
  

4de Sint-Joris 
meisjesgidsen 

 

2017-2018 

’t Boekske 

maart-juni  



 
 
 

 
 

 

 
 
 

KAPOENEN                                                                                           kapoenenleiding@4desintjoris.be 

Hanne Slangen (Feya) Ghyselshoek 21 2170 Merksem 0495/70.63.36 

Servaas Descheemaeker 
(Smurk) 

Sint-
Bartholomeusstraat 
129 

2170 Merksem 0494/98.47.78 

KABOUTERS                                                                                          kabouterleiding@4desintjoris.be 

Enea Verdoliva (Chikai)  Strengen 8 2900 Schoten 0498/45.81.35 

Veronique Van Roey (Raksha) Lambrechtshoekenlaan 
209 k11 

2170 Merksem 0498/07.78.47 

JONGGIDSEN                                                                                                   jogileiding@4desintjoris.be 

Insen Brueren  Strengen 8 2170 Merksem 0485/99.83.92 

Lena Fokker  Lodewijk de 
Weerdtstraat 30 

2900 Schoten 0471/13.39.65 

Matilde Verwimp De Meers 30 2170 Merksem 0497/07.14.19 

GIDSEN                                                                                                        gidsenleiding@4desintjoris.be 

Lauren Vertessen  Maantjessteenweg 52 2170 Merksem 0495/54.98.10 

Luna Van Wallendael Victor Roosenplein 41 2170 Merksem 0496/65.63.84 

GROEPSLEIDING                                                                                     groepsleiding@4desintjoris.be 

Daphné De Weirt Ringlaan 137 2170 Merksem 0474/72.25.98 

Laura Braem  Pantijnlei 43 2900 Schoten 0470/93.36.65 

Luna Van Wallendael Victor Roosenplein 41 2170 Merksem 0496/65.63.84 

Lauren Vertessen  Maantjessteenweg 52 2170 Merksem 0495/54.98.10 



 

 

 

Beste ouders, leden en vrienden van de 4 

 
Wat vliegt het jaar toch voorbij. We zitten nu al aan het laatste boekje van dit 
scoutsjaar en in een rechte lijn naar de kampen. Maar eerst staan er nog andere 
belangrijke zaken op onze scoutsagenda. In maart is het onze jaarlijkse 
paaseitjesverkoop. Dit jaar zamelen we geld in om onze nieuwe verwarming te 
financiëren. Wij hopen dus op een heel mooie winst! Op 25 maart gaan we met 
IEDEREEN ons lokaal eens een fikse poets- en opknapbeurt geven tijdens de 
lentepoets. Wij hopen dan ook heel veel ouders, nonkels, tantes, … te mogen 
verwelkomen. De laatste zondag van de paasvakantie organiseren de Gidsen voor de 
tweede keer een Familiebrunch. Wie daar vorig jaar aanwezig was kon lekker in het 
zonnetje genieten van een heerlijk ontbijt. De pistolets en het goede weer zijn al 
besteld, hopelijk zien we jullie daar ook allemaal. Op 5 mei kan je nog meer lekkers 
komen nuttigen, want dan baten de kapoenen hun frituur weer uit. De lekkerste 
frietjes vind je die avond op de 4! Vanaf eind mei heeft de leiding weer hun gevreesde 
examens, let er dus zeker op om even te kijken in het boekje welke dag er een 
avondvergadering is ingepland. En dan is het uitkijken naar de kampen! Hierover kom 
je alles te weten op ons kampcafé.  
 
Hopelijk kunnen we het jaar even knallend afsluiten zoals het is begonnen! De hele 
leidingsploeg heeft zich dit jaar 100% ingezet om er een top tijd van te maken. EN wij 
zijn trots op onze hele ploeg!  
 
Dan kunnen we alleen nog voor de laatste keer zeggen:  
Tot zondag!  
 
Groetjes  
De groepsleiding 
groepsleiding@4desintjoris.be  

Daphné De Weirt  
Laura Braem 	
Luna Van Wallendael  
Lauren Vertessen  

0474/72.25.98  
0470/93.36.65  
0496/65.63.84  
0495/54.98.10  

 
 
  



 
 

	

	
 

 
 

 
Dag liefste kapoenen,  

Dit is ons laatste boekske van het scoutsjaar en we hebben nog een paar superleuke 
vergaderingen voor jullie in petto! 

