Justine Jacobs 0471 26 24 98 

Lynn Goedons 0494 59 11 66 

GROEPSLEIDING                                                          groepsleiding@4desintjoris.be  

Anne Somers 0479 13 11 61 

Lore Plateau 0468 22 66 13 

Sophie Braem 0495 87 81 76 



 

 
  

Beste ouders, leden en vrienden van de 4 

De feestdagen zijn weer voorbij en het nieuwe jaar is van start gegaan. Dat betekent 

dan ook dat het weer tijd is voor het nieuwe boekske met een heleboel leuke 

zondagen en uiteraard het kamp! Houdt daarom ook de sociale media en mail in het 

oog om op de hoogte te blijven.  

Er zitten nog een paar drukke weken aan te komen maar we maken er nog een 

plezant jaar van!  

Het laatste boekje betekent ook dat het einde van het scoutsjaar er zit aan te 

komen. Graag willen we de leiding, de groepsleiding, sinjoko, de ouders en de leden 

allemaal bedanken voor de inzet, de aanwezigheid en zoveel meer. 

We hopen jullie volgend jaar weer talrijk te kunnen ontvangen. 

Tot op één van onze komende activiteiten! 

 

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 kapoenen, 

Say what? Dit is ons laatste boekske? Dat wil zeggen dat ons kamp dichter bij komt. 

Maar voor we daaraan beginnen hebben we nog een aantal leuke vergaderingen in 

petto! Kan jij alle K3 liedjes spotten? Lees snel verder en laat het ons weten!😉 

Zaterdag 4 + zondag 5 maart 10u-17u: Snoepjesverkoop  

Ik geef iedereen een lollypop en plots houdt het zeuren op! Dit weekend is het onze 

jaarlijkse snoepjesverkoop en gaan wij snoepjes verkopen. JOEPIE! Hopelijk 

verkopen de kapoenen de meeste zakjes ☺. Laat ook weten in de WhatsApp wie er 

wanneer komt zo hebben we een overzicht wie we kunnen verwachten. (Brief volgt) 

Zondag 12 maart 14u-17u: Vriendinnetjesvergadering 

Jow kapoenen, wij vinden jullie echte top grieten. Wij weten dat jullie BFF’s in de 

scouts zitten net zoals Gigi en Veva BFF’s zijn. Want wij blijven vrienden voor eeuwig 

en altijd, wij blijven dicht bij elkaar! Maar Gigi heeft nog wel een hele goede vriendin 

die vandaag eens mee wil doen in de scouts. Wij zijn dus heel benieuwd of jullie nog 

van zo’n goede vriendinnen hebben die wel eens een dagje mee willen doen. En wie 

weet willen ze dan wel ook naar de scouts komen! Neem dus maar al je vriendinnen 

mee vandaag!!! 

Vrijdag 17 – zondag 19 maart: Survivalweekend   

OMG het is zover KAPOENENWEEKEND!!  

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin is als Gigi en Veva! Wij hopen dat iedereen 

mee kan op dit awesome weekend. Want dit weekend gaan we overleven dus zet 

een kruisje op de wereldkaart ik kom naar jou toe! Jullie hebben normaal de brief 

met alle info al ontvangen. ☺  

Zondag 26 maart 10u-17u: kapoenendag   

Hoi kapoenen, vandaag is het Kapoenendag, de leukste feestdag van het jaar! Dit 

wil zeggen dat we met al de kapoenen van Merksem een hele dag samen gaan 

spelen. Wij gaan dus spelen als een ka(m)p(i)oen ka(m)p(i)oen, ik val en ik sta terug 

op! Hopelijk komen jullie allemaal want het gaat super leuk worden! ;) Ook hier 

ontvang je nog meer info over! Je bokes niet vergeten 😉 

  



 

Zondag 2 april: GEEN SCOUTS  

Hey kapoenen  

Vandaag geen scouts want de leiding is op weekend voor jullie kamp te plannen! Dit 

wil wel zeggen dat jullie al kunnen aftellen naar het kamp! Hebben jullie er ook 

zoveel zin in als Veva en Gigi? Wij doen al vast de Hippie shake, doe het links doe 

het rechts en shake je blij! 

Tot snel lieve kapoenen ☺ 

Zondag 9 april: PASEN, GEEN SCOUTS 

Vandaag jammer genoeg geen scouts want het is Pasen. Dit wil zeggen lekker 

brunchen met de familie, dat gaan Veva en Gigi ook doen.  

