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KAPOENEN                                                                                           kapoenenleiding@4desintjoris.be 

Sophie Braem (Kora) 0495878176 

Auke Vermeiren (Veva) 0471297096 

KABOUTERS                                                                                          kabouterleiding@4desintjoris.be 

Thomas Vandoosselaer (Bagheera) Bereikbaar via WhatsApp  

Justine Jacobs (Ikki)  0471262498 

JONGGIDSEN                                                                                                   jogileiding@4desintjoris.be 

Lynn Goedons 0494591166 

Marie Bastiaens 0471385061 

Bas Deblock  0474190949 

GIDSEN                                                                                                        gidsenleiding@4desintjoris.be 

Femke Vandeputte 0471971560 

Nieke Steyaert 0478093999 

GROEPSLEIDING                                                                                     groepsleiding@4desintjoris.be 

Sophie Braem (Kora) 0495878176 

Femke Vandeputte 0471971560 



 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden en vrienden van de 4 

Het jaar is weer voorbij aan het vliegen, want we zitten al aan het 2de boekje! Ook 

deze keer hebben we weer veel leuke vergaderingen klaarstaan voor elke tak.  

Met de nieuwe maatregelen hebben we spijtig genoeg de scouts weer even stil 

moeten leggen, ook onze jongste stappen gingen uit voorzorgsmaatregelen even op 

stil. Wij hopen enorm hard dat we midden december (na deze semi lockdown) weer 

van start kunnen met elke leeftijdsgroep!  

In dit boekje beginnen we dus vanaf 18 december weer met vergaderingen, wij 

hopen allemaal jullie lieve snoetjes dan terug te zien        

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

groepsleiding.  

Groetjes,  

De groepsleiding 

groepsleiding@4desintjoris.be  

Femke en Sophie 

 

 

OPROEP: 

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

scouts! 

mailto:groepsleiding@4desintjoris.be


 

Hey lieve kapoentjes, 

Het nieuwe boekje is er weer boordevol leuke dingen die we gaan doen de komende 

maanden. Bereid je maar voor om hopelijk weer snel samen te kunnen spelen! Kora 

en Veva kijken er al naar uit jullie terug te zien!!!  

XOXO Jullie zotte leiding ;)) 

Zondag 22 november: Online opdracht 

Nu we op zondag niet meer naar de scouts kunnen doen we eens iets anders. Laat 

maar eens jullie innerlijke Picasso naar buiten komen. Vandaag mogen jullie een 

prachtig kunstwerk maken, dit mag van alles zijn (schilderwerk, tekening, klei, 

gedicht, …). Als het af is mogen jullie mama of papa een foto trekken van het 

kunstwerk en naar ons doorsturen via de WhatsApp groep. Wij zijn alvast benieuwd 

naar jullie prachtwerkjes!  

Vrijdag 18 december 18u30-20u30: afscheidsvergadering  

Opgelet: vanaf nu zijn het avondvergaderingen op vrijdag omdat 

jullie leiding flink aan het studeren is! En om de eerste 

vrijdagvergadering goed te starten hebben we ons jaarlijkse 

afscheidsvergadering. De 1ste jaars kabouters komen vandaag 

even terug naar ons. Ook de leiding en foeriers die mee waren 

op kamp komen nog eens langs. Zo kan iedereen elkaar nog 

eens zien en afscheid nemen van elkaar. Het wordt dus een 

hele leuke avond!!  

Vrijdag 25 december: geen scouts  

HOHOHO!!! Vandaag is het een feestdag. Jammer genoeg gaan we dit vandaag niet 

op de scouts vieren, maar dat wil zeggen dat jullie gezellig bij jullie familie kunnen 

zijn!! Geniet van het lekkere eten, de cadeautjes en nog meer van de gezelligheid!! 

Tot snel!       

 

 

 

 

 



Vrijdag 1 januari: geen scouts  

Liefste kapoentjes, 

10…9…8…7…6…5…VIER…3…2…1… GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! Het nieuwe jaar is 

vandaag begonnen! Jammer genoeg wil dit weer zeggen dat we elkaar deze week 

niet meer zien… Maar ga al eens piepen naar de volgende vergadering, daar wordt 

je vast heel vrolijk van!  

Jullie kapoenen, 

Kora en Veva 

1 januari 2021  

 

Vrijdag 8 januari 18u30-20u30: laat kerstfeest vergadering  

Eindelijk is het zo ver, geen feestdag vandaag, dus wel 

scouts!! Of is het toch een feestdag? Hmmm… Omdat we 

Kerst en Nieuwjaar niet hebben kunnen vieren op de 

scouts vonden we het wel een goed idee om dat vandaag 

in te halen. Wat denken jullie? Trek jullie feest kleren nog 

maar eens een keertje aan, want wij hebben vandaag een 

echt kerstfeestje! Jullie mogen een cadeautje van 

ongeveer 5 euro kopen. Voor wie het cadeautje is en van 

wij jij een cadeautje krijgt is nog een verassing.  