 
Zaterdag 3 maart 10u-17u: Paaseierenverkoop 
Het is weer die tijd van het scoutsjaar, om 
genoeg centjes te hebben voor ons lokaal, 
materiaal en alle leuke dingen die we op de 
scouts doen moeten we paaseitjes gaan 
verkopen. We hopen dat jullie met zo veel 
mogelijk aanwezig zijn zodat de paaseitjes 
zo snel mogelijk allemaal verkocht worden. 
 
Zondag 4 maart: geen scouts 
 
Zaterdag 10 maart 10u-17u: Paaseierenverkoop 
Ook vandaag gaan we nog eens verkopen en hopelijk zijn alle paaseitjes de deur uit 
vandaag! 
 
Zondag 11 maart 14u-17u: Verrassingsvergadering 
Na al twee dagen keigoed verkocht te hebben staat er jullie vandaag een grote 
verrassing te wachten. Zeker komen dus!! 
 
Zondag 18 maart 14u-17u: Knutsel Frutsel 

Binnenkort is het onze frietjesavond en hiervoor willen wij graag 
hele mooie versiering maken. Vandaag gaan wij deze helemaal 
zelf maken! 
 
  



Zondag 25 maart 14u-17u: Lentepoets 
Ons lokaal kan wel eens een stevige poetsbeurt, schilderwerken en 
reparaties gebruiken. Daarom gaan we vandaag goed poetsen en 
natuurlijk ook nog keileuk spelen. Het speciale aan vandaag is dat 
jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels,… kortom 
iedereen die wil helpen, ook welkom is. Hierover volgt zeker nog een 
brief! Jullie mogen ook verkleed komen als kuisvrouw!  
 
Zondag 1 april: Pasen, geen scouts 

 
De paasklokken zijn langs geweest dus vandaag mogen jullie thuis in de 
tuin eitjes rapen en vieren met jullie familie. Jammer genoeg is het dus 
ook geen scouts. 

 
Zondag 8 april 14u-17u: Beloningsdag 
Na de geweldige paaseierenverkoop mogen jullie absoluut beloond worden! Hierover 
snel meer info in een brief. 
 
Zondag 15 april: Groepsdag + brunch 
De gidsen voorzien deze voormiddag een overheerlijke brunch en in de namiddag gaan 
we met de hele groep en de mama’s, papa’s, broers, zussen,… samen spelen. Ook 
hierover krijgen jullie van ons nog een brief met de juiste uren, inschrijving voor de 
brunch en alle andere nodige informatie.  
 
Zondag 22 april 10u-17u: Kapoenendag 
Ook deze zondag is het geen normale scoutsdag. We gaan namelijk met alle kapoenen 
van heel Merksem en Schoten (Scoutsdistrict Ten Ryen) samen spelen. Jullie mogen 
om 10u meteen naar het Fortje van Merksem komen waar we ons een hele dag gaan 
amuseren! Wederom zal er hierover een brief komen. 
 
Zondag 29 april: geen scouts 
Aangezien we dinsdag naar Scherpenheuvel gaan wandelen is het deze zondag geen 
scouts. 
 
Dinsdag 1 mei: Scherpenheuvel 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,… Zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een 
kilometer. 
Vandaag wandelen met z’n allen naar Scherpenheuvel. Jullie 
krijgen nog een brief met alle info, maar de aangeraden afstand 
voor de kapoenen is 10km, wat jullie zeker allemaal keigoed zullen 
kunnen!  
 
 
 



Zaterdag 5 mei: Frietjesavond 
JEEEEUJ FRIETJES!!!! 
Geef deze datum alvast door aan al jullie vrienden en familie zodat er heel veel mensen 
frietjes komen eten. Met de centjes die we hierdoor verdienen gaan we iets KEILEUK 
doen op ons kamp. Zorg er dus maar voor dat er heel veel volk komt! Hoe je kan 
inschrijven en wat je kan eten kan je terugvinden in de brief die nog zal volgen. 
 
Zondag 13 mei 14u-17u: Speeltuinentocht 
Hebben jullie je ook al afgevraagd wat de leukste speeltuin 
in de buurt is?  
Wel, dat gaan we vandaag ontdekken! Trek zeker jullie 
stapschoenen aan en bereidt jullie maar voor op een hele 
leuke dag. 
 
Zondag 20 mei 14u-17u: Spitter spetter spater, lekker in het water 
Vandaag gaan we zwemmen! Jullie mogen rechtstreeks naar het zwembad van 
Brasschaat komen en ook €3 meenemen! 
 