Wij missen jullie al, want onze liefde voor jullie is een waterval! ☺  

Zondag 16 april 10u-17u: Lentevergadering  

Hi lieve kapoenen, vandaag is het lentevergadering wij gaan vandaag de lente 

ontdekken in de natuur. Al die mooie bloemen bloemen bloemen, oh wat zijn ze 

mooi! Dit gaat super leuk worden dus hopelijk zijn jullie er allemaal bij. 

Liefssss Gigi en Veva 

Zaterdag 22 april: FOUR TO THE FLOOR  

Niets is leuker dan een feestje in de keuken… euhmm sorry foutje. Niets is leuker 

dan een feestje op de scouts!!! Lieve kapoenen, vandaag is het onze jaarlijkse fuif! 

Deel zeker ons evenement op Facebook zodat we veel geld kunnen inzamelen!!! Er 

volgt ook zeker nog een brief!  

Zondag 23 april: Familiezondag 

Omdat de leiding heeft moeten werken voor de scouts tot in de nacht is het vandaag 

geen scouts  Zooooo sssppiiijjttiiggggg !!! Maar ook thuis kan het een gigaleuke 

dag worden! 

Maar geniet van jullie vrij dagje kapoenen want morgen is het weer school. 

Zondag 30 april 14u-17u: Superheldenvergadering  

Vandaag trekken we ons superheldenpak aan en zullen we het kwaad bestrijden. 

Want een echte superheld is niet bang voor gevaar. I’m your superhero, jij gelooft in 

mij! Kan jij ons daarbij helpen?  

  



 

Maandag 1 mei: Scherpenheuvel 

1..2…3…4…5…6…ZEVENNNN, zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een 

kilometer! Vandaag is het de dag dat we 10 kilometer gaan wandelen naar 

SCHERPENHEUVEL!!! En jullie kunnen dat want, als je gelooft in jezelf dan komt alles 

weer goed! Want je begint gewoon te stralen! Er volgt nog een brief met alle 

informatie. 

Zaterdag 6 mei: Frietjesavond 

Eindelijk is het zo ver, onze jaarlijkse frietjesavond “Kapoenenfrituur de 4”!! In de 

brief die nog volgt geven we jullie alle belangrijke informatie. Nodig al je familie, 

vrienden, kennissen,… uit want dit geld is voor ONS kamp!!! Hoe meer zielen hoe 

meer vreugd. En vergeet niet, soms ben ik stoer als biefstuk met friet! Je kan ook 

ons evenement delen via Facebook! Tot dannn, smullen maarrrr!!! 

Zondag 7 mei: GEEN SCOUTS 

Jullie hebben gisteren flink gewerkt, jullie zijn de bom!!! Dus jullie hebben wel wat 

rust verdiend!!! Slaap maar lekker uit, dat gaan wij ook doen😉. En dan zien we 

jullie volgende week terug! 

Zondag 14 mei 10u-17u: Moviestars  

Heb jij altijd al eens een echte filmster willen zijn? Wij wel want, als ik een film zie 

dan begin ik te dromen! Ik zie mezelf al op dat zilveren doek! Vandaag kan dat!! Kom 

verkleed als een echte filmster, liefst niet te veel sterallures 😉. En dan maken wij 

vandaag een echte kapoenenfilm! Zeker komen dus! En vergeet je bokes niet! 

Mwah, mwah, mwah your favoriete leiding (in het Engels lezen eh 😉) 

Zondag 21 mei 14u-17u: Minigames vergadering  

Wie is de snelste, sterkste, slimste, gekste,… We komen er vandaag achter! De 

lievelingsknuffels van Gigi en Veva zitten vast in een spel! Niet normaal, niet 

normaal dit is niet normaal! Door spelletjes te spelen kunnen jullie ze samen 

bevrijden! Kom zeker, want Veva en Gigi zijn heel verdrietig en hebben nu elke nacht 

een nachtmerrie! 

Zondag 28 mei : Pannenkoekenslag  

Van de kleinste baby’s tot de aller chiqueste ladies iedereen lust toch een 

boterham… euhmm pannenkoek met choco choco! Vandaag gaan Nala, Feya, Gigi 

en Veva pannenkoeken bakken. We willen een super super super leuk kamp, dus 

we doen een extra geldactiviteit. Nodig zeker iedereen uit en kom zelf ook een 

lekkere pannenkoek smullen! Wij hopen alvast op goed weer!!! Een brief volgt nog! 

