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Beste ouders, leden en vrienden van de 4

Het eerste boekje is voorbij gevlogen, daarom is het al weer tijd voor een nieuw
boekje boordevol leuke vergaderingen! We hebben 100 jaar de 4 al goed kunnen
vieren met de feestelijke overgang en fuif. Maar we zijn nog lang niet klaar met
vieren!
De feestdagen en examens komen eraan dus daarom is het ook weer de tijd van
het jaar om avondvergaderingen te plannen. We hebben ons best gedaan om zoveel
mogelijk op dezelfde momenten scouts geven om het voor iedereen gemakkelijker
te maken.
We willen ook bij deze iedereen uitnodigen voor onze fakkeltocht en winterbar op
zaterdag 14 december. Op deze speciale avond zullen we een gezellig fakkeltocht
doen. Hierbij gaan we langs alle locaties waar de 4 ooit gevestigd was. Nadien is
iedereen welkom om gezellig nog eentje te drinken op onze winterbar aan het
lokaal.
Tot op één van onze komende activeiten!
Groetjes,
De groepsleiding
groepsleiding@4desintjoris.be
Laura en Lena

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

Dag lieve kapoentjes, tijd voor Boekske numero 2! Wij hebben weer allerlei leuke
vergaderingen klaarstaan voor jullie. Als ik van jou was zou ik snel al eens door de
vergaderingen gaan, want ze zijn super-mega-leuk! Hopelijk hebben jullie er zin in?
Tot zondag!

Zondag 1 december 14u-17u: Ontdekkingsreis
Wie heeft er nu nog nooit gedroomd om een echte ontdekkingsreiziger te zijn. Zijn
jullie ook bezige bijtjes en kunnen jullie niet stil zitten? Kom dan deze zondag zeker
mee op ontdekking met ons! Vergeet je avontuurlijk vieruurtje en drinkenbus niet!

Zondag 8 december 14u-17u: Sinterklaas komt naar de 4
Ja ja jullie lezen het goed, de enige echte Sint komt dus gewoon naar
ons lokaal. Hoe zot is dat?! Wees dus maar allemaal extra flink
vandaag maar dat is normaal geen probleem voor jullie he ;) Wie weet
kunnen jullie wel leuke spelletjes spelen met de roetpieten en
misschien krijgen jullie dan ook wel een cadeautje van de lieve Sint.
Kunnen jullie ook al niet meer wachten? Vergeet zeker jullie lekker vieruurtje niet.

Zaterdag 14 december: Fakkeltocht + winterbar
Vanavond gaan we met heel de groep, familie en vrienden een
gezellige fakkeltocht doen doorheen Merksem. Hierover volgt
zeker nog een brief met alle nodige informatie!
LET OP: vanaf nu zijn het avondvergaderingen!

Vrijdag 20 december 18u30-20u30: Afscheidsfeestje (De 4 in het donker)
Omdat wij iedereen zo hard missen is het vandaag een afscheidsfeestje. Iedereen
van de kampen van vorig jaar: de foeriers, leiding en leden komen nog eens samen
om wat herinneringen op te halen. Geen getreur voor de eerstejaars, die zijn welkom
om mee te doen! Kleed je zeker lekker warm aan!

Vrijdag 27 december 18u30-20u30: Kapoenen-Kerstfeestje
Vandaag houden we een supergezellig kerstfeestje met de
kapoenen. Samen de kerstboom versieren, lichtjes
aansteken, pakjes uitdelen en openmaken, … Jullie mogen
allemaal een klein cadeautje meenemen voor een mede
kapoen/leiding ter waarde van 3 – 5 euro. Zo creëren we de
hele kerstmissfeer en kunnen we samen gezellig pakjes
opendoen. Als je niet kan, laat de mama of papa een
berichtje sturen zodat we dit zeeeeker weten!

Vrijdag 3 januari 18u30-20u30: New year, New us
Om het jaar goed te starten gaan we ons eens lekker laten verwennen. Doe
gemakkelijke, relaxkledij aan. Als je iets van maskertje of leuke welnessproductjes
hebt, mag je dit zeker meenemen. Ook een lekkere snack mag je meenemen.

Vrijdag 10 januari 18u30-20u30: Broadway avond
Broadway is gekend onder de mensen als DE musicalplek ter
wereld. Vanavond gaan wij een minibroadway houden en het toneel
oefenen. Kom zeker allemaal!

