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KAPOENEN                                                                                           kapoenenleiding@4desintjoris.be 

Sophie Braem (Kora) 0495878176 

Auke Vermeiren (Veva) 0471297096 

KABOUTERS                                                                                          kabouterleiding@4desintjoris.be 

Thomas Vandoosselaer (Bagheera) 0484389009 

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 

De kampen zijn weeral voorbij en iedereen heeft zich goed geamuseerd. Maar de 

tijd vliegt en het is alweer tijd voor een nieuw scoutsjaar! Dit jaar zijn er ook 2 nieuwe 

gezichten in het groepsleidingsteam, Femke en Sophie nemen het over van Lena en 

Laura.  

Starten doen we dit jaar met een speciale editie van onze overgang, het gaat er 

allemaal een beetje anders aan toegaan dan normaal wegens de actuele 

coronacrisis. 

Hopelijk kan alles snel weer zijn normale gang gaan. 

Wij hebben alvast heel veel zin in dit jaar. 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 liefste kapoenen!  

Hier zijn we met een nieuw boekje. Wij hebben alvast veel zin in dit jaar, hopelijk 

jullie ook! We kijken er naar uit om jullie allemaal te leren kennen, dit jaar wordt een 

knaller van formaat.  

Xoxo de leiding  

Zondag 13 september 14-17u: kennismakingsvergadering 

Vandaag leren we elkaar allemaal beter kennen, nieuwe leiding, nieuwe kapoenen. 

Wij zijn er klaar voor! Vergeet geen drankje en 4 uurtje        

 

Zondag 20 september: toneel vergadering  

Vandaag vliegen we er weer in voor het toneel, dus haal jullie beste dansbenen maar 

boven!  

 

Zondag 27 september 10-17u: herfstvergadering  

Vandaag is het onze eerste hele dag scouts, en we gaan het begin van 

de herfst vieren! Vergeet zeker geen lunchpakket, drankje en 4 uurtje.  

 

Zondag 4 oktober: geen scouts  

Vandaag is het geen scouts want de leiding is het jaar aan het plannen, tot volgende 

week!  

Zondag 11 oktober 14-17u: beestenboel 

Vandaag kruipen we in de huid van onze favoriete dieren, kom allemaal 

verkleed als je favoriete dier en dan maken we er een mega toffe dag van!  

 

Zondag 18 oktober 14-17u: kookvergadering  

Pannenkoeken bakken, koekjes maken of soep? Onze kapoenen kunnen 

het allemaal! Vandaag maken we met zen allen iets lekker klaar, vergeet 

zeker geen schort om je kleren te beschermen        



Woensdag 23 oktober: dag van de jeugdbeweging!  

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging, jullie mogen vandaag dus in jullie 

scoutsuniform naar school en laten zien aan iedereen dat jullie van de scouts zijn 

       

Zondag 25 oktober 14-17u: prinsen en 

prinsessenvergadering  

Vandaag gaan we allemaal op zoek naar onze innerlijke prins/ 

prinses. Kom maar allemaal verkleed als jullie favoriet en dan 

maken we er een leuke dag van!  

 

Zaterdag – zondag 31 oktober – 1 november: mini weekend!  

Dit weekend slapen we 1 avondje op het lokaal om al eens te oefenen voor op 

kamp/ weekend. Meer info krijgen jullie ouders nog        

 

Zondag 8 november 14-17u: vriendinnetjes dag  

Vandaag mogen jullie allemaal vriendinnetjes/nichtjes/buren/… meenemen om 

eens mee te komen spelen bij de scouts. Zo kunnen we laten zien hoeveel plezier 

we maken en hebben we misschien veel nieuwe scoutsvriendinnetjes!  

 

Zondag 15 november 14-17u: pyjama dag  

Vandaag mag iedereen in zijn pyjama naar de scouts komen en maken 

we er een gezellige dag van!  

 

Zondag 22 november 14-17u: sport vergadering  

Doe allemaal jullie sportiefste kleren aan want vandaag gaan we allemaal sterk en 

snel zijn!! Op het einde van de dag weten we misschien wel wie later een Olympische 

medaille gaat winnen.  



Zondag 29 november 14-17u: alles 

op wieltjes  

Vandaag is alles op wieltjes, neem je 

fiets/ rolschaatsen/ step/… mee en laat 

zien dat jij alles op wieltjes kan!  