  



 

Zaterdag 3 juni: Kampcafé 

Zijn jullie benieuwd naar ons mega leuk kamp? Bang bang skipedidoe da ehhh, hier 

komt de zon hier komt de zon yeah (hopelijk natuurlijk). Kom dan zeker met je 

ouders langs op ons kampcafé! We geven jullie hier een presentatie van alle 

belangrijke informatie. De uren volgen nog dus houd zeker de WhatsApp in de gaten! 

Vanaf nu zijn het avondvergaderingen! 

Zaterdag 10 juni 18u30-20u30: Sterren en planeten vergadering 

Een raket naar de maan, een raket naar de ma a a a aan. Vandaag staat onze 

vergadering in thema van de sterren en planeten. Ken jij alle planeten in ons 

zonnenstelsel? Maak je maar klaar voor een heuse ruimtevaart! 

Zaterdag 17 juni 18u30-20u30: Feestjevergadering 

Dit is officieel onze laatste vergadering met de kapoenen alleen! Dus dat vraagt om 

een zot feestje!!! Samen feesten, dansen en zingen lopen en springen, samen 

feesten! Hopelijk schijnt de zon! Dansen op de beste schijven, lekkere drankjes en 

hapjes,… Maar vooral samen zijn met alle kapoenen samen!!!!  

Zondag 25 juni: Laatste zondag  

De aller aller allerlaatste vergadering is aangebroken. Vandaag gaan we met heel de 

scouts iets leuks doen. Maar wat we gaan doen is nog een verrassing! Loko le loko 

la loko lo, iedereen komt mee 😉. Natuurlijk ontvangen jullie hier ook een brief over. 

 

  



 

Dit was het dan, ons allerlaatste boekske. Hebben jullie alle K3 liedjes gevonden? Je 

kan de link naar de afspeellijst met alle liedjes (op volgorde van de vergaderingen!!!) 

hier kopiëren: 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2

F14PH5Zx6JmN5kTT68JI1Tk%3Fsi%3DBotuGXfUTRKLNaIyvUOC4A&h=AT1LbcXASk

GMFt3PmfuECH9YYNQ4whZJ8LjqNDh4c6iJm8HTwlPiyJhdOyraz6ffUAw1XFGOd54D9

cY9CaPk0GBIrgl9CwuEew-w6QeNJ9p6hEW1SWj7L_PWOcejfSaR74ljeg !  

Hopelijk hebben jullie net zoveel als ons genoten van dit scoutsjaar! Nu is het tijd om 

op kamp te vertrekken!  

Veeeeel liefs en miauwkes, 

Veva en Gigi  

 

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.  
 

 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2F14PH5Zx6JmN5kTT68JI1Tk%3Fsi%3DBotuGXfUTRKLNaIyvUOC4A&h=AT1LbcXASkGMFt3PmfuECH9YYNQ4whZJ8LjqNDh4c6iJm8HTwlPiyJhdOyraz6ffUAw1XFGOd54D9cY9CaPk0GBIrgl9CwuEew-w6QeNJ9p6hEW1SWj7L_PWOcejfSaR74ljeg
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2F14PH5Zx6JmN5kTT68JI1Tk%3Fsi%3DBotuGXfUTRKLNaIyvUOC4A&h=AT1LbcXASkGMFt3PmfuECH9YYNQ4whZJ8LjqNDh4c6iJm8HTwlPiyJhdOyraz6ffUAw1XFGOd54D9cY9CaPk0GBIrgl9CwuEew-w6QeNJ9p6hEW1SWj7L_PWOcejfSaR74ljeg
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2F14PH5Zx6JmN5kTT68JI1Tk%3Fsi%3DBotuGXfUTRKLNaIyvUOC4A&h=AT1LbcXASkGMFt3PmfuECH9YYNQ4whZJ8LjqNDh4c6iJm8HTwlPiyJhdOyraz6ffUAw1XFGOd54D9cY9CaPk0GBIrgl9CwuEew-w6QeNJ9p6hEW1SWj7L_PWOcejfSaR74ljeg
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2F14PH5Zx6JmN5kTT68JI1Tk%3Fsi%3DBotuGXfUTRKLNaIyvUOC4A&h=AT1LbcXASkGMFt3PmfuECH9YYNQ4whZJ8LjqNDh4c6iJm8HTwlPiyJhdOyraz6ffUAw1XFGOd54D9cY9CaPk0GBIrgl9CwuEew-w6QeNJ9p6hEW1SWj7L_PWOcejfSaR74ljeg


 

 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve kabouters, 

we zijn aangekomen aan het allerlaatste boekje van het jaar.  

