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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  

  

Welkom terug! We starten ons scoutsjaar met volle goesting om er weer een 

knaller van formaat van te maken, met nieuwe en bekende gezichten. Dit jaar 

staat in het thema van ‘DAS Goesting’. Want scouts, da’s voor ’t leven! Van kleine 

kapoen tot bij de leiding en zelfs lang daarna. Iedereen heeft zijn eigen 

scoutsverhaal. Ook wij schrijven dit jaar weer mee aan een nieuw hoofdstuk van 

de 4 en zijn blij om iedereen weer te mogen verwelkomen!  

De leiding en groepsleiding hebben veel leuke dingen gepland voor het komende 

jaar, ben jij benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat? Kijk dan zeker verder! 

Als er nog mensen zijn die zich geroepen voelen of zin hebben om ons een handje 

te helpen op één van onze evenementen zijn jullie steeds welkom en mogen jullie 

dit gerust aan ons laten weten.   

Bij vragen, opmerkingen of voor een babbel kan u altijd terecht bij de leiding of de 

groepsleiding 

 

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! 

  

  

   



 

 

Beste ouders, 

De leiding staat weer paraat om er een knallend jaar van te maken. Hopelijk heeft 

jullie dochter er ook terug zin in. De kampen waren een groot succes, ik zag alvast 

heel veel blije gezichtjes na de kampen. Er zijn weer memorabele momenten in het 

geheugen gegrift. De totemisatie, koken op houtvuren, kampvuur, verkleedpartijtjes 

… 

Achter de schermen heeft sinjoko ook niet stil gezeten. We trachten onze 

leidingsploeg te ondersteunen en te helpen waar nodig. We zorgen dat er een 

vrachtwagen wordt besteld, zien dat de grote tenten rechtstaan en graven mee de 

hudo. Ondertussen maken we plannen voor de eetavond op 22/10, de 

snoepverkoop in februari, werkdagen op het lokaal … 

Zoals u kan lezen, kunnen we alle hulp goed gebruiken, zowel met werkdagen als 

met de opbouw en afbraak van de tentenkampen. Wenst u als actief lid deel te 

nemen aan sinjoko, ook dat kan en we ontvangen u met open armen. We 

vergaderen 1 keer per maand op het lokaal. Je kan altijd iemand van de leiding of 

sinjoko aanspreken.  

Update lokaal: 

Zoals reeds gemeld krijgen we binnen een aantal jaren (2025) een gloednieuw 

lokaal ter hoogte van de voetbal in de dreef. De architecten zijn volop bezig met de 

plannen, en ik kan alvast zeggen dat het echt een knap lokaal wordt. Uiteraard 

volgen we dit nauwgezet mee op. Onze huidige lokalen zijn op, deze zomer is de 

dakwerker het ganse dak komen inspecteren en repareren waar nodig. We hadden 

enkele lekken, die zouden nu opgelost zijn. Het is een beetje oplapwerk, zo ook de 

ramen die sneuvelden door personen die het heel leuk vonden om deze stuk te 

slaan. We vervangen deze door een houten plaat om het vandalisme tegen te gaan. 

Hopelijk kunnen we het op deze manier nog enkele jaren volhouden in onze lokalen 

totdat we kunnen verhuizen. Wij kijken er vast naar uit, een nieuwe frisse start na 

105 jaar de 4, waarvan we sinds 1984 in onze huidige lokalen zitten. 

Tot slot nog een welgemeende dikke merci aan Lieselotte Fonteyne voor haar 

jarenlange inzet als penningmeester. Binnen enkele jaren is haar dochtertje oud 

genoeg om ook naar de 4 te komen en ontvangen we ze weer met open armen. 

Een stevige linker, 

sinjoko 

Wie zijn we? 

Peggy Kloots: voorzitter 

Ann Van der Borght: penningmeester 

Gerlinde Van Nieuwenhove: secretaris 

Katrien Stuer: meewerkend lid 

Sigrid De Lie: meewerkend lid 

An Christiaen: meewerkend lid 

Debby Turneer: meewerkend lid 

Dave Vissenberg: meewerkend lid 



 

    Hallokesss lieve kapoenen, 

Say whattt, een nieuw jaar, nieuwe leiding, nieuwe kapoenen, nieuwe toffe spelletjes 

en vergaderingen?!? We hebben een aantal leuke vergaderingen in petto voor jullie 

dit boekske. Begin alvast de wet te oefenen en zet jullie schrap voor een fantastisch 

scoutsjaar. Lees ook zeker de belangrijke informatie! Wij zijn er klaar voor, hopelijk 

jullie ook!!! 