Zondag 27 mei 14u-17u: De kapoenen beslissen 
Voor één dag mogen de kapoenen leiding zijn en beslissen wat we vandaag gaan doen, 
spelen, wanneer we ons 4-uurtje opeten en alles rond deze dag!  
 
Zaterdag 2 juni: Kampcafé 
Vanavond komen jullie te weten wat ons kampthema is, wie de foeriers zijn en alles wat 
je moet weten over ons kamp! De uren hiervan worden nog doorgegeven! 
 
Zondag 3 juni 14u-17u: Waterspelletjes 

Hopelijk schijnt het zonnetje heel hard en kunnen we een hele 
middag met water spelen. Jullie mogen waterpistolen en 
andere waterspelletjes meenemen! Vergeet ook zeker geen 
handdoek en badpak/kleren die nat mogen worden en droge 
kleren. 
 

 
Zaterdag 9 juni 18u-20u30: Chef 
kok-vergadering 
LET OP! We beginnen vanavond 
een halfuurtje vroeger dan bij 
andere avondvergaderingen.  
De reden? Wij gaan zelf ons 
avondeten klaarmaken! Jullie 

moeten dus nog niet gegeten hebben zodat we onze buikjes helemaal rond kunnen 
eten met het overheerlijke eten dat we zelf gekookt hebben.  
 



Zaterdag 16 juni 18u30-20u30: PAAAAARTY!!! 
Het is onze allerlaatste vergadering met enkel de kapoenen dit jaar en dit wilt maar één 
ding zeggen: FEEEEEEEEEEEESTJE!!!!!  
Trek jullie dansbenen maar aan en dan laten we ons helemaal gaan! 
 

Zondag 24 juni 10u-17u: Laatste zondag 
Deze zondag is het echt de allerlaatste vergadering van dit 
scoutsjaar en daarom gaan we op uitstap met de hele groep.  
Wat, waar en hoe laat krijgen jullie nog te weten! 
 
Zaterdag 7 juli – zaterdag 14 juli: KAPOENENKAMP 
We gaan dit geweldig leuke jaar afsluiten met een 
SUPERMEGACOOLLEUKAWESOME-kamp!!! Wij kijken er echt 

heel erg naar uit!!! 
 
Zo dit was het allerlaatste boekske, we maken er nog een paar keileuke maanden van 

samen! 
Feya & Smurk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wet  
Ik ben kapoen,  
ik ben lief en schattig   
en wil alles samen doen.  
  
Gebed  
Lieve Jezus,  
Geef ons een fijne dag  
en laat ons spelen met een lach.  
Amen.  
  



 
 
 
 
 
 

 

HALLO KABO’S! 
Hieronder vinden jullie al weer het laatste boekje van dit jaar. Gelukkig staan er ons 
nog heel wat leuke vergaderingen te wachten, want de welpen- en groepsdag, het 
derdejaars weekend en natuurlijk het kamp liggen nog op ons te wachten!!! 
 
Zaterdag 3 maart 10u-17u: Paaseitjes verkoop 

Het is weer zo ver. We trekken de straten op om onze heerlijke 
paaseitjes te verkopen. We hopen dat jullie er allemaal bij zullen 
zijn, want we doen dit uiteraard niet zo maar. Al het geld dat we 
verdienen wordt gebruikt om onze lokalen te onderhouden. We 

verwachten jullie dit maal toch echt wel piekfijn uniform, met vieruurtje en je 
boterhammen.  
 
Zaterdag 10 maart 10u-17u Paaseitjes verkoop 

Omdat de kans heel klein is dat we op een zaterdag al onze eitjes 
verkocht hebben, gaan we nog een tweede dag op pad. Als jullie 
heel erg jullie best doen, dan zijn we na vandaag uitverkocht. We 
verwachten jullie weer in piekfijn uniform en met boterhammen en 

een vieruurtje op de scouts 
 
zondag 11 maart 10u-17u de buurtpolitie 
Altijd al eens een echte agent willen zijn. Vandaag kan het! Kom de orde 
handhaven in ons park. Trek je politiekostuum aan, neem je lunch en een vieruurtje 
mee! 
 