Vrijdag 17 januari 18u30-20u30: FILMAVOND à LA KAPOENEN
Jullie lezen het goed, we gaan vandaag lekker knus en warm een leuke film zien. Als jullie DVD’S
hebben mogen jullie ze zeker meenemen naast een snack en dekentje! TOT VANAVOND xxx

Vrijdag 24 januari 18u30-20u30: Recycle vergadering
Wij houden van de aarde en jullie? We gaan vandaag wat spulletjes
verzamelen die we niet meer gebruiken en daar gewoon iets
helemaal anders van maken? Kei cool toch? Neem jullie handige
harry breinen mee en creatieve handjes!

Zondag 2 februari 14u-17u: Woutloperskeuken
YEY vandaag draait alles rond eten. Hmmmmm Zazoe en Gigi hebben er al zin in.
Als de mama of papa iets van restjes heeft in huis mag je dit zeker meepakken. Zo
zullen wij eens kijken wat wij, de echte kapoenenchef-koks kunnen maken.
Spanneeeend….
Vandaag moet je geen 4-uurtje meenemen (wel je drinken!)

Zondag 9 februari 14u-17u: SURPRISE vergadering
Wat we vandaag gaan doen is nog even een geheim voor jullie.
Zijn jullie benieuwd? Neem een lekker vieruurtje en je drinken
mee.

Vrijdag 14 – 16 februari: KAPOENENWEEKEND!
JOEPIEEEE ons weekend is eindelijk hier! Wij beloven nu al dat dit een topweekend
wordt. Hopelijk hebben jullie er ook zoveel zin in als jullie leiding? De brief met alle
nodige informatie volgt nog.

Zondag 23 februari 14u-17u: Carnavalvergadering
We vieren feest vandaag! En dit doen we terwijl we gek
verkleed zijn. Dus verkleed je in je gekste en zotste carnaval outfit. Vergeet geen 4uurtje en drinken.

Dit was het dan voor het boekje, op naar het volgende!
Wet:
Ik ben kapoen, ik ben lief en schattig en wil alles samendoen.
Belangrijk:
Het is winter dus gelieve altijd genoeg warme kleren aan te doen!!!!

ZAZOE en GIGI

Dag allerliefste kabouters
Het tweede boekje van dit jaar is er al! Er staan weer een heleboel leuke
vergaderingen op de planning. Wij hebben er weer enorm veel zin in. Hopelijk jullie
ook! Kusjes van jullie topleiding Hathi en Ikki!

Zondag 1 december 14-17u: work-out vergadering
De feestdagen komen er binnenkort aan dus moeten we ervoor zorgen
dat we goed in vorm blijven! En hoe kan je dat nu beter doen dan een dag
samen sporten en bewegen? Trek alvast jullie sportkleding aan en bereid
je voor op de sporten die je te wachten staan! Vergeet geen 4-uurtje mee
te brengen!

Zondag 8 december 14-17u: Sinterklaas vergadering
De Sint is weer in het land en hij komt speciaal voor ons naar de
lokalen van de 4! Laat die stoute streken achterwegen want dit jaar
brengt hij terug zijn zwarte pieten mee en hun zakken vol met snoep.
Wie flink is krijgt ook wat! Vergeet geen 4-urtje mee te brengen.

Zaterdag 14 december (avond): Fakkeltocht + winterbar
Kom gezellig mee wandelen met de hele groep. We wandelen samen langs de oude
lokalen van de 4. Na de wandeling moet je nog niet naar huis want je kan nog iets
gaan drinken in de winterbar. De brief met informatie volgt nog.

Vrijdag 20 december 18.30- 20.30u: afscheidsfeestje
Het kamp van vorig jaar was geweldig en daarom is het tijd voor een
afscheidsfeestje. De eerstejaars gaan die dag terug naar hun tak van vorig jaar. Ook
de foeriers komen eens een kijkje nemen.

Vrijdag 27 december 18.30-21.00u: spelletjesavond
Vandaag doen we het rustig aan. Gezelschapsspelletjes spelen met de hele groep.
Neem zeker allemaal jullie favoriete spelletjes mee!

Vrijdag 3 januari 18.30-21.00u: beauty salon
Ja hoor, soms mogen die stoere meiden van de 4 ook wel eens ontspannen. Daarom
doen we vandaag een beauty salon! Maskertjes, massages, nagellak, … noem maar
op! Je mag zelf ook van alles meebrengen van thuis natuurlijk. Vanavond gaan jullie
terug naar huis als echt beauty’s!

Vrijdag 10 januari 18.30-21.00u: filmavond
Helemaal naar de cinema gaan? Ik denk het niet! Vanavond
toveren we ons lokaal om tot een mega coole cinemazaal! Leg
jullie favoriete films en snacks maar al klaar.

