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KAPOENEN                                                                                           kapoenenleiding@4desintjoris.be 

Matilde Verwimp (Gigi) De Meers 30 2170 Merksem 0497071419 

Yara Van Kolen (Zazou) Pieter Breughelstraat 7 2900 Schoten 0492043233 

KABOUTERS                                                                                          kabouterleiding@4desintjoris.be 

Femke Vandeputte (Mang) Michiel De 
Swaenstraat 39 

2170 Merksem 0471971560 

Enea Verdoliva (Chikai) Eduard Steursstraat 6 2900 Schoten 0498458135 

JONGGIDSEN                                                                                                   jogileiding@4desintjoris.be 

Sophie Braem Plantijnlei 43 2900 Schoten 0495878176 

Nieke Steyaert Eethuisstraat 85 2900 Schoten 0478093999 

Lena Fokker Lodewijk De 
Weerdtstraat 30 

2900 Schoten 0471133965 

GIDSEN                                                                                                        gidsenleiding@4desintjoris.be 

Insen Brueren Strengen 8 2170 Merksem 0485998392 

Lauren Vertessen Maantjessteenweg 52 2170 Merksem 0495549810 

GROEPSLEIDING                                                                                     groepsleiding@4desintjoris.be 

Laura Braem Plantijnlei 43 2900 Schoten 0470933665 

Luna Van Walledael  Victor Roosensplein 41 2170 Merksem 0496656384 

Lauren Vertessen  Maantjessteenweg 52 2170 Merksem 0495549810 

Insen Brueren Strengen 8 2170 Merksem 0485998392 



 

 

Beste ouders, leden en vrienden van de 4, 

We zitten weeral aan het tweede boekske van dit 99ste scoutsjaar. De eerste 
maanden waren al druk, druk, druk.  

We zijn het scoutjaar begonnen met den overgang. Hier hebben we enkele nieuwe 
leden mogen verwelkomen, waar we uiteraard zeer blij met zijn. Onze eetavond was 
ook een zeer geslaagde editie, bedankt voor jullie aanwezigheid!  

Niet alleen de (groeps)leiding en Sinjoko  hebben het druk gehad, ook de 
verschillende takken hebben er al een paar zotte weken opzitten. Alle takken zijn al 
op weekend geweest en de gidsen hebben hun eerste gidsenbar gehad.  

De materiaalploeg willen wij ook bedanken, omdat ze zich dit scoutsjaar al 
verschillende keren hebben ingezet voor ons lokaal en materiaal. Goed bezig!  

Ook het jaarthema mogen we niet vergeten: ‘Minder is meer’. Misschien valt het 
niet altijd zo op, toch zijn we volop bezig om alles zo ecologisch te maken. Door 
kleine dingen te veranderen, zoals herbruikbare placemats in plaats van een 
wegwerp tafellaken of ecologische zeep te gebruiken, dragen we zo ons steentje bij.  

De kerstperiode komt er aan, dus dat betekent dat er ook weer avondvergaderingen 
zullen zijn in plaats van vergaderingen op zondag. Wat wel zal opvallen is dat we 
hebben geprobeerd om minder avondvergaderingen in te plannen dan vorige jaren. 
Op het einde van het jaar zullen wij evalueren of dit beter was voor al de leden, 
ouders en leiding.   

Wij wensen jullie alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!  

Groetjes,  

De groepsleiding 

groepsleiding@4desintjoris.be  

Laura, Luna, Insen en Lauren 

 

OPROEP:&

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



 

 

 

 

 
DAG ALLERLEUKSTE/LIEFSTE/GEKSTE/GRAPPIGSTE KAPOENEN 

Wij hebben goed nieuws, we hebben weer keiveel leuke dingen gepland voor jullie.  
Benieuwd wat we gaan doen? Zeker blijven lezen dan. Wij hebben er alvast super 
veel goesting in!  
Belangrijk: goed kijken naar de datum en uren want er zijn gewone zondagen en 
avondvergaderingen.  

Zondag 2 december 14u-17u: Kermis-vergadering  

Vinden jullie de kermis ook zo leuk als jullie leiding? Dan 
hebben jullie deze zondag geluk!! Want we brengen de kermis 
gewoon naar de scouts! Ben je benieuwd welke attracties er 
allemaal gaan zijn? Of misschien gaan we wel suikerspinnen 
eten? Wil je dit allemaal te weten komen? Zeker komen is de 
boodschap dan! Vergeet geen 4-uurtje en drinken  

Zondag 9 december 14u-17u: De Sint is in het land! 