Dikke knuffel en tot snel, 

Gigi en Veva  

 

Zondag 18 september 14u-17u: kennismakingsvergadering  

Joepieee, onze eerste scoutsvergadering. Sommige onder jullie kennen elkaar al, 

maar sommige gezichtjes zijn nog onbekend! Daarom gaan we vandaag de tijd 

nemen om elkaar een beetje beter te leren kennen. Zijn jullie klaar voor het nieuwe 

scoutsjaar? Wij kijken er al naar uit!  

We zien jullie om 14u aan de rotonde. Vergeet geen 4-uurtje en drinken!  

Zondag 25 september 14u-17u: vriendinnetjesvergadering 

Vandaag is het vriendinnetjesvergadering. Hebben jullie vriendinnen in de klas die 

eens mee naar de scouts willen komen? Of misschien ergens anders nog iemand 

die op zondag niets te doen heeft? Vandaag mag je ze allemaal meenemen naar de 

scouts 😊. (Vriendinnetjes van het jaar 2015/2016)  

We zien jullie om 14u aan de rotonde. Vergeet geen 4-uurtje en de wet te leren 😊. 

Zondag 2 oktober: familiezondag 

Gigi en Veva zijn vandaag druk aan het vergaderen om er een spetterend jaar van te 

maken. Hierdoor is het jammer genoeg geen scouts vandaag… Ooooh ☹. Maar niet 

getreurd, volgende zondag vliegen we er weer in 😊.  

Je kan vandaag de wet nog een paar keer oefenen thuis 😉. 

  



 

 

Zondag 9 oktober 10u-17u: picknickvergadering 

Vandaag een vergadering van 10u-17u, wat leuk! We gaan met zen alle gezellig 

picknicken. Jullie mogen allemaal iets meenemen om met elkaar te delen. Mama’s 

en papa’s, jullie kunnen in de WhatsApp overleggen wie wat meeneemt 😊. Zo zijn 

we zeker dat we verschillende snacks hebben! De leiding zal drinken voorzien en 

een 4-uurtje. xoxo 

Zondag 16 oktober 14u-17u : Herfstpoets 

Hoe leuk klinkt het om met heel de scouts samen spelletjes te spelen? Wel vandaag 

is het zo ver! Ons lokaal kan wel een opknapbeurt gebruiken. De leiding gaat hier 

voor zorgen terwijl jullie jullie uitleven met de kabouters, jogi’s en gidsen! Veel 

plezier! Wij beginnen al vast met poetsen 😉.  

Vrijdag 21 oktober: dag van de jeugdbeweging 

Lieve kapoenen vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. Dit wil zeggen dat 

jullie allemaal met uniform naar school mogen gaan. Laat zien dat je een echte 

scoutsgriet bent van de 4! 

Zaterdag 22 oktober: eetavond 

Hey coole kapoenen, vandaag is het eindelijk onze eetavond! Dit wil zeggen, lekker 

eten, leuke prijzen, gezelligheid,… EN niet te vergeten, we kunnen eindelijk ons 

dansje showen aan de familie! Neem dus jullie oma’s, opa’s, bomma’s, bompa’s, 

meters, peters, mama’s, papa’s, zussen, broers,… mee. Iedereen is welkom!  

Tot dan. (Brief volgt nog 😉) 

Zondag 23 oktober: familiezondag 

Omdat wij gisteren zo heerlijk hebben kunnen smullen van dat lekkere eten hebben 

we vandaag een dagje vrij. Geniet van jullie zondag! 

Xoxo, jullie awesome leiding 

29 tot 30 oktober: mini-weekend  

Boeee!!! Zijn jullie klaar voor ons eerste weekend? Nog niet alle kapoenen zijn op 

weekend geweest met de scouts. Om al eens te oefenen blijven we een nachtje 

slapen op ons eigen lokaal. Het thema van ons mini-weekend is Halloween!! Neem 

dus ook zeker verkleedkleren mee. Er volgt nog een brief met alle informatie.  