Vrijdag 17 januari 18.30-21.00u: samen eten
Niets is gezelliger dan samen te eten en eens lekker bij te praten onder de meiden.
Laten we er een gezellige avond van maken. Kom dus zeker af want hoe meer zielen
hoe meer vreugd! Neem ook €2 mee voor vandaag.

Vrijdag 24
vergadering

januari

18.30-21.00u:

challenge

Wie o wie durft deze challenge aan? Dat komen we vandaag
te weten op de scouts! Wie wordt kampioen van de
challenges? Haal jullie talenten al maar boven want je zal ze nodig hebben!

Zondag 2 februari 10-17u: alles op wieltjes
Vandaag gaan we door de straten maar zeker niet te voet. Neenee, we doen
alles op wieltjes! Neem dus je step, skateboard, fiets, of wat dan ook maar
mee want die heb je vandaag zeker nodig. Vergeet geen boterhammen en 4uurtje mee te nemen!

Zondag 9 februari 10-17u: tape vergadering
OVERAL TAPEEE!!! Wat een zotte dag! Benieuwd wat er gaat gebeuren? Kom dan
zeker af! Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen!

14-16 februari: weekend!
Eindelijk is het zover. De kabouters gaan op weekend! Het wordt superleuk! Hathi
en Ikki hebben al veel leuke ideeën voor jullie in petto. Dus pak je zak al maar!
Brief met info volgt nog.

Zondag 23 februari 10-17u: carnaval vergadering
Doe je zotste kostuum aan. Hoe zotter hoe beter! Vandaag is het de dag om eens
helemaal zot te doen. 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 met 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.

HATHI

IKKI

Daaaaaaaag allerliefste dames. Het is tijd voor het 2de boekje whooooowwww!
Wij hebben er alvast heel veel zin in en we hopen jullie ook!!!!

Zondag 1 december 14-17: stripverhalen vergadering
Vandaag gaan we ons helemaal onderdompelen in de wereld van de
stripfiguren. Kom verkleed als je favoriete stripfiguur of neem je
lievelingsstrip mee!
Vergeet zeker geen 4-uurtje!

Zondag 8 december 14-17u: sinterklaas vergadering
Sinterklaasje,bonne,bonne,bonne.
Gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne.
Gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne.
Gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje
Ja inderdaad de sint is weer in het land en dat gaan wij vieren wil je weten wat we
gaan doen? 1 boodschap zeker komen!!!! Vergeet geen 4-uurtje!

Zaterdag 14 december: fakkeltocht + winterbar
Verdere info volgt.

Vrijdag 20 december: afscheidsfeestje (18u30-20u30!)
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 27 december: Kerstfeestje (19u-21u)
Kerstmis, een van de leukste periodes van het jaar. Gezellig samen
tafelen, pakjes uitpakken en gewoon gezellig samen zijn. Sfeer en
gezelligheid zal er deze avond niet ontbreken. Kom gezellig mee feest vieren.

Vrijdag 3 januari: halloweenspel (19u-21u)
Ja ja je leest het zeer goed een halloween spel in januari tof toch. Als jullie mee
willen komen spoken in het bos kom dan verkleed.

Vrijdag 10 januari: Casinoavond (19u-21u)
Deze avond is ons lokaal omgetoverd tot casino en er valt geld
te verdienen, veeeel geld! Doe allemaal jullie chicste kleren
aan en kom mee gokken.

Vrijdag 17 januari: koken (19u-21u)
Vanavond gaan we ons verdiepen in de wereld van een echte kok wil jij u buikje ook
nog een beetje vullen dan moet je u beste kook talenten boven halen we maken
geen volwaardig avond maal dus vergeet niet te eten!!!

Vrijdag 24 januari: film vergadering (19u-21u)
Wat is er leuker dan op een koude winter avond een filmpke zien awel niks dus
neem maar een lekker snackie mee en misschien ook een dekentje voor de
gezelligheid en dan zakken we samen onderuit in de zetel.

Zondag 2 februari: dora vergadering(10u-17u)
Vandaag gaan we de wereld van dora ontdekken wil je weten
hoe we dit gaan doen? Dan moet je zeker komen.

7 t.e.m. 9 februari: Jogiweekend !!!!
Dit weekend is het zover. Het weekend waar we allemaal naar hebben uitgekeken.
Houd dit weekend dus zeker vrij!
Verdere info volgt nog via mail.

14 t.e.m. 16 februari: duodagen
Dit weekend is enkel voor de 3e jaars. Jullie gaan met alle 3e jaars
jonggidsen/jonggivvers/jongverkenners van merksem op weekend.
Verdere info volgt nog via mail
Voor de 1e en 2e jaars is het jammer genoeg geen scouts dit weekend maar volgende
week staan we er dubbel en dik terug!