Zondag 18 maart 10u-17u: BFF 

Vandaag mag je nog eens je beste vriendinnen (of eigenlijk al je 
vriendinnen meenemen naar de scouts. Nodig ze dus nu al uit! 
Vergeet ze alsjeblieft niet te vertellen dat ze speelkleren moeten 
dragen, boterhammen, een vieruurtje en drinken moeten 
meebrengen? 
 

 



Zondag 25 maart 14u-17u: Lentepoets 
Eik! Een spin… En daar in de hoek is het ook niet zo heel erg 
proper… Misschien is het eens tijd voor een grote schoonmaak. En 
onder het motto vele handen maken licht werk, vragen we jullie (en 
jullie ouders) of jullie mee de handen uit de mouwen willen steken om 
het lokaal eens echt goed te poetsen.  
 

 
 
 
Zondag 01 april Pasen - familiezondag 
Het is vandaag Pasen en omdat jullie het ongetwijfeld te druk hebben met eieren 
zoeken en liggen puffen op de zetel met te volle maag, blijven we vandaag allemaal 
een dagje thuis. Geniet ervan! 
 
Zondag 8 april Beloningsdag 
Wat, hoe en vooral of we hem verdiend hebben is nog niet helemaal duidelijk, maar 
als jullie goed jullie best deden op de paaseitjes verkoop dan verdiend dit een 
beloning. Je krijgt meer info in een brief of mail.  
 
 
Zondag 15 april 10u-17u: groepsdag 

Ook dit jaar kan de groepsdag niet ontbreken, want wat is er nu 
fijner dan is met de hele groep en je hele familie spelletjes te 
spelen op de scouts. En omdat we vorig jaar het groepsontbijten 
zo lekker en leuk vonden, doen we dat dit jaar nog een keer.  
De brief met meer info volgt snel! 
 

Zondag 22 april 10-17u Welpendag 
Hier is ie dan… De welpendag! Deze klassieker kon natuurlijk ook niet ontbreken 
en dus spelen we nog eens samen met alle kabouters en welpen van heel ons 
district. Meer info over het thema en de locatie volgt later, maar we kunne wel al 
verklappen dat het leuk gaat worden 
 
Zondag 29 april Familiezondag  
Waarom nu weeeeer een familiezondag. We horen het jullie denken, maar geen 
paniek deze week is het scouts op dinsdag.  

 
Dinsdag 1 mei: Scherpenheuvel 
1, 2,3,4,5,6,7 zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een kilometer! 
Smeer die benen en die stem want we gaan vandaag 20km wandelen. 
Lees de brief, schrijf je in, trek je botinnen aan en kom mee naar 
Scherpenheuvel! 

 



Zondag 6 mei 10u-17 u Mac Kabo… 
Je leest Mac Kabo en je denkt aan Mc Donnalds? Daar doen wij niet 
aan mee. Er is namelijk een plek op de wereld waar je meer Mac vind 
dan bij onze lachende vriend, en dat is Schotland! Trek je Schots 
rokje aan en kom met ons mee naar het land van de clans en Nessie… 
Neem ook een heerlijk vieruurtje en drankje mee! 
Zondag 13 mei 14u-17u Sporty girls  

Trek je sportschoenen aan en bind die zweetbandjes 
rond je hoofd want vandaag gaan we knallen! We 
zweten de ziel uit ons lijf, in de leukste sporten op 
aarde. Vergeet ook zeker niet voldoende water, 
boterhammen en een vieruurtje! 

Zondag 20 mei 10u-17u:Vetzakkendag 
Wij kunnen niet wachten tot het kamp is  en daarom trekken wij nu al onze 
vetzakken kleren aan. Kom jij je mee lekker vuil maken? Vergeet zeker geen kledij 
die nat en heel heel heel erg vuil mag worden! Neem ook je boterhammen, drankje 
en vieruurtje mee! 
 
Zondag 27 mei 10u- 17u Masterchef 
	

Breng je kookmuts en schort mee want vandaag duiken we in de 
potten, we maken de lekkerste creaties. En misschien staan we wel 
met ons kraampje op het kinderkasteel. Het wordt een top leuke 
dag, beloofd… Als je komt breng je best wat kookgerief, je 
boterhammen en een vieruurtje mee! 
 

Vrijdag 2 juni: Kampcafé 
Vanavond komen jullie alles te weten over het kamp! Wie gaat ermee, waar gaan 
we heen, wat is het kampthema? Zeker komen dus!!! 
De brief volgt later. 
 