Oooooooooooohhhh      Maar niet getreurd! Ook dit boekske staat boordevol leuke 

vergaderingen en…. Een supertof kamp!!!! Wij kunnen al niet wachten       Tot snel, 

lieve schatten <3  

Zaterdag 4 maart 10u-17u : Snoepverkoop 

Het is onze jaarlijkse snoepverkoop. Met het geld van de snoepjes kunnen we leuke 

dingen doen op kamp, dus laat die verkoper in jullie maar naar boven komen. 😊 

Meer info over deze zaterdag volgt nog!  

Zondag 5 maart 10u-17u : Snoepverkoop 

Het is onze jaarlijkse snoepverkoop. Met het geld van de snoepjes kunnen we leuke 

dingen doen op kamp, dus laat die verkoper in jullie maar naar boven komen. 😊 

Zondag 12 maart 10u-17u: Disney vergadering 

Welke disneyprinses ben jij? Ben je dapper zoals Mulan, zo mooi als sneeuwwitje, … 

dit kom je vandaag te weten. Kom zeker verkleed! 👑 

Zondag 19 maart 10u-17u: Lentepoets  

Vandaag is het onze jaarlijkse Lentepoets. We gaan ons lokaal een grondige 

poetsbeurt geven. (want het is nodig 😉) Maar geen zorgen, wij hebben voor jullie 

megaleuke spelletjes in petto! 

Zondag 26 maart 10u-17u: Welpendag  

Vandaag is het Welpendag. Dat wil zeggen dat we met alle kabouters van Merksem 

samen gaan spelen. Plezier verzekerd! Meer informatie volgt. 

  



 

Zondag 2 april: GEEN SCOUTS  

Het is geen scouts vandaag. De leiding is volop bezig met het kamp te plannen. 

Spannend hé? 😊😊 

Zondag 9 april: PASEN, GEEN SCOUTS 

Vrolijk Pasen! Let op, vandaag is het geen scouts. 

Zondag 16 april 10u-17u: De kabo’s got talent 

Haal al jullie talent maar naar boven want vandaag is het onze grote talentenshow! 

Maar geen zorgen jullie krijgen tijd genoeg om jullie talent in te oefenen. 🤸🏼 

Zaterdag 22 april: FOUR TO THE FLOOR 

Vanavond mogen jullie allemaal komen feesten. Gigi gaat weer optreden, dusk om 

zeker kijken. 🥳 

Zondag 23 april: Familiezondag 

Omdat de leiding gisteren hard heeft gewerkt op onze fuif, is het vandaag geen 

scouts. Rust dus maar allemaal goed uit en tot volgende week!  

Zondag 30 april 14u-17u: teletijdmachine  

Vandaag gaan we terug in de tijd, of gaan we naar de toekomst. Dat is de vraag 

natuurlijk. Het wordt zeker een dag vol spanning en avontuur. Kom dus zeker naar 

de scouts voor samen de teletijdmachine naar ergens anders te nemen.  

Maandag 1 mei: Scherpenheuvel 

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeeeeeven… zo gaat het goed, zo gaat het beter, en 

nog een kilomeeeeter… 

Vandaag wandelen we 20 km tot Scherpenheuvel. Smeer die beentjes dus maar al 

goed in. Meer informatie volgt! 

Zondag 7 mei 10u-17u: Wellness – vergadering  

Maskertjes, nageltjes lakken, massages, yoga, … dit staat allemaal op de planning 

vandaag. Vandaag gaan we helemaal “zen” worden.  

Zondag 14 mei 10u-17u: Picknick - vergadering  

Omdat we de vorige keer een heeeel klein beetje jaloers waren op de kapoenen, 

gaan wij ook picknicken! Dus neem allemaal iets lekkers mee om te eten en te 

drinken en een dekentje zodat we ons buiten in het zonnetje kunnen zetten. 😊 

  



 

Zaterdag 20 – zondag 21 mei: 3de jaars weekend 

Dit weekend gaan we met de 3e jaars alle technieken oefenen voor naar de 

jonggidsen te gaan.  