Vrijdag 15 januari 18u30-20u30: knutselvergadering  

Schudden bollen PATS! Het is nog eens een knutselvergadering. Vorige keer hebben 

we herfstknutselwerkjes gemaakt, maar deze keer maken we echte winterwerkjes. 

Zijn jullie benieuwd naar wat we gaan maken? (Hint: het eerste zinnetje van deze 

vergadering).  

Vrijdag 22 januari 18u30-20u30: filmvergadering  

Vandaag is het de laatste avondvergadering. En hoe kunnen 

we dat nu beter afsluiten dan met een goede film?! Jullie 

mogen iets knus aandoen (een pyjama, onesie of iets anders 

gezellig), je mag ook een dekentje meenemen. We gaan het 

heel gezellig maken. Zeker komen dus!!  

 



Zondag 31 januari 14-17u: diep in de zee vergadering  

Vissen hebben geen WC, dus plassen ze in de? … Eikes, 

vandaag gaan we eens diepzeeduiken en kijken welke 

schatten we op de bodem van de zee kunnen vinden! 

Vergeet niet het is weer gewoon op zondag scouts dus van 

14u tot 17u. Vergeet dus ook geen drinken en 4-uurtje 

mee te brengen! 

Zondag 7 februari 14-17u: winterwonderland 

vergadering  

Welkom in ons Winterwonderland! Het kan hier nogal koud zijn, daarom hebben we 

hier lekker warme kampvuurtjes om gezellig aan op te warmen. We spelen hier ook 

heel graag! Kom jij met ons mee doen vandaag? 

Winterige groetjes, 

De Winterwonderlanders 

Zondag 14 februari 10-17u: Valentijns vergadering  

Wij zijn soldaten, kusjessoldaten! En jij krijgt pief poef paf een 

welgemikte zoen! Want het is Valentijn vandaag! Ik weet niet 

hoe het bij jullie zit maar Kora en Veva zijn nog steeds aan het 

wachten op hun prins op het bruine paard, op de liefde van hun 

dromen… Maar misschien komt daar vandaag wel verandering 

in en heeft cupido wel een liefdespijl afgeschoten voor ons?!  

Zondag 21 februari 14-17u: Badjasvergadering  

Ooh, een lekker warm bad, met veel bubbels en badeentjes,… ZALIG! En 

dan bij de kachel voor de tv in je lekker warme badjas... Kunnen jullie er 

ook al zo bij wegdromen? Vandaag is er trouwens nog een verassing!!! 

Dus zeker komen eh! 

 

Vrijdag 26 – zondag 28 februari: WEEKEND! 

Eindelijk is het zo ver, het moment waar we allemaal op hebben staan wachten! 

ONS WEEKENDJE met de kabouters! Wij kijken er alvast enorm naar uit. We gaan 

nog niet te veel verklappen natuurlijk. Daarom komt er binnenkort nog een brief via 

mail naar jullie mama en papa. Vergeet dit dus zeker niet in het oog te houden.  

 



Maar nee toch?! Is het boekje nu al gedaan??? Ja toch wel lieve kapoentjes. Maar 

niet getreurd, want het volgende boekje is al op komst! Joepiee, op naar nog een 

aantal leuke maanden. Tot de volgende!!!  

Xoxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kora en Veva 

De wet: ik ben kapoen, ik ben lief en schattig en wil alles samen doen. 

Aantal praktische dingen: 

We spreken af aan het rondpunt voor het witte kasteel, de leiding staat hier altijd al 

een paar minuutjes voor 14u. 

De wet leer je best vanbuiten, wie weet moet jij hem wel eens zeggen in de formatie! 

Als je nog geen uniform hebt doe je best speelkleren aan die vuil mogen worden. 

Laat altijd even iets weten als je er niet bij kan zijn op een zondag.  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Het is een tijdje geleden dat we elkaar nog hebben gezien, maar nu staan er terug 

en heleboel leuke vergaderingen op jullie te wachten, de leiding heeft jullie gemist 

xoxo 

 

 

Vrijdag 18 december 18:30-20:30 u: afscheidsvergadering 

Vandaag nemen we jammer genoeg afscheid van elkaar. Maar niet getreurd want 

we gaan allemaal terug naar onze oude tak. 

 

Vrijdag 25 december: kerstmis 

Jammer genoeg is het geen scouts vandaag.  

Prettige feestdagen! 

 

Vrijdag 1 januari Nieuwjaar 

2021!!!!!! Vandaag is het geen scouts. 