Vrijdag 08 juni 18u30 – 20u30 Diva 

Wie is de grootste Diva, wie heeft de meeste streken van ons allemaal. Kom met je 
Classy zonnebril meestrijden voor deze fancy tittel! 
 



Vrijdag 15 juni 18u30 – 20u30 Karaoke night 
Smeer die stembanden maar in, want vandaag gaan we 
karaoken! Wij kijken al uit naar jullie Engelen gezang 
 
Zondag 24 juni 10u-17u: Laatste zondag 
Snif, snif… Het is alweer de laatste zondag, het jaar zit er 
bijna op. Maar vandaag gaan we nog eens op uitstap om het 

jaar mooi af te ronden. Waar we naar toe gaan vind je op de brief die volgt! 
 
En toen kwam er een varkentje met een lange snuit en het scoutsjaar was uit! 
Gelukkig staat er ons nog een erg leuk kamp te wachten!!! 
 
tot op zondag!  
 
    

 
 
 
Chikai & Raskscha! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gebed: 
 Lieve Jezus, ik geef je mijn hartje.  
Zoals jij wil ik alles op mijn best doen. 
 Lieve Maria, leer mij zoals Jezus blij te gehoorzamen 
 en elkander ve ́e ́l pleziertjes te doen. 

Wet: 
 Ik ben kabouter ik vind gedaan met al dat vechten,  
gedaan met goede en met slechte.  
Allemaal samen, allemaal e ́e ́n,  
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 …….. dag gehad!  

TOT ZONDAG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



 
 

 
Heeeey liefste jogi’s!!!! Hier zijn we weer met een Boekske vol met leuke 
vergaderingen 😊 De leiding heeft er alvast heeeel veeeel zin in! Tot snel, 

kus-kus.   
Zaterdag 03/03 – 04/03, 10-17u: Paaseierenverkoop  
Dit weekend gaan we onze beste verkoopskills bovenhalen. Let op: deze keer is het 
scouts op zaterdag én zondag van 10-17u. Dus vergeet jullie 4-uurtjes en 
boterhammen niet! Zeker komen is de boodschap!  
 
Zondag 11/03, 10-17u: We gaan op avontuur!  
Als een echte scouts gaan we op avontuur en allemaal leuke dingen ontdekken! Kom 

vandaag allemaal zeker met de FIETS, vergeet geen lunchpakket en 4-uurtje!   

 
Zondag 18/03, 10-17u: Patservergadering  
“Chain om men nek, dat is patsergedrag, patsergedrag” Kom vandaag allemaal 
verkleed als de stoerste patser van MXM en omstreken want we gaan patsergedrag 
vertonen! Vergeet geen stoer lunchpakket en mega-graaf 4uurtje. Tot dan PATSERS!   
 
 
Zondag 25/03, 14-17u: Lentepoets   
Wie is de beste poetsvrouw in de 4? Vandaag zullen we dat te weten komen! Zeker 
komen is de boodschap want het wordt een topdag! Er volgt nog een brief met 

informatie voor de ouders.  
 
 



Zondag 01/04: Familiezondag  
Jammer genoeg is het vandaag geen scouts *traantje wegpinken*. Maar geen stress! 
Volgende week kunnen we weer samen een leuke zondag beleven.  
 
Zondag 08/04, 14-17u: Beloningsdag  
Vandaag wordt jullie harde werk van de paaseieren-verkoop beloond! Wat we gaan 
doen is nog een verrassing, maar zeker komen want het is een heel toffe verrassing!! 
Er komt nog een brief met alle informatie.  
 
Zondag 15/04, 10-17u: Groepsdag + brunch  
Joepie! Vandaag spelen we spelletjes met heel de 4. Brief volgt nog. 
 
Zondag 22/04, 10-17u: Omgekeerde dag   
Vandaag doen we alles omgekeerd dus kom maar allemaal in jullie pyjama naar de 
scouts ne ew neiz lew taw re tglov ;) vergeet zeker jullie boterhammetjes niet!  

Zondag 29/04: Geen scouts  
Sip, vandaag geen scouts ☹. Maar geen nood, we zien elkaar snel!! 
 
Dinsdag 01/05: Scherpenheuvel  
Woohoow Scherpenheuvel! Als jonggidsen wandelen we 40km. Wij hebben er al zeker 
vertrouwen in dat dat ons lukt! Met zen allen is het nog is dubbel zo leuk dus zeker 
komen is de boodschap! Er volgt nog een brief met alle nodige informatie.  
 