  



 

 

Zondag 6 november 10u-17u: K3-vergadering 

Mango Mango, onze liefde is een waterval, Eyo eyo, jij bent de bom, oya lélé, Jij bent 

mijn Gigi… Kennen jullie alle liedjes van K3? Wij wel hoor, Veva en Gigi zijn de 

grootste fans! Verkleed je vandaag in je lievelings K3-liedje en laat maar eens zien 

hoe goed je kan zingen en dansen! Het is weer van 10u tot 17u vandaag, vergeet 

dus zeker geen bokes, 4-uurtje en genoeg drinken mee te nemen! 

Zondag 13 november 14u-17u: oma en opa vergadering 

Hallo? Hallo? Ik hoor u ni! Ah wacht, mijn hoorapparaat staat niet aan. Ah, dat is 

beter. Ben jij klaar voor een nieuwe vergadering? Zet jullie leesbril op, hoorapparaat 

aan, wandelstok mee,… Want vandaag is het oma en opa vergadering! 

Zondag 20 november 14u-17u: beestenboelvergadering 

Het heeft 4 poten en is wit met zwarte strepen. Het heeft twee poten, is roos en 

staat vaak op maar 1 poot. Het heeft geen poten, maar heeft vinnen. Rarara, wat 

zou het zijn? Vandaag is het een beestige vergadering. 

Zondag 27 november 14u-17u: herfst-knutselvergadering  

Dag Picasso’s en Picassorinnen (hihi), wie houdt er hier van herfst? Wie houdt er 

hier van knutselen? Ik heb gehoord dat de kapoenen de beste knutselaars zijn van 

heel de 4. Bewijs dat maar eens!! 

DE WET  

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

BELANGRIJK 

- Laat zeker iets weten als je niet kan komen. 

- Doe altijd je uniform aan, tenzij je deze nog niet hebt of verkleed komt. 

- Vergeet geen 4uurtje. 

- Je kan niet door de dreef met de auto! 

  



 

 

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. 

Hoe werkt een zondag bij de kapoenen? 

Wij zullen 10min. voor aanvang van de vergadering op jullie wachten aan de rotonde 

voor het kasteel in Bouckenborghpark, zodat we op tijd met onze activiteiten kunnen 

beginnen. Als je niet kan komen, is dat geen enkel probleem maar laat het wel aan 

ons weten zodat we weten dat we niet meer moeten wachten (onze 

contactgegevens staan vooraan in het boekje). Om 17u is de scouts gedaan en 

houden we een sluitingsmoment met de andere takken. Tijdens opening en sluiting, 

zeggen wij enkel nog de wet. De eerstejaars leren dit 

best even vanbuiten want wie weet zijn zij volgende keer 

aan de beurt. 

Dit is dan het einde van ons eerste boekske. Maar niet 

getreurd, ons volgende boekske is al in de maak! 

Hopelijk hebben jullie er al van genoten, want wij zeker 

en vast wel! Tot de volgende lieve kapoenen! 

Xoxo, Veva en Gigi 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve kabouters,  

 

Dit is het allereerste boekske van dit jaar. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in 

als jullie leiding 😊. Wij kunnen niet wachten om met jullie te spelen en ons 

megahard te amuseren!!!  

Tot snel 

XOXO 

Opgelet: De zondagen zijn dit jaar om de week van 10u – 17u en 14u – 17u. Dus 

kijk het uur altijd goed na. 

Zondag 18 september 10u-17u : Kennismakings-vergadering  

Zijn jullie klaar voor de eerste zondag van het nieuwe scoutsjaar? Vandaag gaan we 

elkaar beter leren kennen aan de hand van mega toffe spelletjes! Wij hebben er 

alvast heel veel zin in. Jullie ook? 😊 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

Zondag 25 september 14u-17u : Vriendinnetjes-vergadering 

Jullie mogen vandaag allemaal vriendinnetjes meenemen naar de scouts, hoe leuk 

is dat?? Zo kunnen wij laten zien hoe tof het bij ons is en wie weet willen zij dan ook 

in onze scouts komen! 😊 Vergeet niet te laten weten aan jullie vriendinnetjes dat 

ze zeker een 4-uurtje en een drankje meenemen.  