Woooohoooo de enige echte Sint komt naar onze scouts!! Zijn jullie allemaal brave 
kapoentjes geweest dit jaar? Wie weet krijgen jullie wel leuke cadeautjes dan… Ik 
zou komen als ik jou was! Vergeet zeker jullie lekker 4-uurtje niet en drankje.  

Zaterdag 15 december 18u-20u: Schaatsen  

Opgelet! Vanaf deze zaterdag beginnen de avondvergaderingen! Vandaag gaan we 
schaatsen met heel de 4, joepie! Er komt nog een brief met de nodige informatie. 
Maar leg je handschoenen en dikke sokken al maar klaar !  

Zaterdag 22 december 18u-20u: Kerstfeestje  

Oh wat zijn Gigi en Zazoe blij dat het bijna Kerstmis is! De geur van 
kerstbomen, dikke witte sneeuw, allerlei pakjes onder de boom en 
samen gezellig rond de openhaard zitten. Jullie mogen ook allemaal 
een cadeautje ter waarde van ongeveer 3 euro meebrengen voor 



een andere kapoen of voor de leiding. Dan kunnen we met zen alle pakjes 
openmaken!  

Zaterdag 29 december 18u-20u: Pyjama-feestje  

Omdat we nog niet uitgefeest zijn na al die kerstfeestjes gooien 
we er nog een pyjama-feestje bovenop. Joehoeew! Dat betekent 
dat jullie allemaal in pyjama naar de scouts mogen komen! 
Neem ook een dekentje en/of kussen mee voor vanavond.  

 

Zaterdag 5 januari 19u-21u: Driekoningen  

Driekoooningen driekoooningen geef mij ne nieuwe hoed… Jullie 
kennen het alvast wel. Zo niet, dan leren we je het vanavond wel. 
Smeer jullie stembanden al maar in en kom als een echte koning(in). 
Tot vanavond!  
Opgelet: vanavond is het om 19.00u scouts in plaats van 18.00u!!! 

Zaterdag 12 januari 18u-20u: Gezelschapsspelletjes 

We spelen een spel vanavond! Wat is er gezelliger dan op een 
koude avond gezelschapsspelletjes spelen. Wie zou er niet tegen 
zijn/haar verlies kunnen en wie wordt de winnaar van de dag? Je 
mag gerust zelf je favoriete gezelschapsspelletjes meenemen.  
Zazoe en Gigi oefenen alvast om van jullie allemaal te winnen !  

 

Zaterdag 19 januari 18u-20u: Griezelvergadering  

Hebben jullie dat ook gehoord kapoenen...? Wat zou dat geweest 
zijn…? Misschien wel een MONSTER of een VAMPIER! Kom 
vanavond zelf als het lelijkste/engste gedrocht dat je je maar kan 
inbeelden (een paar ideetjes: spook, heks, vampier, trol, jezelf...) en 
laat maar eens zien dat de kapoenen voor niks bang zijn!  

Zondag 27 januari 14u-17u: Dikzakkenvergadering  

En waar is de chocolade? OP OP alles is op! En waar zijn 
de koekjes dan? OP OP alles is op! Geen pannekoek 
meer in de kast? OP OP alles is op! Maar hoe kan dat 
nu? Zijn de kapoenen langsgeweest? Vandaag mogen 
jullie aangerold komen dus verkleed je zeker als 
dikkertje.  

Opgelet: vanaf nu zijn het weer gewone zondagen van 14.00-17.00u 

 



Zondag 3 februari 14u-17u: Beestenboel  

Het kapoenenlokaal is als het ware een echte dierentuin geworden! Nu enkel nog 
wat dieren om hem op te vullen. Voel je vrij om 
verkleed te komen vandaag!  

Zondag 10 februari 14u-17u: Valentijn-vergadering  

Love is in the aaaair. Er hangt liefde in de lucht, 
voelen jullie dat ook? Vandaag wordt een 

liefdevolle dag want cupido heeft deze dag voor 
jullie voorbereid. Haal jullie charmante blikken maar 

boven want wie weet komen we wel de prins op het witte paard tegen. 

Zondag 17 februari 14u-17u: Survival of the fittest Kapoen  

Wie kan het snelste lopen? Wie vind je nooit terug tijdens verstoppertje? Wie kan 
het best tellen? Dat alles ontdekken we vandaag.  