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEVA & KORA  

 

 



 

 

Dag allerliefste kabouters!  Na jullie lange en welverdiende vakantie is het weer tijd 

om het nieuwe scoutsjaar in te vliegen.  

Wij kijken er alvast kei hard naar uit :-} jullie ook?  

Tot snel! 

dikke knuffels van Bagheera en Ikki  

 

Zondag 13 september 10-17 u: 

kennismakingsdag 

 

 

Jeej, het jaar is weer begonnen, we kennen elkaar al van 

vorig jaar maar er zijn een paar nieuwe leden die we met open armen gaan 

ontvangen. Vandaag gaan we elkaar nog beter leren kennen. De leiding heeft vele 

leuke spelletjes in petto om het jaar goed van start te gaan.  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 20 september 10-17 u: Disney vergadering  

Vandaag leven we ons in in de disneywereld. Er staan ons veel magische avonturen 

te verwachten!!  We zijn nu al benieuwd in welk 

disneypersonage jullie verkleed zullen zijn!  

Vergeet jullie zeker niet te verkleden en vergeet geen 

boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

 

 

 



Zondag 27 september 10-17 u: ruimte vergadering  

5,4,3,2,1 … De raket is succesvol gelanceerd! 

Zijn jullie klaar om een ruimte vol met aliens en ufo’s tegemoet te gaan? Vandaag 

spelen we spelletjes in een ander heelal. Wij maken van jullie echte astronauten!  

Vergeet geen boterhammen en een 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 4 oktober 10-17 u: familiezondag 

Na vorige week hebben jullie misschien toch wat heimwee naar huis en missen jullie 

de mama’s en papa's al een beetje.  Daarom mogen jullie vandaag allemaal thuis 

blijven en lekker samen iets doen met de oma’s, de opa’s, de mama’s en de papa’s, 

...  

Wij zien jullie volgende week!  

 

Zondag 11 oktober 10-17 u: boeren en boerinnen vergadering 

Vandaag komen we te weten hoe het is om een echte boerin te zijn. 

Vandaag doen we onze laarzen aan en gaan we een leuke zondag te 

gemoed.   Vies worden op de boerderij hoort daar zeker bij!  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 18 oktober 10-17u: snoepjesvergadering 

Lekker smullen vandaag! Smik smak... ben jij een echte zoetekauw? Heb jij zin om 

eens lekker te snoepen? Dan is het vandaag jouw dag! Kom mee LEKKERE 

spelletjes spelen en wordt de ultieme snoeper      vergeet zeker geen middageten 

en vieruurtje mee te nemen. 

Vrijdag  23 oktober: dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is het onze dag om te schijnen. Vandaag ben je niet zomaar een 

scoutsmeisje op onze scouts maar overal.  

 

 

 



Zondag 25 oktober 10-17 u: 

prinsessenvergadering 

Vandaag nemen we het op tegen draken en gaan we 

opzoek naar onze knappe prins op het witte paard.  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

 

Zondag 1 november 10-17 u: Halloween vergadering 

AAAAAAAAAHHHH !! Vandaag gaan we lekker griezelen! 

Pas op wie je tegenkomt onderweg, de monsters en geesten 

begluren jullie van om de hoek…  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

 

Zondag 8 november 10-17 u: vriendinnetjesvergadering 

Neem vandaag zoveel mogelijk leuke vriendinnetjes 

mee! Zo maken we onze groep nog leuker! 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te 

nemen! 

 

Zondag 15 november 10-17 u: koning en koniginnen vergadering 

Vandaag vechten we tegen verschillende koninkrijken!  Zet zeker jullie kroon op en 

neem jullie zwaard mee.  TEN AANVAL!!!!!!!!!!!!  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te 

nemen!  

 

 

 



Zondag 22 november 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 29 november 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! 

Boodschap van algemeen nut: 

- als je niet kan komen laat dit dan even weten  

- leer zeker de wet 

- kom altijd in uniform of verkleed 

- vergeet geen lunch en 4-uurtje 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Whoehoee het eerste boekje is er EEIINNDDEELLIIJJKK!! 

Na een lange vakantie is het eindelijk weer tijd voor de scouts. Dat betekent dus 

toffe spelletjes, veel leuke en grappige momenten en vooral het MEGA tof kamp in 

juli!! Wij kijken er alvast naar uit dus hopelijk tot snel. 