De 1ste en 2de jaars mogen uitslapen deze zondag, voor hen is het geen scouts ☹. 

Maar we zien jullie volgende week terug.  

Zondag 28 mei 10u-17u: Pannenkoekenslag  

Vandaag gaan Nala, Feya, Gigi en Veva pannenkoeken bakken. We willen een super 

super super leuk kamp, dus we doen een extra geldactiviteit. Nodig zeker iedereen 

uit en kom zelf ook een lekkere pannenkoek smullen! Wij hopen alvast op goed 

weer!!! Een brief volgt nog! 

Zaterdag 3 juni: Kampcafé 

Vandaag komen jullie te weten wat ons kampthema is, waar, de foeriers,… Wij 

hebben er al superveel zin in! Jullie ook? 😊 

Zondag 4 juni 14u-17u: Escape-room vergadering 

De leiding heeft voor jullie een megacoole escape room in elkaar gestoken. 😊 Lukt 

het jullie om binnen de tijd de escape room op te lossen?? Zeker komen! Opgelet: 

vandaag is het scouts van 14u tot 17u. 

Zaterdag 10 juni 18u30-20u30: Casino-vergadering 

Doe vandaag allemaal jullie chiqueste kleren aan want we spelen casino vandaag, 

maak jullie al klaar om geld te verdienen (of te verliezen). 

Zondag 18 juni 10u-17u: Diep in de zee 

Diep in de zee,Diep in de zee, Ik zal je zo missen tussen de vissen. Blijf toch benee, 

… Ariël en sebastiaan hebben jullie hulp nodig in de zee, dus komen is de 

boodschap om ze optijd te redden. 🦀🧜🏻 

25 juni: Laatste zondag  

Ooooooooooh… de laatste zondag van het jaar is al weer aangebroken. ☹ Maar om 

het jaar goed af te sluiten, staat er een leuke activiteit op de planning. Spannend!!!!  

 

  



 

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 vrolijk. 

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. 

 

Groetjes, Feya en Nala 

 

  



 

 

Hier zijn we dan! Ons laatste boekje van het jaar…  

Ook al doet dit ons al veel verdriet, laten we ons nog helemaal gaan met de 

vergaderingen! Kom zeker om te ontdekken wat wij voor jullie in peto hebben.  

Vrijdag 3 – zondag 5 maart: Jogiweekend 

Na lang wachten is het eindelijk zo ver…. ONS WEEKEND KOMT ERAAN!! 

Verdere informatie volgt nog via. 

Zaterdag 11 – zondag 12 maart 10-17u: snoepverkoop  

Dit weekend verkopen we onze jaarlijkse lekkernij. 

Vergeet zeker jullie middageten, 4 uurtje en drinken niet!! 

Zondag 19 maart 10-17u: 61 vergadering 10-17u 

Vandaag gaan we door het leven als een echte 61’er. Heel je stoerste jongens kledij 

of 61 uniform al vast maar uit de kast. 

Vergeet zeker jullie middageten, 4 uurtje en drinken niet!! 

Zondag 26 maart: lazytown 10-17u 

Vandaag begeven we ons in de wondere wereled van lazy town. 

Wees optijd want ons “sportacus airship” vertrekt stipt om 10u! 

Vergeet zeker jullie middageten,  4 uurtje en drinken niet!! 

Zondag 2 april: geen scouts 

Deze zondag is het geen vergadering, de leiding is op voor ons geweldige kamp aan 

het plannen!!! 

Zondag 9 april: Pasen  

Bim Bam Beieren de paasklokken leggen op de scouts geen eieren, maar thuis wel. 

Vandaag geen vergadering. 

  

  

  

  

  



 

Zondag 16 april: Croqueslag  

Vandaag gaan we wat centjes bij verdienen voor ons kamp dus wees zeker aanwezig 

en nodig iedereen die je kent uit zodat we genoeg geld hebben voor ons kamp deze 

zomer. 

Verdere info zal hier nog over volgen. 

Zaterdag 22 april: four to the floor 

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!! Vandaag zijn jullie allemaal welkom op onze 

jaarlijks fuifje.  

Hou zeker het evenement of facebook zeker in het oog. 