Zondag 06/05, 14-17u: Zwemmen   
Joepieeee, vandaag gaan we zwemmen!! Opgelet, het is wel pas scouts om 14u dus 
vergeet geen 4-uurtje! Er volgt nog een brief met alle nodige informatie. Tot dan!!! 

 
 
Zondag 13/05, 10-17u: Croqueslag 
Nodig iedereen maar uit (vrienden en vriendinnen, bomma’s en bompa’s, mama’s en 
papa’s,…) om een over heerlijke croque te komen eten. Zeker komen is de boodschap 
want vandaag moeten we teamwork verrichten om zoveel mogelijk centjes te 
verdienen voor ons mega-awesome kamp!!  
 
 
 
 



Zondag 20/05, 10-17u: Maffiavergadering  
Kan jij de maffiabaas ontmaskeren?? Kunnen we de gang stoppen?? Kom het 
allemaal te weten. Vergeet niet met de fiets te komen en jullie boterhammetjes + 4-
uurtje!! 
 
Zaterdag 26/05, 19-21u: Slaapzakkenvergadering 
Let op het is een avond vergadering!! Breng allemaal jullie slaapzak mee want daar 
gaan ze leuke spelletjes mee spelen. Uniform is niet verplicht. 
 
 
 
Zaterdag 02/06: Kampcafé  
Vandaag komen jullie alles te weten over ons super, fantastische, aller leukste, vetste 
kamp. Een brief met de uren volgt nog. 
 

Zaterdag 09/06, 19-21u: Casino Royale  
Let op het is een avondvergadering! Vanavond gaan we het er eens goed van pakken! 
Nog eens goed genieten. Trek allemaal jullie mooiste outfit aan want het is feest! Tot 
dan xoxo 
 
Zaterdag 16/06: 19-21u: ALL YOU CAN EAT 
Het schansfestijn is van start gegaan. Kom zeker allemaal je goed vol eten want het is 
de laatste avond vergadering van het scoutsjaar. Op casino royale besloten we met 
zijn alle wat we willen eten. Tot dan xxx 
 
Zondag 24-06: Laatste zondag 10-17u☹ 
Zijn jullie hier ook zo droevig om als jullie leiding? We gaan er een top dag van maken 
en we zien elkaar snel terug hoor, geen stress! Want laatste zondag betekent ook wel 
dat het kamp er bijna is!!! Een brief met informatie volgt nog.  
    
 
30/06 – 11/07: KAAAAMP  
SPANNEND!!! EINDELIJK IS  HET KAMP AANGEBROKEN WAAR WE ZOLANG OP 
HEBBEN MOETEN WACHTEN!!! HOPELIJK GAAN JULLIE ALLEMAAL MEE WANT HET 
WORDT EEN KNALLER!! Xoxo 
 
  



 Yooooow grave grieten, het zonneke komt er 
terug door, de lente is in het land, dus dat beloven 

top scoutsmaanden te worden. Er staat veel op het 
programma, maar het belooft heel goed te worden! 
 
3-4 maart: Verkoopweekend  
BIM BAM BEIEREN, WIJ VERKOPEN EIEREN! Dit weekend is het weer zover, 
paaseierverkoop. Meer informatie volgt nog via een brief, kom zeker met de fiets. 
Neem ook genoeg drinken en eten mee, maar dat zal wel geen probleem zijn voor 
jullie ;).  
 
 
Zondag 11 maart: UITSLAPEU 
Omdat we vorig weekend zo goed hebben verkocht, mogen we vandaag eens lekker 
lang uitslapen en genieten! Tot volgende week miekes! 
 
Zondag 18 maart 10-17h: Oranje Boven  
Vandaag staat helemaal in teken van onze noorderburen. Kaas, 
klompen, windmolens, … noem maar op! Wat we precies met die 
Nederlanders gaan doen, zullen jullie nog wel zien.  
 
 
Zondag 25 maart 14-17h: Lentepoets 
Ons lokaal heeft dringend een poetsbeurt nodig, daarom gaan we vandaag met alle 

leden, ouders en leiding ons lokaal van top tot teen 
poetsen. Meer info volgt nog via een brief.  
  
Zondag 1 april: Pasen 
Vandaag is het weeral geen scouts, SIP!!! Hopelijk 
vinden jullie veel paaseitjes vandaag.  
 