Zondag 23 februari: ge zult wel zien vergadering (10u-17u)
Wat we vandaag doen is een groot geheim dus as je benieuwd bent zeker komen.
Het belooft super te worden dus als ik jouw was ik zou maar rap komen.
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:
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 hier bij helpen.

Femke

Marie

Hey lieve gidsen!! Hier alweer het 2de boekje van het jaar en het gaat minstens even
episch worden als het eerste. Dus kijk maar snel wat we allemaal gaan doen en dan
maken we er weer een paar top maanden van!!
XOXO jullie leiding

Zondag 1 december 14-17u: musical vergadering
Deze zondag is het voor écht!! We gaan eindelijk beginnen met het script van de
musical. DUS haal allemaal jullie beste acteertalenten boven want je gaat het nodig
hebben vandaag! Let erop: vandaag is het scouts van 14-17u en niet van 10-17u.

Zondag 8 december 14-17u: Sint-vergadering
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…. JAJA lieve
gidsen, het is zover! De sint is in het land en vandaag komt hij
langs bij ons om te zien of jullie wel braaf zijn geweest, dus zet
allemaal jullie beste beentje voor.

Zaterdag 14 december: Fakkeltocht + winterbar
Vanavond gaan we met heel de groep een fakkeltocht maken
langs alle oude lokalen waar onze scouts ooit heeft gezeten.
Hierna is er nog een winterbar waar je lekkere drankjes kan
kopen om de scouts te steunen. Meer info volgt nog via een
brief!

Vrijdag 20 december 18:30-20:30u: Afscheidsfeestje
De eerste jaars gaan hun laatste afscheid nemen in hun oude tak, foefies en oude
leiding komen nog eens langs. Kortom gaat het een super leuke avond worden!
Herinneringen ophalen met een lekker drankje en hapje. Zeker komen is dus de
boodschap

Vrijdag 27 december 19-21u: kerstfeestje
Santa Claus is coming into town, en ook bij ons! Vanavond vieren
we kerst met zen allen. Neem allemaal een leuk pakje mee dat
voor iedereen kan dienen van €5. Ook voorzien wij goed wat
hapjes en drankjes, dus vergeet hier geen €2 voor mee te nemen.
Mooie kersttruien aandoen mag ook zeker om helemaal in de
sfeer te komen!

Vrijdag 3 januari 19-21u: gezelschapsspelletjes
Gezellig rond tafel gaan zitten en leuke spelletjes spelen, vanavond gaan we back
to basics! Neem allemaal jullie favo gezelschapsspel mee en dan maken we er een
gezellige avond van.

Vrijdag 10 januari 19-21:30u: film vergadering
Home cinema de 4 gaat weer open! Neem allemaal een dekentje,
drankje en snacks mee voor een geslaagde movie night.

Vrijdag 18 januari 19-21u: slaapzakspelletjes
De naam zegt het zelf al, we gaan slaapzakspelletjes spelen! Vergeet zeker allemaal
jullie slaapzak niet en dan maken we er een top avond van!

Vrijdag 24 januari 19-21u: het is 341 dagen tot kerst vergadering
Wat we vanavond gaan doen is nog een verassing, maar het gaat zeker de moeite
zijn! Allemaal komen is dus de boodschap.

Zondag 2 februari 10-17u: knutselvergadering
We halen onze innerlijke Picasso boven en gaan ermee aan de slag vandaag! We
laten iedereen zien wat voor een talenten we wel niet zijn. Zeker afkomen is de
boodschap en vergeet niet dat het terug vergadering is op zondag
vergeet geen
bokes
en
4-uurtje
dus!

Zondag 9 februari 10-17u: woutloperskeuken
JIPPIE! De lekkerste vergadering van het jaar. Neem alle
restjes mee uit je keukenkasten en dan maken we er een
mega lekkere maaltijd mee! Middageten moet je dus niet
meenemen maar een 4-uurtje is wel handig.

Vrijdag 14 – zondag 16 februari: GIVERWEEKEND
Het is weer zover! We gaan op weekend met alle scoutsen van ons district, het
beloofd dus een top weekend te worden. Meer info volgt nog via een brief maar hou
zeker de datum al maar vrij!

Zondag 23 februari 10-17u: tape-vergadering
Vandaag is het tapevergadering! We gaan is stevig aan de slag met tape dus wie
thuis een rol heeft liggen mag deze zeker meenemen

XOXO, jullie leiding
Collet & Sophie

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 .
Waar het steeds beter wordt om samen te zijn.

