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Beste ouders, leden en vrienden van de 4
Hier zijn we dan, met het laatste boekje van het jaar. Het is al een fantastisch jaar
geweest dat heel snel voorbij is gegaan.
Sinds begin februari mogen wij onze jonggidsen en gidsen weer verwelkomen op de
scouts en hier zijn we enorm blij mee! We zijn weer met zijn allen in ons vertrouwde
Bouckenborgh, en met iedereen erbij zijn we pas echt helemaal compleet.
Het laatste boekje van het jaar betekent ook dat onze langverwachte kampen eraan
komen! Hoe die er gaan uitzien weten we spijtig genoeg nog niet, maar wij hopen
alvast dat ze door kunnen gaan.
Om deze kampen te financieren heeft normaal gezien elke tak een eetavond
gepland, deze kunnen door de huidige maatregelen niet doorgaan. Elke tak zal dus
zijn eigen alternatieve verkoop voorzien zodat we toch leuke dingen kunnen doen
op kamp! Probeer je hier dus zeker mee voor in te zetten als de tak van jouw dochter
zijn verkoop doet!
Tot slot willen we jullie nog bedanken voor dit fijne jaar, hopelijk kan volgend
scoutsjaar alles doorgaan zoals we dit gewoon zijn. Tot op zondag
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!

Hey hoi lieve kapoenen!
We zijn alweer bij het laatste boekje van het jaar aangekomen
als je wil weten
wat we de komende maanden nog allemaal gaan doen, kijk dan zeker verder!!
Tot zondag! XOXO Veva en Kora

Zondag 7 maart 14-17u: slaapzakspelletjes
Vandaag spelen we allemaal verschillende spelletjes in onze slaapzak! Als wormpjes
kruipen we lekker gezellig bij elkaar. Als je nog geen slaapzak hebt mag je ook altijd
een groot deken meenemen, zie wel dat dit niet het beste (of witste
) deken is!

Zondag 14 maart 14-17u: lentepoets
Ramen, deuren, vloeren,.. alles krijgt vandaag en grondige poetsbeurt! Wij gaan
ondertussen wel leuke spelletjes spelen, en de leiding en helpers gaan kuisen. Zo
hebben we erna weer een proper lokaal om leuke spelletjes in te spelen, joepiee!

Zondag 21 maart 14-17u: #likeme – vergadering
Porselein, Het is over, Leef,… het zijn maar een aantal van #likeme hun grootste
hits! Vandaag gaan wij ons onderdompelen in de wereld van #likeme en zingen we
al hun hits mee.

Zondag 28 maart 14-17u: omgekeerde vergadering
De zomertijd is ingegaan, maaaar er is iets mis gegaan en alles is omgekeerd
vandaag! Wil je er achter komen wat dit juist betekent?? Kom dan zeker naar de
scouts

Zondag 4 april: geen scouts: Pasen
Het is geen scouts vandaag want de paashaas heeft eitjes gebracht, smul jullie
buikjes maar lekker vol en tot volgende week!

Zondag 11 april 14 – 17u: K2 zoekt K3 vergadering
Zoals we ondertussen allemaal wel weten is K3 op zoek naar de vervanger van
Klaasje, en wie weet zit die wel gewoon tussen onze eigen kapoenen?? Vandaag
komen we er achter!!

Zondag 18 april 14-17u: tik tok vergadering
Dansen, zingen, recepten laten zien,… op tik tok kan het allemaal! Vandaag gaan
wij met zen allen echte tik tok queens worden, wie weet zijn we op het einde van de
vergadering wel allemaal tik tok famous??

Zondag 25 april 14-17u: legervergadering
GEEEF ACHT!! Vandaag zijn we commandant Veva en Kora en zijn jullie onze
kadetten. Doe maar allemaal jullie coolste camouflagekleren aan en smeer de
beentjes al maar in, want dat gaat nodig zijn. OP DE PLAATS RUST!