XOXO De jogileiding 

 

Zondag 13 september: Kennismaking 10u-17u 

Onze 1ste vergadering van het jaar!!! Vandaag nemen we de tijd om iedereen beter 

te leren kennen aan de hand van superleuke spelletjes. 

Vergeet zeker geen lunchpakket en 4-uurtje en kom in perfect uniform. 

 

Zondag 20 september: Bomma vergadering 10u-17u 

We zijn weer al een dagje ouder geworden en het is te 

merken: al een paar grijze haren en al wat last van je rug 

af en toe. Vandaag gaan we de dag als echte bomma’s 

beleven dus kom zeker verkleed!  

 

Zondag 27 september: Throwback vergadering 10u-17u 

Vandaag wordt een nostalgische dag. Wees voorbereid op 

een dag vol met leuke films en series van vroeger die we 

allemaal al hebben gezien.  

 

Zondag 4 oktober: Familiezondag 

Dit weekend is jullie leiding zelf op weekend om het hele jaar te plannen. Vandaag 

is het dus geen scouts voor jullie     . 

Maar volgende week staan we er dubbel en dik terug! 

 



Zondag 11 oktober: tocht door Merksem 10u-17u  

Vandaag gaan we Merksem eens bezoeken. We gaan alle uithoeken bekijken. Dus 

leer de weg maar al in heel Merksem dat je niet verdwaald raakt. Vergeet zeker niet 

met de fiets te komen!! 

! Infomoment ouders: Om 17u is er een infomoment voor de ouders van de 

tweede en derde jaars. (Bij de eerstejaars gaan we op huisbezoek) Hier 

overlopen we het jaar en kunnen jullie vragen stellen indien nodig. Laat 

zeker even weten of jullie wel/ niet aanwezig zijn! 

 

Zondag 18 oktober foute fitness vergadering 10u-17u 

Vandaag gaan we al onze spieren trainen. Je zal merken dat je veel spieren hebt p plaatsen 

waar je nog niet wist dat je daar spieren had. Maar deze fitnes doen we niet zomaar we 

gaan helemaal de kant uit van de foute fitness, doe dus allemaal een gekke foute 

fitnessoutfit aan en kom maar af! 

Vrijdag 23 oktober: dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging, jullie mogen vandaag dus in jullie 

scoutsuniform naar school en laten zien aan iedereen dat jullie van de scouts zijn! 

 

Zondag 25 oktober: Chill vergadering 10u-17u 

Vandaag gaan we lekker uitrusten na het drukke weekend van het 

toneel want dat hebben jullie zeker en vast verdiend! Doe allemaal 

een confortabele outfit aan en dan kunnen we lekker chillen. 

 

Zondag 1 november: Halloweenvergadering 10u-17u 

 Vandaag is de dag waar de zombies uit de grond komen 

gekropen en de spoken ontwaken in het Bouckenborghpark. 

Wie is dapper genoeg om vandaag een spel te spelen met 

deze griezelige monsters? 

 

 

 



Zondag 8 november: Akabe vergadering 10u-17u  

Vandaag is het akabe dag en gaan jullie de hele dag opdrachten vervullen met een 

beperking. Wat we bedoelen met beperkingen? Dat zie je dan wel ;). 

Zondag 15 november: Touw vergadering 10u-17u 

Vandaag spelen we alleen maar spelletjes waar een touw bij 

gebruikt wordt. Wat we exact gaan doen dat blijft nog een 

verrassing maar het wordt touwtastisch!  

Zondag 22 november: Experiment vergadering 10u-17u  

Vandaag worden we voor een dag DIY professoren. Vandaag gaan we laten zien hoe 

slim ieder van ons is aan de hand van leuke experimentopdrachtjes.  

 

Zondag 29 november: Feestvergadering 10u-17u 

 Vandaag is een heel bijzondere dag want we hebben vandaag 

niet 1 maar twee jarigen!! Dat is dus tijd voor een extra groot 

feest.  

Kom allemaal in jullie mooiste/ coolste feestoutfit! 

 

 

BELANGRIJK!!! 

- Als je niet kan komen laat dit dan even weten 

- Leer zeker de wet! 

- Kom altijd in uniform of verkleed 

- Vergeet geen lunch en 4-uurtje 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynn              Marie              Bas 



 

 

Hey allerliefste gidsen van ons!!  

Wij kijken enorm uit naar dit geweldige jaar dat voor ons staat met super leuke 

vergaderingen, weekends en natuurlijk het super toffe kamp, hopelijk zijn jullie ook 

zo excited als wij zijn.  