23 april: Familiezondag 

Omdat de leiding gisteren hard heeft gewerkt op onze fuif, is het vandaag geen 

scouts. Rust dus maar allemaal goed uit en tot volgende week!  

Zondag 30 april: 14u-17u complot  vergadering 

Zijn jullie klaar voor deze mysterieuze zondag? Vandaag worden we lid van dit 

mysterieuze genootschap. 

Vergeet zeker jullie 4 uurtje en drinken niet!! 

Maandag 1 mei: Scherpenheuvel 

Zijn jullie er klaar voor? Vandaag stappen we 30 km naar Scherpenheuvel.  

Vergeet zeker jullie middageten, 4 uurtje en drinken niet en doe stevige schoenen 

aan!! 

Zondag 7 mei 10-17u: woudloperskeuken 

Vergeet zeker jullie middageten 4 uurtje en drinken niet!! 

Zondag 14 mei 10-17u: doe het zelf vergadering 

Bob de bouwer kunnen we het maken? Nou en of, vandaag steken we zelf vanalles 

in elkaar. 

Vergeet zeker jullie middageten, 4 uurtje en drinken niet!! 

Zondag 21 mei 10-17u: life choice  

Vergeet zeker jullie middageten, 4 uurtje en drinken niet!! 

Zondag 28 mei: geen scouts 

Deze zondag is het helaas geen scouts 

  



 

Zaterdag 3 Juni: kampcafe 

Vandaag kom je te weten hoe, wat of waar het kamp zal doorgaan.  

Verdere info volgt nog. 

Vrijdag 9 juni 19-21u: Outerbanks vergadering 

Vandaag gaan we samen met John B en zijn vrienden een groot avontuur beleven in 

Outerbanks. Wees zeker op tijd voor dat de boot vertrekt. 

Vrijdag 16 juni 18-21u: BBQ vergadering 

Niets beter dan de laatste jogi vergadering af te sluiten met een lekkere barbecue! 

Vanavond zullen we al samenkomen om 18 uur om samen te eten. Iedereen mag 

zijn eigen vleesje/ snack meenemen om op de bbq te leggen. Hmmmm 

Zondag 25 juni: laatste zondag 

We zijn spijtig genoeg aangekomen bij de allerlaatste vergadering van dit toffe jaar. 

Maar niet getreurd want dit wordt een knaller van een afsluiter! Meer info over deze 

zondag volgt in een brief.  

BELANGRIJK!!!  

- Als je niet kan komen laat dit dan even weten voor woensdag!  

- Leer zeker de wet! Anders trakteren 

- Kom altijd in uniform of verkleed!!!  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vrijdag 3 – zondag 5 maart: weekend 

Eindelijk is het zover! We vertrekken op weekend opzoek naar een wondere wereld 

vol magie. Wie meer wil ontdekken moet zeker komen. We houden jullie nog op de 

hoogte via de brief.  

Zaterdag 11 en zondag 12 maart van 10-17u: snoepverkoop 

Onze jaarlijkse snoepverkoop staat weer voor de deur. Dit weekend vliegen we erin! 

We hopen dat jullie zo talrijk mogelijk aanwezig zullen zijn. We kunnen alle hulp 

gebruiken.  

Zondag 19 maart van 14-17u: lentepoets 

Vandaag wordt het lokaal weer spik en span. Maar voor jullie gelukzakken hebben 

we een leuke activiteit voorzien. Dus geen schrik, het vuile werk is voor de leiding ☺  

Zaterdag 25 maart: gidsenbar 

Jammer genoeg werd de vorige gidsenbar afgelast… Maar wees niet getreurd het 

feestje gaat door! Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn om mee een 

handje te komen helpen. Dan maken we er een knaller van! Tot dan. Ps: zoals de 

vorige keer voorzien we hier avondeten voor jullie. Verdere info zullen we nog 

meedelen. 

Zondag 26 maart van 10-17u: jingiverdag 

De derdejaars gaan vandaag op bezoek bij de jins. Spannend! Voor de eerste en 

tweede jaars is het jammer genoeg geen scouts. Jullie hebben gisteren al hard 

gewerkt op de gidsenbar! 

Zondag 2 april: geen scouts 

Jullie leiding is op planweek om het kamp volledig voor te bereiden. Geen scouts dus 

vandaag! 