Zaterdag 1 & zondag 2 mei: pannenkoekenslag
Dit weekend is onze enige echte pannenkoekenslag! Omdat door de coronacrisis
onze frietjesavond niet door kan gaan, gaan we dit weekend pannenkoeken bakken.
Hoe alles er praktisch uit gaat zien krijgen jullie mama’s en papa’s nog allemaal te
horen!

Zondag 9 mei 10-17u: frietjesvergadering
Omdat we gisterenavond normaal gezien frietjesavond hadden maar dat niet is
kunnen doorgaan met de corona maken we vandaag zelf frietjes! Je hoeft dus geen
boterhammen mee te nemen, alleen een drankje en een 4 – uurtje, jammieeee
(om dit te bekostigen vragen we om elke kapoen €2 mee te geven, alvast bedankt!)

Zondag 16 mei 14-17u: reisje rond de wereld
We gaan vandaag onze thuishaven doorreizen…. namelijk Merksem!! Van het Fortje,
naar ons mooie park en het Kroonplein. Na onze reis kennen we heel de buurt
vanbuiten en kent Merksem geen geheimen meer voor ons!

Zondag 23 mei: Pinksteren: geen scouts
Het is vandaag een feestdag dus het is geen scouts, geniet vandaag van jullie
rustzondag en we zien jullie volgende week terug

Vrijdag 28 mei 18u30-20u30: welness-vergadering
Vanavond gaan we elkaar helemaal pamperen. Nagels lakken, maskertjes leggen,
massages geven,… we doen het allemaal. Als je thuis een leuke kleur nagellak hebt
liggen mag je deze zeker meenemen!

Vrijdag 4 juni: kampcafé
Vandaag komen jullie alles te weten over het kamp! De foeriers, de locatie, het
thema,… na vanavond zijn er geen geheimen meer!! Wij kijken er alvast naar uit.
Meer info hierover volgt nog.

Vrijdag 11 juni 18u30-20u30: filmvergadering
Vanavond kijken we voor de laatste keer dit jaar film. Neem allemaal een lekker
snack en een drankje mee, en dan maken we er een gezellige cinema van!

Vrijdag 18 juni 18u30-20u30: zomerbar – de kapoenen
Vanavond maken we onze eigen zomerbar! We maken ons eigen free podium,
lekkere drankjes,… en maken er een gezellige avond van.
(als je kapoen aanwezig is, gelieve dan €2 mee te geven om de drankjes en
versnaperingen te bekostigen)

Zondag 27 juni 10-17u: laatste zondag
Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing, maar het gaat alvast super tof
worden! Meer info hierover volgt nog in een brief.

Zaterdag 3 – 10 juli: KAMP
Het hoogtepunt van het jaar is dan eindelijk hier, het langverwachte KAAAAMP!! Wij
kijken er alvast meeeeega hard naar uit om met onze lieve kapoenen op kamp te
gaan, hopelijk jullie ook!! Alle info over het kamp krijgen jullie op het kampcafé

Dit was het dan weer lieve kapoenen! Wij kijken er alvast naar uit om dit super jaar
met een knal af te sluiten!
Veva en Kora
De wet:
Ik ben kapoen, ik ben lief en schattig en ik wil alles samen doen.
Belangrijk:
-

Laat zeker iets weten als je niet kan komen!
Doe je uniform altijd aan, tenzij je deze nog niet hebt (dan liefst speelkleren
die vuil mogen worden) of verkleed komt!

Zondag 7 maart 10-17 u: Studio 100 vergadering
Zijn jullie klaar om een dag vol plezier te beleven? Vandaag duiken we in de wondere
wereld van studio 100. Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!

Zondag 14 maart 14u-17 u: lentepoets
De lente komt eraan we halen ons poetsgerief boven. Vandaag word het schrobben
schrobben! Vergeet geen 4-uurtje mee te nemen!

Zondag 21 maart 10-17 u: Dikzakkendag
Een kilotje meer? Vandaag gaan we door het leven als echte dikzakken. Vergeet
geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!

Zondag 28 maart 10-17 u: Safari vergadering
Welkom in ons safaripark, wees zeker op tijd vandaag valt er veel te beleven onze
jeep vertrekt om 10 u. Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!