22-23-24 februari: KAPOENENWEEKEND!!!!  

YEEEEY we gaan op weekend!!! Hebben jullie er ook zoveel zin in? Alle info staat in 
de brief.  

Dit was het dan voor het boekje, op naar het volgende! 

Wet: 
Ik ben kapoen, ik ben lief en schattig en wil alles samen doen.  

Belangrijk:  
Aangezien het winter is, altijd genoeg warme kleren aan te doen. 

Dikke smakkerds  

     Zazoe           en         Gigi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Halllloooo lieve kaboutertjes. De 
kerstperiode begint dichter te komen 
dus in dit boekje zullen we vaak avond 
vergaderingen hebben. Kerst is een 
leuke periode maar scouts blijft toch 
het leukste. Wij hebben er suuuuper 
veeeel zin In hopelijk jullie ook.  
 
 

 

Zondag 2 december 14u -17u: Studio 100-vergadering  

Iedereen is wel van fan van een studio 100 figuurtje. Vandaag dompelen we ons 
helemaal onder in de studio 100 wereld. Wat we vandaag precies gaan doen is 
nog een verassing we hopen dat jullie er zin in hebben. Let op het is vandaag van 
14-17 uur dus vergeet geen 4 uurtje en een drankje.  

Zondag 9 december 14u - 17u: Sinterklaas-vergadering  

Hij komt ij komt de lieve goede sint. Ik hoop dat 
jullie allemaal heel braaf zijn geweest want 
vandaag komt de sint langs op de lokalen van 
de 4. Neem je mooie tekeningen maar al vast 
mee. Studeer de sint liedjes al maar goed want 
dan kunnen we de sint leuk verwelkomen.  

Zaterdag 15 december 18u – 20u: Schaatsen  

Je leest het goed vandaag gaan we schaatsen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. 
Brief met verdere info volgt nog.  

Vrijdag 21 december 19u – 21u:  Spelletjesavond  

Vanavond wordt het een gezellige spelletjes avond . Neem je favoriete gezelschap 
spel maar mee. En dan vechten we uit wie de Gezelschap spelletjes koningin 
wordt.  

Vrijdag 29 december 19u – 21u: Wellness-vergadering  

Vanavond bouwen we ons lokaal om tot een echt wellness center. Wil je graag 
verwend komen noteer deze datum dan al vast in he agenda.  

 

 



Zaterdag 5 januari 19u – 21u: Driekoningen  

Leer de 3 koningen liedjes maar al uit je hoofd. Vandaag gaan we zingen voor 3 
koningen.  

Vrijdag 11 januari 19u – 21u: Kook-vergadering  

Wat we vandaag gaan doen blijft nog een groot geheim maar haal 
je kookkunsten maar boven .  

Vrijdag 18 januari 19u -21u: Verrassingsvergadering  

Wat we vandaag gaan doen is nog een groot geheim. Als je het wil weten is komen 
de boodschap.  

Zondag 27 januari 10u – 17u: Jongensvergadering  

Vandaag gaan we ontdekken hoe het is om als een jonge te leven. We doen 
allemaal leuke jongens dingen en gedragen ons als echte wilde brassen vergeet 
geen boterhammetjes 4-uurtje en drankje.  

Zondag 3 februari 10u – 17u: Omgedraaide dag  

We beginnen vandaag de vergadering in onze pyjama want het is al avond zo 
zullen we de dag volledig on gekeerd doorlopen en om 17 uur naar huis gaan om 
te gaan ontbijten .  

Zondag 10 februari 10u – 17u: Overlevingsvergadering  

Vandaag gaan we ons als echte avonturiers en weg zoeken door het bos en daar 
zien te overleven. Vergeet zeker geen boterhammetjes 4-uurtje en drankje.  

Zondag 17 februari 10u – 17u: Valentijn vergadering  

Cupido ligt op de loer en wie weet slaat de vonk wel 
over. Wil je ontdekken wat we vandaag allemaal gaan 
doen dan moet he zeker komen neem zeker 
boterhammetjes 4-uurtje en drankje mee.  

Zondag 24 februari 10u – 17u: Crea club vergadering  

Vandaag halen we al onze creativiteit naar boven en 
maken we leuke decoratie stukken en knutselwerkjes laat je creativiteit maar zien 
vergeet geen boterhammetjes 4-uurtje en drankje. 