Zondag 9 april: geen scouts 

Vandaag is het Pasen dus geen scouts. Geniet van jullie vrije dag. Goed paaseieren 

rapen!!! 

  

  

  

  



 

Zondag 16 april van 10-17u: derdejaars zijn leiding 

Janne en Jona zullen vandaag de taak als leiding op zich nemen. Dus succes en laat 

maar eens zien hoe creatief jullie kunnen zijn. Zij zullen jullie dus op de hoogte 

houden voor deze zondag. 

Zaterdag 22 april: Four to the floor 

Ook dit jaar organiseert de 4 haar grote fuif. Nodig al jullie vrienden al maar uit. Voor 

jullie is het vanavond een avond om te ontspannen en te feesten! 

Zondag 23 april: geen scouts 

Deze week is het geen scouts aangezien de leiding hard heeft gewerkt op de fuif. Tot 

volgende week allemaal! 

Zondag 30 april van 10-17u: waar is wally  

Waar is Justine? Waar is Lynn? Waar is Wally? Vandaag is het aan jullie om erachter 

te komen wie we kwijt zijn en waar deze persoon naartoe is! Kom zeker met de fiets 

want die gaan we goed kunnen gebruiken als we heel mxm en omstreken moeten 

afzoeken! Zet die speurneus dus maar op en afkomen is de boodschap!!! 

Maandag 1 mei: scherpenheuvel 

Tijd om die benen in te smeren. Wie durft de 60km aan? Succes allemaal! De brief 

met verdere info zullen jullie nog van ons ontvangen.  

Zondag 7 mei van 14-20u: chirovergadering 

Voor de verandering doen we eens een chirovergadering. Wie wil kan vanavond mee 

met ons eten. We bestellen samen avondeten en wie wil kan natuurlijk ook van thuis 

eten meebregen. We maken er een gezellige dag van! 

Zaterdag 13 mei: zomerbar 

Voor deze laatste gidsenbareditie organiseren we een zomerbar. Met dit mooie weer 

gaat dit zeker een succes zijn! Als jullie nog leuke ideetjes hebben, laat dit gerust 

weten! 

Zondag 21 mei van 10-17u: derdejaars zijn leiding 

Annelies en Roos zijn vandaag jullie leiding en zullen een activiteit voorzien. We zijn 

zeer benieuwd waar jullie mee af komen en succes. Alle info krijgen jullie ook van 

deze dames! 

Zondag 28 mei van 10-17u: uitstap naar Sint-Annastrand 

Trek je badpak en bikini alvast aan en smeer je goed in. We gaan naar het strand! 

Hopelijk wordt het vandaag goed weer. Moest het tegen zitten laten wij op tijd weten 

wat het eventuele alternatief is.  

 



 

Zaterdag 3 juni: kampcafé 

Zijn jullie benieuwd naar het kampthema of naar wie jullie foeriers worden? Hebben 

jullie al zin om binnenkort op kamp te vertrekken? Wij wel! Kom vanavond te weten 

wat we allemaal voor jullie in petto hebben.  

Zaterdag 10 juni van 19-21u: sherlockholmesvergadering  

Het is zeer stil op een zaterdagavond in bobo… te stil. Hier klopt iets niet en wij gaan 

uitzoeken wat! Kom zeker allemaal met de fiets. 

Zaterdag 17 juni van 19-21u: slaapzakkenvergadering 

Vanavond maken we het gezellig. Er staat jullie een avondje gezellig bijkletsen en 

leuke spelletjes spelen te wachten. Vergeet zeker jullie slaapzakken niet mee te 

nemen! 

Zondag 25 juni van 10-17u: laatste zondag 

Het scoutsjaar is alweer voorbij gevlogen. Vandaag hebben we een leuke dag 

gepland om dit scoutsjaar vol leuke herinneringen af te kunnen sluiten. De 

praktische info zullen we jullie zo snel mogelijk nog doorsturen.  

Vrijdag 30 juni: camion inladen 

We kunnen alle helpende handen gebruiken! We hopen jullie allemaal te zien 

verschijnen. Hoelaat je hier moet zijn communiceren we nog. Tot dan! 

1-12 juli: gidsenkamp! 

JOEPIEEEE. Het moment waar jullie al een jaar naar uitkijken. En nu is het zover. We 

hopen op mooi en zonnig weer en dan maken we er een topkamp van!  

  



 

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  

 