Zondag 4 April Pasen: geen scouts
Vandaag is het geen scouts, geniet van jullie vrije dag en dan zien we jullie volgende
week terug!

Zondag 11 April 10-17 u: Paralympics
Echte sportvrouwen zijn wij, zelfs een moeilijkheid dat nemen we erbij. Vergeet geen
boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!

Zondag 18 April 10-17u: Oertijd
We maken een reis naar de tijd waar alles begon. Ben jij ook zo benieuwd welke
avonturen we gaan beleven? Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te
nemen!

24-25 April: Derdejaarsweekend
Voor de eerste en tweede jaars is het geen scouts voor de derde jaars daarintegen
staat een leuk weekend gepland.

Zondag 1-2 Mei: Pannekoeken verkoop
Dit weekend gaan we lekker pannekoeken verkopen! Verdere informatie volgt nog.

Zondag 9 Mei 10-17 u: omgekeerde dag
Alles staat op zijn kop vandaag. Er staan jullie gekke dingen te wachten. Vergeet
geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!

Zondag 16 Mei 10-17 u: Hollywood vergadering
Vandaag ben jij onze filmster , laat je talenten zien vandaag is je kans. Vergeet geen
boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!

Zondag 23 Mei 10-17 u: geen scouts
Helaas geen scouts vandaag, tot volgende week!

Zondag 30 Mei 10-17 u : wie is de mol vergadering
Ontmasker jij vandaag de mol? Wees zeker aanwezig want het word spannend!
Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!

Vrijdag 4 Juni : kampcafe
Vandaag komen jullie alles te weten over het kamp! Verdere informatie volgt nog.

Vrijdag 11 Juni 18:30-20:30 u : Harry Potter vergadering
Vandaag reizen we naar Zweinstein. Vergeet je vliegende bezem niet!

Vrijdag 18 Juni 18:30-20:30 u: Beestenboel
Koekoeloekoeee opstaan! Vandaag leven we ons uit als echte beesten.

Zondag 27 Juni 10-17 u: Ik ga op reis en ik neem mee…
Wat we vandaag gaan doen is nog een verassing. Een ding is zeker, het wordt
keileuk dus wees zeker aanwezig! Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te
nemen!

3-10 juli Kamp
Joehoee het is weer zo ver we gaan met ze’n alle op kamp! Verdere informatie volgt
nog.

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.

Hier is alweer het laatste boekje van dit jaar. Maar niet getreurd want het zijn nog
superleuke vergaderingen en op het einde natuurlijk een MEGA tof kamp!!
XOXO De jogileiding

Zondag 7 maart: Tiktok vergadering 10u-17u
Schud de beentjes al maar goed los en maak je camera ready, want vandaag gaan
we een hele dag tiktoks maken. Zeer belangrijk!! Kom met de fiets !!!

Zondag 14 maart: Lentepoets 14u-17u
Vandaag is het de grote schoonmaak van ons lokaal. Jullie hoeven niet te poetsen,
de leiding voorziet een leuke spelletjesnamiddag voor jullie. Verdere info volgt via
mail.

Zondag 21 maart: Olympische spelen 10u-17u
De olympische spelen vinden dit jaar plaats in het Bouckenborghpark. Jullie gaan
vandaag tegen elkaar strijden voor de 1ste plaats als olympisch kampioen.

Zondag 28 maart: Woudlopers-keuken 10u-17u
Opgelet
vandaag
begint
de
zomertijd!
Vandaag gaan we allerlei zaken koken op ons zelf gesjorde houtvuur. Als je thuis
nog restjes hebt liggen waar we iets lekkers mee kunnen maken neem deze zeker
mee.

Zondag 4 april: Pasen, GEEN scouts
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. Jullie kunnen genieten van de
paaseitjes thuis en volgende week zien we jullie weer.

Zondag 11 april: Kamp Waes 10u-17u
Zorg ervoor dat je vandaag in form bent. Jullie kruipen namelijk in het vel van echte
soldaten. Kijk dus zeker in de kast voor een eventueel legeruniform.