 



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 vroom. 
Kabouter is blijgezind. 
Kabouter helpt graag. 
Kabouter zegt de waarheid. Kabouter heeft een leuke dag gehad!  

 Chikai en Mang   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YOOOOO jogi’s,  
Wauw dit is al het tweede boekje!!  
Er staan weer heel veel leuke dingen op de agenda, 
dus lees maar snel wat we allemaal gaan doen!  
XOXO 

 

Zondag 2 december 14u-17u: Politievergadering 
Vandaag gaan we het onrecht bestrijden en zorgen voor een veilig merksem! 
Zijn jullie echte speurneuzen en houden jullie wel van wat actie? Dan moeten jullie 
zeker komen. Opgelet vandaag is het maar een halve dag scouts! 
 
 
Zondag 9 december 14u-17u: Sinterklaasvergadering 
HIJ KOMT, HIJ KOMT DIE LIEVE GOEDE SINT… Sinterklaas  
is weer in het land! 
Dat wil zeggen dat hij ook weer op de scouts aanwezig zal zijn.  
Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal heel braaf geweest? 
Dan heeft hij misschien voor de brave jogi’s wel iets lekkers bij. 
 
 
Zaterdag 15 december 18u-20u: Schaatsvergadering  
Vanavond gaan we gezellig met heel de groep schaatsen! YAAAY!!! 
 dus neem allemaal warme kousen, handschoenen, muts en sjaal mee. 
Er volgt nog een brief met meer informatie.   
 
 

Vrijdag 21 december 19u-21u: Kerstfeestje  
Het is bijna kerstmis!! Dat moet natuurlijk  
gevierd worden met een leuk feestje! 
Wij zorgen voor een lekker drankje en hapje.  
Belangrijk: breng allemaal een cadeautje mee van max 5euro 
 

 

 

 

 



Vrijdag 28 december 19u - 21u: Filmvergadering 
Van al dat feesten is het even tijd om te chillen.  
Wij gaan vanavond gezellig een film kijken. Als jullie na al die kerstdiners  
nog plaats hebben voor een hapje dan mag je dit zeker meenemen voor tijdens de 
film. 
Ook dekentjes of onesies mag zeker en vast, we maken er een gezellige avond 
van! 
 

Zaterdag 5 januari 19u - 21u : Driekoningen 
Driekoningen driekoningen geef mij nen nieuwe hoed……  
vandaag is het weer zover, wij gaan nog eens met heel de groep zingen.  
Smeer jullie kelen al maar in! 
 
Vrijdag 11 januari 19u - 21u: Beauty Queen vergadering  
Wohoeee vanavond wordt het een echte girlsnight zoals alleen de4 dit kan. Wij 
gaan genieten in ons eigen beautysalon.  

Je mag altijd make-up of nagellak meenemen zodat  
we ons eens goed kunnen laten gaan. 
 
Vrijdag 18 januari 19u - 21u: Winterblues  vergadering  
Zijn jullie de kou en winter ook al beu? Hebben jullie ook al 
genoeg van die donkere winterdagen? Wij wel! Maar we kunnen 
het voor 1 avond ook wat gezelliger maken. Neem allemaal jullie slaapzak 
mee want wij gaan deze koude winteravond wat leuker maken! 
 
Vrijdag 25  januari 18u -21u: Masterchef vergadering  
 Kunnen jullie goed koken? Hopelijk wel want 
 vandaag gaan we gezellig samen koken! 
We gaan eerst lekker koken en 
 daarna gezellig onze creaties opeten.  
Scouts en eten HMMMM de perfecte combinatie.  
 
Zondag 3 februari 10u -17u: Reisje rond de wereld 
Houden jullie ook zoveel van reizen? Wel dan hebben we  
goed nieuws! Vandaag gaan we de wereld verkennen! SPANNEND!!! 
 
Zondag 10 februari 10u - 17u: Oma en opa vergadering 
Oma’s en opa’s zijn de liefste mensen op aarde! Ze proppen ons  
steeds vol met lekker eten en doen altijd toffe dingen met ons. 
Maar vandaag kruipen we in de huid van onze oma’s en opa’s.Kom zeker 
verkleed!  
 



Zondag 17 februari 10u-17u: Cupido vergadering 
LOVE IS IN THE AIR!!! Het is net valentijn geweest, dus dat  
moet gevierd worden! Zijn jullie ook zo verliefd? 
Wel vandaag gaan we zorgen dat de liefde verspreid wordt 
in heel merksem! 
 