Aan de ouders: willen jullie ons een berichtje sturen met het aantal vriendinnetjes 

die meekomen? Zo weten we met hoeveel we zijn. 😊 

Zondag 2 oktober : Familiezondag 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts want jullie leiding is volop bezig met de 

rest van het jaar te plannen. Tot volgende week!! 

Zondag 9 oktober 10u-17u : Cowboys en indianen-vergadering 

♪ Kom pak je lasso maar, zo vangen cowboys indianen. ♪ Wie zal er winnen? De 

cowboys? Of de indianen? Daar komen we vandaag achter! Kom zeker verkleed! 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

  



 

 

Zondag 16 oktober 14u-17u : Herfstpoets 

Vandaag gaat de leiding het lokaal helemaal poetsen en opruimen! Maar geen 

zorgen, jullie mogen leuke spelletjes spelen. 😊  

Vrijdag 21 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is het de jaarlijkse Dag van de jeugdbeweging. Ga allemaal in jullie 

scoutsuniform naar school en laat zien dat jullie in de coolste en leukste scouts van 

het land zitten! 

Zaterdag 22 oktober: Eetavond 

Nodig allemaal jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broers, zussen, vrienden en 

vriendinnen uit waaaaaannttt het is onze jaarlijkse eetavond!! Een avond boordevol 

lekker eten, leuke actjes en een geweldige bingo. Dat kan je toch niet missen? 😉 

Zondag 23 oktober : Familiezondag 

Na dit drukke weekend hebben we allemaal wel een rustdagje verdiend. Tot 

volgende zondag!! 

28, 29 en 30 oktober : Kabouter-weekend 

Dit weekend staat er een megaleuk scoutsweekend op jullie te wachten! Meer info 

volgt! 😊 

Zondag 6 november 10u-17u : Beroepen-vergadering 

Wat wil jij later worden? Vandaag staat in het teken van alle dokters, verplegers, 

juffen, meesters,… Tijdens het grote beroepen-spel komen alle beroepen aan bod! 

Verkleed komen is altijd leuk!  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

Zondag 13 november : Familiezondag 

De leiding heeft examens dus helaas is het vandaag geen scouts. Maar niet 

getreurd, volgende week staan we weer voor jullie klaar! 

Zondag 20 november 10u-17u : Alles op wieltjes-vergadering 

Vandaag mogen jullie met jullie wieltjes naar de scouts komen! Fiets, step, 

rollerblades, winkelkar,.. hoe origineler, hoe beter! 😊 Wij hebben er al zin in!! 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

  



 

 

Zondag 27 november 14u-17u : Piraten-vergadering 

Schip ahoy piraten! De slechteriken hebben onze schat gestolen en ergens verstop, 

maar waar? We hebben jullie hulp nodig om onze schat terug te vinden! Het belooft 

een spannende vergadering te worden! 

Zondag 29 november 10u-17u : Sprookjes-vergadering 

De kabouters mogen zich vandaag omtoveren tot echte sprookjesfiguren. Een stoere 

prins, een mooie prinses, een echte heks of zelfs een kabouter! Alles kan vandaag! 

Zeker komen. 😊 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

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 

 



 

Joepieeee, het is weer scouts!  

De leiding is er alvast helemaal klaar voor om het nieuwe jaar van start te gaan, 

jullie ook? 

Hieronder lees je alvast welke vergaderingen we hebben en wanneer ons weekend 

doorgaat. 

 

Zondag 18 september 10u-17u: ontmoetingsdag 

Vandaag is het zover (trommel geroffel)....DE EERSTE SCOUTSDAG VAN HET NIEUWE 

SCOUTSJAAR !!! 

Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 😊 

Vergeet geen vieruurtje en lunchpakket mee te nemen 

Groetjes de jogi leiding xoxo 

Zondag 25 september 10u-17u: H2O vergadering 

Vandaag zijn we echte zeemeerminnen en verdiepen we ons in de 

onderwaterwereld. Vergeet je fiets, zwemkledij, handdoek, haarrekker, vieruurtje en 

lunchpakket zeker niet mee te nemen. 