Zondag 18 april: Winxclub vergadering 10u-17u
Vandaag transformeren jullie in echte feeën. Jullie gaan op avontuur en zullen
vechten tegen al jullie vijanden vandaag. Zal dit goed aflopen?

Zondag 25 april: pijlentrektocht 14u-17u
Warm jullie hersenen al maar goed op want vandaag gaan we creatief moeten zijn.
Je leest het al goed we gaan op tocht, maar wat voor tocht? Dat blijft nog een
geheim…
Opgelet vandaag is het maar een halve dag!

Zaterdag 1 mei: Scherpenheuvel
Scherpenheuvel mag spijtig genoeg niet doorgaan dit jaar door corona .

Zondag 2 mei: One direction vergadering 10u-17u
De dag is eindelijk gekomen. ONE DIRECTIONNN!!! Dit hadden jullie allemaal al wel
zien aankomen. Maak Bas trots en wees allemaal aanwezig.

Zondag 9 mei: Cluedo vergadering 10u-17u
Er is vandaag een slachtoffer gevallen. Er is iemand vermoord. Vandaag worden
jullie dedectieves en gaan jullie op zoek naar de dader van deze moord…

Zondag 16 mei: Bob de bouwer vergadering 10u-17u
Vandaag gaan we werken aan jullie sjortechnieken voor op kamp. Ben je vergeten
wat een mastworp is, wat een bertha is, hoe je moet sjorren of hoe je een driepikkel
maakt? Geen probleem vandaag frissen we je geheugen terug op. Doe zeker
bottinnen aan en neem eventueel handschoenen mee.

Zondag 23 mei: Pinksteren, geen scouts
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts maar volgende week staan wij weer
paraat!

Zondag 30 mei: Casino avond 19u- 21u
Vanavond gaan we de playstation en de gsm eens wegsteken en spelletjes op de
orginele manier spelen. We zullen dus genieten van een avond vol
gezelschapspelletjes. Neem allemaal je lievelings gezelschapsspelletje(s) mee van
thuis.

Vrijdag 4 juni: Kampcafé
Vandaag komen jullie ALLES over het kamp te weten; Wat is het kampthema? Wie
zijn de foeriers? Waar gaan we op kamp? Wat gaan we allemaal doen? ….
Zeker komen is dus de boodschap! Verdere info over het uur volgt nog.

Vrijdag 11 juni: Movie night 19u-21u
Tijd voor een cinema avondje. Neem zeker snackjes mee en maak jezelf
comfortabel door dekentjes mee te nemen. Ook mag je altijd films meenemen die
we vanavond kunnen kijken samen.

Vrijdag 18 juni: Slaapzak vergadering 19u-21u
Vanavond spelen we spelletjes vanuit onze slaapzak. Natuurlijk kunnen we geen
slaapzak spelletjes doen zonder slaapzak. Neem hem dus zeker mee!

Zondag 27 juni: Laatste zondag
Verdere info over de laatste zondag volgt nog via mail maar houd deze dag al zeker
vrij want het wordt suuuuper leuk!!

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 is weer het laatste boekje van dit jaar. Maar niet getreurd er komen nog suuper
gewelldige vergaderingen aan!!!! Wij hebben er alvast kei veel zin in
xoxo

Zondag 7 maart: 10-17 uur : The Great War
Het is zover, The Great War is aangebroken. Doe allemaal jullie strijdlustigste kleren
aan en Be Prepared om deze oorlog te winnen, jullie vijanden zijn niet van de
minste…

Zondag 14 maart: 10-17 uur lentepoets
Het is weer eens zo ver onze jaarlijkse schoonmaak. Hoe dit met corona zal verlopen
laten we nog weten. Wat we wel al weten is dat jullie vandaag geweldig leuke
spelletjes gaan spelen. Een dag om naar uit te kijken dus.

Zaterdag 20 en zondag 21 maart: 10 - 17 uur: Verkoop
Dit weekend gaan we even al onze verkooptrucjes naar boven halen en zo veel
mogelijk cactussen verkopen. Hoe meer we verkopen hoe beter ons kamp gaat zijn!
Dus vraag aan uw vrienden, vriendinnen, tantes, nonkel, oma’s, opa’s, neven,
nichten … noem maar op, of ze één of MEER cactussen willen kopen.