22-24 februari: DUODAGEN 
WOEHOEEE eindelijk zover! Dit weekend gaan we met alle derdejaars van 
merksem op weekend om elkaar eens goed te leren kennen. 
Dit is een super tof weekend met heel toffe mensen, 
dus zeker meegaan. 
Er volgt nog een brief met meer informatie. 
 
Opgelet: Dit weekend is er geen scouts voor de eerste- en tweedejaars "  
Maar volgende week zijn we er weer! 
 
 
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 kan verliezen,ik respecteer wat waardevol is, de mens, de 
natuur en het materiaal. Ons voorbeeld zal ons hierbij helpen. 

 
TOT ZONDAG!  
Veel liefs, De jogileiding! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sophie     Nieke      Lena  

 

 

 



 

 

Yuuu ladies,  

Wij vonden de eerste maanden al heel plezant. Maar het zal nu nog plezanter 
worden met een tweede gidsenbar en met giverweeeeekeeeeend! Het zijn ook 
terug avondvergaderingen.  

 

Zondag 2 december 14u-17u: Wellness-day    

Breng al jullie verwennerij spelletjes maar mee naar de scouts want wij gaan ons 
is goed verwennen, dat hebben we zeker en vast verdiend met al die examens op 
komst, DOOEEEI 

Zondag 9 december 14u-17u: Sinterklaas vergadering   

Zie ginds komt de stoomboot van Spanje weer aan hij brengt ons Sint-Nicolas,… 

De sint komt jeeeej zie maar dat jullie allemaal braaf zijn geweest of jullie gaan 
mee met de zak naar Spanje. 

Zaterdag 15 december 18u - 20u: Afscheidsfeestje  

Dit jaar gaan we iets helemaal anders doen dan alle andere jaren. Zeker komen!! 
Verdere info volgt nog. 

Vrijdag 21 december 19u – 21u:  Jullie mogen kiezen - vergadering 

Als kerstcadeautje mogen jullie voor één avond eens beslissen wat we gaan doen. 
We zullen hier nog verdere informatie over geven.  

Vrijdag 28 december 19u - 21u: Happy New Year 

Kom allemaal heel fancy want wij gaan al een knalfeest geven voor het nieuwe 
jaar. Iedereen brengt een cadeautje mee ter waarde van €3. Vanavond vieren we 
samen Nieuwjaar dus haal die dansbenen maar al boven. 

 



Zaterdag 5 januari 19u - 21u: Driekoningen  

3 koningen, 3 koningen geef mij een nieuwe hoed, mijn oude is versleten en ons 
moeder mag het niet weten,..  We gaan lekkere chocomelk drinken en 
pannenkoeken eten. Er zal ook een Nieuwjaars drink worden georganiseerd voor 
de ouders, verdere info volgt nog. 

Vrijdag 11 januari 19u - 21u: Tocht door het donker 

We gaan een mooie winterwandeling maken. Trek die wandelschoenen maar al 
zeker aan.  

Vrijdag 18 januari 19 - 21u: WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND   

Breng allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee want we gaan de hele avond 
spelletjes spelen. 

Zondag 27 januari 10u - 17u: WC-ROL vergadering 

Yessshh de avondvergaderingen zijn gedaan en het is terug op zondag scouts van 
10u niet vergeten dames!! Breng allemaal wat rollen mee waar we de dag goed 
met kunnen straten. Vergeet ook geen bammekes & 4-uurtje 

Zondag 3 februari 10-17u: 61-vergadering  

Kom allemaal verkleed als jongen want vandaag is het 61 vergadering. Wie een 
echte 61 das aanheeft vandaag, krijgt een verrassing! 

 

Zondag 10 februari 10-17u: Gangster vergadering  

Dat jullie echte gangsters zijn dat wisten wij al, maar we gaan dat nu aan Merksem 
en omstreken bewijzen. Kom allemaal met de fiets! Vergeet zeker geen 
bammekes en 4-uurtje xoxo 

 



vrijdag 15 februari: GIDSENBAAAAAR 

Het is weer tijd voor een feestjeeeeee!!! Meer informatie volgt nog.  

 

22-24 februari: GIVERWEEKEND!!!! 

Allemaal inschrijven! Plezier verzekerd! Verdere info volgt nog. XOXO 

     

Lau  & Inssh 

 

 

 

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 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. 

 

 

 