Zondag 2 oktober:  Familiezondag 

Dit weekend is het helaas geen scouts omdat de leiding op weekend is. 

Tot volgende week!! 

Zondag 9 oktober 10u-17u: politie en boeven vergadering 

HALT BLIJVEN STAAN! Vandaag halen we de boef/politieagente uit. Wees zeker op 

tijd want anders vlieg je al direct de gevangenis in 😊 

Vergeet geen vieruurtje en lunchpakket mee te nemen. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

Zondag 16 oktober 14u-17u: keeping up with the jogi’s vergadering 

OMG, vandaag vliegen we naar Los Angeles om onze eigen reality reeks op te 

nemen. Wees zeker op tijd want ons vliegtuig vertrekt stipt om 10u. Vergeet geen 

vieruurtje en lunchpakket mee te nemen. 

Vrijdag 21 oktober: dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is het onze dag! Vergeet zeker niet in uniform naar school te gaan! 

Zaterdag 23 oktober 10u-17u: eetavond 

Vanavond is het weer tijd voor onze jaarlijkse eetavond! 

Kom met familie en vrienden lekker smullen en genieten van de zalige actjes.  

Verdere info volgt via brief. 

Zondag 24 oktober: familiezondag 

Na dit drukke weekend hebben we allemaal wel een rustdagje verdiend. Tot 

volgende zondag!! 

Zondag 30 oktober 10u-17u: waar is Wally vergadering 

Heb jij Wally gezien? Vandaag gaan we op zoek naar Wally, wees zeker aanwezig 

want het wordt een spannende dag.  

Vergeet geen vieruurtje en lunchpakket mee te nemen. 

Zondag 6 november 10u-17u: oudjes vergadering  

Welkom in rusthuis 4de Sint-Joris. Vandaag zal alles wat moeizamer duren maar dat 

is normaal op onze leeftijd. Vergeet geen vieruurtje, lunchpakket en looprekje mee 

te nemen. 

Zondag 13 november 10u-17u: tape vergadering 

Opgepast, vandaag tapen we alles vast. Vergeet geen vieruurtje, lunchpakket en rol 

tape mee te nemen. 

  



 

 

18 – 20 november 10u-17u: scoutsweekend 

Een van de fantastische hoogtepunten van het scoutsjaar… SCOUTSWEEKEND!! 

Verdere info volgt nog 😊 

27 november 10u-17u: piraten vergadering 

EY HOW!!  Beste piraten, 

Trek jullie beste piraten outfit al maar aan want vandaag gaan we op schattenjacht!! 

Vergeet geen vieruurtje en lunchpakket mee te nemen. Aarhhgg 

 

 

 

BELANGRIJK!!!  

- Als je niet kan komen laat dit dan even weten  

- Leer zeker de wet! Anders trakteren 

- Kom altijd in uniform of verkleed 

- Je kan niet door de dreef met de auto! 

 

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.  

 

 

  



  

  

Jooow gidsen, 

Tis weer van dat… Het nieuwe scoutsjaar is van start gegaan! We gaan er een 

topjaar van maken!! Er staan een heleboel leuke activiteiten op de planning, dus 

“allemaal komen” is de boodschap. Jullie nieuwe leiding heeft er alvast zin in ☺ 

PS: Je komt altijd met de fiets (wanneer dit niet lukt laat je dit weten aan één van de 

leiding). De dreef is niet toegankelijk met de auto!!  

 

Zondag 18 september: 10u-17u: Kennismakingsvergadering 

Na een lange zomer zien we elkaar eindelijk weer! Deze eerste vergadering leren we 

elkaar nog beter kennen, en jullie nieuwe leiding natuurlijk ook! Hebben jullie nog 

vriendinnetjes die jullie mee willen nemen, dan mag dat zeker ook!  

Tot dan  

xoxo  

Zondag 25 september: 10u-17u: Winxclub vergadering 

Pas op! De bossen van Bobo zijn onveilig gemaakt door de Trix. Kom ons helpen het 

kwaad te bestrijden en de inwoners van Merksem in veiligheid te brengen. Trek jullie 

meest magische kledij aan voor vandaag!  