28 maart: 10-17 uur: Het Grote Bordspel
We spelen een spel vanavond. Nu ja eigenlijk vandaag. We verdiepen ons vandaag
in de wereld van het bordspel. Het Grote bordspel wel eens waar. Benieuwd? Zeker
komen!

Zondag 4 april: Familiezondag
Vandaag is het geen scouts, jullie mogen allemaal chocolade eitjes gaan rapen bij
jullie families en/of vrienden. Tot volgende week en een fijne Pasen voor iedereen!

zondag 11 april 10 tot 17 uur Jonny en Marina
yowww Jonny’s ,heyyy Marina’s zijn jullie er klaar voor? Vandaag gedragen we ons
als echte Jonny’s en Marina’s. een vandaag is er maar 1 regel. Namelijk verkleed
komen als jou versie van een Jonny of een Marina.

Zondag 18 april: 10 - 17 uur: Omgekeerde Dag vergadering
Hebben jullie soms ook eens goesting om s ’ochtends pizza te eten als ontbijt en s
’avonds wanneer je voor het tv een goeie film aan het zien bent, cornflakes met
melk te nemen? VANDAAG IS DE DAG DAT DIT ALLEMAAL KAN! We gaan deze dag
helemaal omgekeerd beleven.

Zondag 25 april 14 - 19 u 30: 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 ( s’avonds) op de scouts met zijn alle

30 april tot 2 mei: Gidsenweekend
EINDELIJK!! Het befaamde Gidsenweekend. We hebben er lang op moeten wachten
door Miss Rona, maar het is er eindelijk. Ons weekend. Wij kijken er super hard naar
uit!!!
Hopelijk
komen
jullie
allemaal!
Ps: verdere info volgt nog.

Zondag 9 mei: 10u -17u: tape vergadering
Zijn jullie er klaar voor? Vandaag draait alles rond 1 voorwerp namelijk tape. Smeer
die beentjes al maar in want het wordt een plakker van formaat.

Zondag 16 mei: 10-17 uur: Keeping up With de Gidsen
OOOH MYYY GOOOOOD! Vandaag gaan we ons helemaal in leven in het leven van
THE KARDASHIANS. Het geld, de kleren, de huizen, de auto’s, alles wat zij hebben
is vandaag voor één dagje van ons. Vandaag gaan we jouw innerlijke Kardashian
ontmoeten. Verkleden is verplicht!!

Zondag 23 mei 10-17 uur: Picasso vergadering
Vandaag leven we ons uit als echte Picasso’s. neem al je creativiteit mee en vergeet
je hemd niet.

Vrijdag 28 mei 19u30 - 21u30: Gidsen @ The Movies
Vanavond kijken we gezellig samen een filmpje. Neem gerust een dekentje snackje
en drankje mee.

Vrijdag 4 juni kampcafé
Vanavond komen jullie alles te weten over het kamp! Wie ermee gaat, waar we heen
gaan, wat het kampthema is... Zeker komen dus!!!

De brief met extra info volgt later.

Vrijdag 11 juni 19U30 tot 21U30: Beach Partyyyy
ALOHA lieve gidsen! Vanavond gaan we nog eens goed losgaan. Breng jullie
feesthoedjes en dansbenen mee, want we gaan knallen vandaag!
Vrijdag 18 juni 19u30 tot 21u30 just dance
Vanavond leven we ons helemaal uit met just dance. Vergeet dus zeker je dans
benen niet. helemaal los gaan is de boodschap.

Zondag 27 juni 10 tot 17 uur laatste zondag
NEEEE, de allerlaatste zondag van ons geweldige jaar is alweer hier. Maar niet
getreurd dit wordt een super dag! We gaan ons een allerlaatste keer super goed
amuseren zodat we helemaal klaar gestoomd zijn voor ons AWESOME KAMP!
Ps: verdere info volgt nog

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.

XOXOXOXOOXOXO Nieke en Femke