 

Vrijdag 8 januari 18:30-20:30 u: disco 

vergadering 

Trek je dans schoenen aan want vanavond gaan we uit de bol! 

 

Vrijdag 15 januari 18:30-20:30 u: casino avond 

Vanavond verwachten we jullie allemaal strak in het pak want 

jullie worden verwacht in het casino, er valt een grote prijs te 

winnen dus kom zeker allemaal langs om jullie kans te wagen. 

Je mag altijd zelf een gezelschap spel meenemen. 

 

 



Zondag 24 januari 10-17u: piraten vergadering 

Schip ahoy! Vandaag trotseren we de gevaren van de zee. Wie wil  weten wat we op 

ons avontuur gaan beleven moet zeker komen. Allemaal aan boord!  

 

Zondag 31 januari 10-17 u: alles op wieltjes vergadering 

Vandaag gaan we lekker rollen. Ben je benieuwd wat we nog allemaal 

gaan doen vandaag? Kom dan zeker af!  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!  

 

Zondag 7 februari 10-17 u: reisje rond de wereld vergadering 

Vandaag reizen we de wereld rond en leren we verschillende culturen en landen 

kennen. Wees zeker op tijd want ons vliegtuig stijgt op om 10 u!  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 14 februari 10-17 u: reis naar Egypte vergadering 

De farao heeft onze hulp nodig, vandaag reizen we naar Egypte. Het wordt 

een gevaarlijk avontuur maar wij weten dat jullie daar moedig genoeg 

voor zijn. 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 21 februari 10-17 u: circus vergadering  

Vandaag heeft het circus onze hulp nodig de directeur is vermist en de 

dieren zijn ontsnapt. Als jullie willen helpen het mysterie op te lossen 

moet je zeker komen. Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te 

nemen.   

 

Vrijdag 26 – Zondag 28 februari weekend 

De leiding heeft voor jullie een keileuk weekend georganiseerd, wij hopen dat jullie 

er allemaal bij kunnen zijn tot dan! 

 



 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! 

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.  

 

 

                                                         Bagheera         &        Ikki 



Heeeey, 

Hier is alweer het tweede boekje. Vorig boekje hebben we jammer genoeg niet 

kunnen afronden door de corona maar we hopen dat we de vergaderingen van dit 

boekje wel allemaal kunnen doen want ze zijn zoooo leuk!!!! 

Tot snel, de jogileiding xoxo 

 

Vrijdag 18 december: Afscheidsvergadering 19u-21u  

Op deze speciale dag gaan jullie voor de allerlaatste keer met je oude leiding 

en tak spelletjes spelen. Geniet dus maar extra veel van deze dag! 

Zaterdag 26 december: Geen vergadering 

Vandaag zijn we allemaal supermoe van kerst te vieren. Rust dus maar goed 

uit en geniet van alle cadeaus die je hebt gekregen. 

Zaterdag 2 januari: Geen vergadering 

Ook deze keer hebben we heel veel feest gevierd om dit speciale jaar af te 

sluiten. Daarom laten we jullie ook vandaag weer uitrusten, zodat we jullie 

volgende week weer fris kunnen ontvangen.  

Zaterdag 9 januari: 3 koningen 19u-21u  

Ik hoop dat iedereen het 3 koningen lied kent, want 

vandaag zal het veel gezongen worden. Trek jullie 

kasten ook maar eens open en kom gekleed als de 

mooiste koning die je maar kan zijn.  

Zaterdag 16 januari: Movie night 19u-21u  

Vanavond kijken we met z’n allen een film!! Vergeet dus zeker geen films mee 

te nemen die je graag zou willen zien en je favoriete snacks of frisdrankje. 

Zaterdag 23 januari: Sherlock Holmes vergadering 19u-21u  

Ik hoop dat jullie allemaal goed opgelet hebben op school. 

Slimme koppen zullen we zeker nodig hebben. Kunnen jullie 

het mysterie van vandaag oplossen?  

  



Zondag 31 februari: Alles op wieltjes 10u-17u  

Vandaag willen wij iedereen op wieltjes zien. Fiets, step, 

skateboard of zelfs rolschaatsen, maakt niet uit!! Wij kijken er 

alvast naar uit. 

Zondag 7 februari: Tape vergadering 10u-17u  

Deze vergadering wordt zeer plakkerig. Als je thuis nog rollen tape hebt liggen 

mag je deze altijd meenemen. we zullen het zeker en vast nodig hebben ;). 

Zondag 14 februari: Valentijn vergadering 10u-17u  

Deze ochtend ziet de lucht iets blauwer, het gras iets 

groener en de vogeltjes fluiten iets mooier. Er hangt liefde in 

de lucht. Vandaag wordt een dag vol liefdevolle spelletjes. 