(leiding komt ook verkleed).  

Zondag 2 oktober: Familiezondag 

De leiding gaat op leidingsweekend om alle leuke activiteiten van het komende jaar 

in te plannen. Dat wil dus zeggen dat jullie vandaag lekker lui in de zetel mogen 

chillen. Wij zien elkaar volgende week! 

Zaterdag 8 oktober: Gidsebar  

De eerste gidsenbar staat voor de deur! Deel het evenement op jullie sociale media. 

Hoe meer volk, hoe beter. Laat zeker tijdig weten of je aanwezig kan zijn of niet! We 

kunnen zeker alle hulp gebruiken. We verwachten dat jullie zeker tot 00u00 helpen, 

vanaf dan mag je naar huis, maar we hebben ook na 00u00 alle hulp nodig die we 

kunnen krijgen. Dus lach allemaal maar eens lief naar de mama en de papa. Meer 

informatie volgt nog! 

  

  

  

  



 

 

Zondag 9 oktober: Familiezondag 

Na jullie inzet en harde werk van gisteren avond hebben jullie een rustdag verdiend! 

Slaap goed uit en zorg dat jullie fris zijn voor de volgende zondag! 

Zondag 16 oktober 14u-17u : Herfstpoets 

Vandaag wordt het lokaal weer spik en span, maar geen zorgen jullie zullen terwijl 

de leiding kuist andere leuke dingen doen 😉. 

Vrijdag 21 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Jawel jawel vandaag is het weer zover, de dag van de jeugdbeweging. Vandaag 

mogen jullie allemaal met jullie uniform naar school en eens gaan vertellen aan 

iedereen HOE LEUK WIJ WEL NIET ZIJN! Geniet ervan dames!!  

Wie komt mee ontbijten in Antwerpen? 

Zaterdag 22 oktober: Eetavond 

Het is zover onze jaarlijkse eetavond, zie dat jullie allemaal zeker komen! Er wordt 

lekker eten voorzien en er zijn weer gekke bingo prijzen. Dus zeker komen!! Zie dat 

jullie je actje goed oefenen thuis en dan komt het helemaal goed! Nodig zeker ook 

zoveel mogelijk familie en vrienden uit als je kan! Een brief met de informatie volgt. 

Zondag 23 oktober: Familiezondag 

Wat jammer… Vandaag moeten jullie jullie leuke leiding weer missen. Allegeluk 

hebben jullie ons gisteren nog gezien. ;)) Dus geen traantjes he meiden. x 

Vrijdag 30 oktober: 10u-17u: Halloweenvergadering 

Mensen die bang zijn, blijf beter thuis… Want vandaag zullen jullie pure gruwel 

beleven. Kom verkleed in jullie beste Halloween kostuum.  

De beste outfit krijgt een prijs!  

Zondag 6 november: 10u-17u: Shrekvergadering 

Prinses Fiona heeft onze hulp nodig! We moeten haar bevrijden uit het kasteel en de 

draak verslaan. We verwachten iedereen in deze strijd, want samen staan we sterk! 

Leg jullie zwaarden dus al maar klaar… 

Zondag 13 november: 10u-17u: Vriendinnetjes vergadering 

Tijd om de 4 uit te breiden! Neem allemaal je vriendinnen mee. Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd. DE VIER IS PLEZIER! Verspreid de boodschap… 

  



 

 

18-19-20 november: Weekend 

EINDELIJK joepiedepoepie. We gaan op weekeeeend! De goesting is er al maar meer 

info volgt nog ;)) 

Zondag 20 november: 10u-17u: 3de jaars zijn leiding 

Vandaag gaan onze 3de- jaars (Marie, Fleur en Janne) eens leiding zijn. Verdere info 

ontvang je via deze 3 dames. Vergeet je lunch pakket niet en je 4-uurtje. 

Zondag 27 november: 10u-17u: Tik tok vergadering  

Vandaag zijn we voor een dagje de famous Charlie d’amilio. Dus haal jullie beste 

dans-, acteerskills en creativiteit naar boven. Vergeet jullie gsm niet want die zullen 

jullie nodig hebben.  

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 

 

 

 

   