Dit zijn alvast de vergaderingen voor het eerste boekske.  

WIJ HEBBEN ER ZIN IINNNNNN!! 

XOXO jullie AWESOME leiding  

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

leiding) 

 

Zondag 13 september: 10u-17u: kennismakingsvergadering met jullie 

awesome leiding 

De allereerste vergadering van het jaar, hopelijk hebben jullie jullie goed gewassen 

na den overgang en stinken jullie niet meer, want vandaag gaan we elkaar allemaal 

wat beter leren kennen. Dus zeker komen! Vergeet geen middageten en 4-uurtje! 

Zondag 20 september: 10u-17u: Escape Room  

Oh nee we zitten vast in een groot groot raadsel en we 

geraken er niet uit. Dit is zo moeilijk, allemaal 

aanwijzingen en we hebben geen idee waar we 

moeten beginnen! Helpen jullie ons mee om ons uit dit 

mysterie te halen? 

 

 

Zondag 27 september: 10u-17u: LazyTown  

Stefanie is weer gevangen genomen door 

Robbie Rotten, al een geluk is Sportacus er 

om haar te helpen. Maar deze keer kan 

Sportacus het niet alleen en heeft hij onze 

hulp nodig. Doe je sportiefste kleren aan 

want het wordt een dag dat we goed gaan 

zweten.  



Zondag 4 oktober: Familiezondag 

De leiding gaat op leidingsweekend om heel het jaar goed uit te plannen en alles 

mooi in orde te brengen. Dit betekent dus dat jullie vandaag jullie oma’s en opa’s, 

bompa’s en bomma’s, tantes en nonkels,… noem maar op eens een bezoekje 

kunnen brengen. Wij zien elkaar volgende week! 

Zondag 11 oktober: 10u-17u: Chill Vergadering 

De week voor het toneel moeten we even allemaal wat 

chillen en rust nemen voor ons 

groot optreden. Doe je chill 

kleren aan en laat je actieve zelf 

maar even thuis. Zo kunnen we 

helemaal ontspannen vooraleer 

we rijk en famous worden door 

onze geweldige Musical van volgende week. 

 

Zondag 18 oktober: 10-17u: woudloperskeuken  

Vandaag maken we zelf vuren. Daarna maken we hierop ons middag maal. Klinkt 

super toch? Neem allemaal een paar ingrediënten mee waarmee je iets kan maken. 

Je hoeft geen middagmaal mee te nemen maar vergeet geen 4-uurtje en geen 

drankje. 

Zondag 25 oktober: 10u-17u: Toerist In Eigen Land 

Vandaag gaan we het mooie Antwerpen ontdekken, kom dus zeker allemaal met de 

fiets en haal je platste Antwerps al maar naar boven. 

 

Zondag 1 november: 10u-17u: HALLOWEEN VERGADERING 

Halloween is het allerleukste feest, dan ben ik 

verkleed in een GRIEZELBEEST… 

Gisteren was het Halloween en er is iets 

verschrikkelijks gebeurt. Wat kunnen we nog 

niet zeggen dus zeker komen, want we 

hebben jullie hulp nodig! 

 



Zondag 8 november: 10u-17u: 

Tape Vergadering 

Het is zover, vandaag gaan we heel 

MXM en omstreken eens laten zien 

wat wij als grieten van de 4 wel niet 

allemaal kunnen doen met TAPE, 

neem allemaal suuuuper veel tape 

mee en we zien jullie op het lokaal 

xoxo de TAPE commissie. 

Zondag 15 november: Chiro Vergadering 14u-

19u:30 

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.  

Ps: vandaag eten we op de scouts met zijn alle  

Zondag 22 november: 10u-17u: Johny en Marina Vergadering 

Vandaag mogen jullie jullie innerlijke Johny en Marina naar boven halen, we weten 

dat jullie deze hebben dus willen we deze vandaag graag eens ontmoeten. Verkleed 

jullie er op los en tot op het lokaal! 

Zondag 29 november: 10u-17u: Picasso Vergadering 

Mannen vandaag gaan we iets super tof doen, we gaan 

onze creatieve kant naar boven halen. Vergeet zeker jullie 

hemd en jullie innerlijke Picasso niet! 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

   

XOXO     FEMKE  &  NIEKE  & kleine baby Cheyenne 

 

 

  