 

Zondag 21 februari: reisje rond de wereld 10u-17u  

Vandaag gaan jullie alle hoeken van de wereld zien. Natuurlijk kunnen we niet 

zomaar op reis gaan zonder vervoer. Vergeet dus zeker geen fiets mee te 

nemen. 

26-28 februari: Duodagen 

JOEPII duodagen is eindelijk zo ver. Vandaag kidnappen we de 3de jaars voor 

een weekend. Voor de 1ste en 2de jaars is het spijtig genoeg geen scouts deze 

zondag. We zullen jullie missen!! 

 

 

  

Bas                      Lynn                       Marie 



BELANGRIJK!!! 

- Als je niet kan komen laat dit dan even weten 

- Leer zeker de wet! 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hey hoi awesome gidsen!! 

Het start iets later dan normaal maar hier is het dan het 2de boekje whoowwww 

Wij hebben alvast enorm veel zin om met jullie weer leuke vergaderingen te beleven. 

Hopelijk jullie ook. Lees dan zeker de vergaderingen van dit boekje  

Kusjes jullie lieve leuke grappige leiding xxxx 

PS je komt altijd met de fiets. (Lukt dit niet dan laat je het even weten)  

Vrijdag 18 december 18u30-20u30: afscheidsvergadering 

Vandaag gaan jullie allemaal een jaartje terug. Jullie mogen terug naar de groep van 

vorig jaar om nog een gezellige avond te beleven met jullie oude leiding. Zeker 

komen is de boodschap! 

Vrijdag 25 december geen scouts: kerstmis  

Vanavond is het geen scouts het is kerst en dit moet je 

natuurlijk vieren met de familie. Vrolijk kerst allemaal  

 

Vrijdag 1 januari geen scouts nieuwjaar  

Ook vanavond is het geen scouts. Vandaag vieren we de start van 2021!!!! Wij 

wensen jullie allemaal een zalig mooi jaar waar al je dromen en wensen in mogen 

uitkomen!!  

Vrijdag 8 januari; 19u tot 21u: kerst/ 

nieuwjaarsfeest  

Je zou denken na al dat feesten heb ik er genoeg van. 

Awel nee wij denken hoe meer hoe beter daarom 

vieren wij deze avond niet 1 maar 2 keer feest. Zowel 

voor kerst als voor nieuwjaar. Verder info volgt nog.  



 

Vrijdag 15 januari:18u30-21U gidsen at the movies   

Nu is het feesten echt voorbij. Tijd voor wat ontspanning; 

neem een dekentje en wat versnaperingen mee. Zo maken 

we er een top filmavond van.  

 

Vrijdag 22 januari: schrik je rot in het bos  

Weg rennen van de monsters diep verscholen in het bos? 

Ja hoor vandaag gaan wij op Halloween tocht. Om andere 

wezens niet af te schrikken met je menselijkheid is 

verkleed komen verplicht!! 

 

Vrijdag 29- zondag 31 januari: gidsen weekend!!!!! 

Eindelijk is het zo ver wij gaan op weekend. Jullie kunnen alvast beginnen raden 

naar het thema. Of wij iets zullen verklappen is natuurlijk maar de vraag. Verdere 

info volgt nog. 

 

Zondag 7 februari: 14u tot 19u30: Chiro vergadering  

EIIIIHH Chiro, jaja we weten het. Maar vandaag gaan we eens in de 

schoenen kruipen van onze mede jeugdbeweging. Voor deze ene 

keer is het toegestaan om met Chiro kledij naar de scouts te komen 

XD. Vergeet geen lunch en 4 uurtje  

PS: vandaag eten we op de scouts met zijn alle  

 

Zondag 14 februari: 10u tot 17u Valentijn  

De feestdag van de liefde oh zo mooi. Vandaag vieren wij samen 

Valentijn als je wil te weten komen hoe we dit doen zou ik zeker 

komen want het wordt geweldig xoxo vergeet geen lunch en 4 

uurtje  

 

 



Zondag 21 februari:10u tot 17u: James Bond   

The name's Bond, James Bond ja hoor je leest het goed James Bond. Vandaag 

dompelen we ons helemaal onder in zijn wereld. Wat we doen gaan we nog niet  

verklappen 1 ding kan ik wel zeggen en dat is: zeker komen! Vergeet geen lunch en 

4 uurtje 

Vrijdag 26 februari- zondag 28 februari  

Yes giverweekend. Een weekend met het hele district. Waar Wij kunnen tonen wie 

de beste scouts is. NATUURLIJK ZIJN WIJ DAT, maar dit moeten we de rest natuurlijk 

nog even duidelijk maken. Verdere info volgt  

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 waarin het steeds beter wordt om samen te zijn. 

 

100000 likjes en pootjes xxxxxxx 

 

 

                                    Femke        en      Nieke 



 

 

 

 

 

  

 