Zondag 8 april 14-17h: Beloningsdag  
Na onze (hopelijk) fantastische verkoop hebben wij allemaal een grote beloning 
verdiend. Wat we vandaag gaan doen is nog een groot geheim, dus zeker komen… 
Een brief volgt nog.  
 
Zondag 15 april 09-17h: Brunch + groepsdag  
Vandaag wordt het een drukke dag. Wij gaan een superlekkere brunch organiseren 
voor alle 4-lovers. Wat en hoe zullen we nog wel laten weten, maar hou deze dag 
alvast vrij!!! 
 
Vrijdag 20 april: Four to the floor 
Vanavond is het onze fuif, jullie moeten hier niet verplicht op aanwezig zijn, maar 
reclame maken mag altijd! 



 
Zondag 22 april 14-17h: Plakband-vergadering 
Neem allemaal den dikste rol plakband, tape, ductape mee, want wij gaan 
PLAKKEUUUUUUH….  
 
Zondag 29 april: Geen scouts 
Spaar je benen, laat je verwennen, want dinsdag is het SCHARPHILL!!!! Wie stapt er 
mee? Wie durft de 40 km of zelfs de 62 km al aan???  
 

Dinsdag 1 mei: Scherpenheuvel 
Brief volgt nog. 
 
Zondag 6 mei 10-17h: Foorwijven 
Haalt die tijgerprintjes, nektapijtjes en witte botjes maar al 
boven. Vandaag zetten wij Merksem en omstreken op 
stelten en zullen we is laten zien wat voor foorwijven wij 
zijn. Kom zeker met de fiets.  
 
Zondag 13 mei 10-17h: Jingiverdag  
Onze derdejaartjes zullen we vandaag een keertje moeten 

missen, want zij gaan bij de jins spelen L maar ze komen terug hoor, geen zorgen! 
Voor de eerste en tweedejaars is het gewoon weer een fantastische dag met jullie 
geweldige leiding.  
 
Zondag 20 mei 10-17h: Met de trein naar Oostende  
Of we echt naar Oostende gaan? Wie weet… Misschien gaan we wel naar Parijs, New 
York of Rio de Janeiro? Voor jullie een vraag, voor ons een weet. Zeker komen dus!  
 
Zondag 27 mei 10-17h: Woutloperskeuken 
OMG ONZE LAATSTE ZONDAG MET ALLE GIDSEN, OMG CAN’T BREATHE, OMG OMG… 
No worries dames, er komt nog een heel kamp aan boordenvol leuke activiteiten 
waardoor we elkaar noooooooooit meer zullen vergeten. Maar daar gaat vandaag 
helemaal niet over, vandaag gaat het over ETEEEEEEN! Breng zeker lekkere dingen 
mee die we kunnen klaarmaken. Of het echt lekker zal zijn, dat valt nog af te wachten!  
 
Zaterdag 2 juni Kampcafé 
SPANNEEEEUNNNDDD, vanavond komen jullie alles te weten over het kamp. Meer 
info volgt nog via een brief. 
 
Zaterdag 9 juni 19-21h: Examens-zijn-stom-vergadering 
Die examens ook zo beu? Niet getreurd, jullie leiding weet alles van die stomme 
examens. Wij weten perfect wat jullie nodig hebben vandaag, dus kom en relax. 
 



Zaterdag 16 juni 19-21h: CHILLIEWILLIE-vergadering 
Aangezien de gidsen van de 4 de allerbeste chillers ooit zijn, kan een 
laatste chillvergadering niet ontbreken eh. Je hoeft niet te eten voor 
de scouts, maar liefst wel €4 meenemen, zodat de leiding een 
fantastisch lekkere maaltijd voor jullie kan voorzien, SMULLEN!!!  
 
Zondag 24 juni 10-17h Laatste zondag  
Vandaag trekken we er nog eens met alle leden van de 4 uit, om 
weer een fantastisch scoutsjaar af te sluiten. Een brief met meer info volgt nog.  
 
Kamp 11-21 juli 
Zo, dames, dat was het weer voor dit jaar… TIME FLIES WHEN YOU ARE HAVING FUN!!! 
We gaan er nog een bangelijk kamp van maken, maar dat wordt geen probleem met 
zo’n fantastische grieten. Love you allllll <3<3<3  
 
  

 Kusjes Luun & Lau  
 
 
 
WET: 

In het spoor van de Heer 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 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.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 


