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Beste ouders, leden en vrienden van de 4 

 

De feestdagen zijn voorbij, het nieuwe jaar is gestart. Dat betekent bij de 4 een 
nieuw boekje gevuld met een heleboel activiteiten en uiteraard het kamp.  

Onze fuif, brunch, groepsdag, croqueslag, frietjesavond, verkoop, lentepoets, 
beloningsdag, laatste zondag, enkele weekends en het kamp staan nog allemaal op 
de planning. Houd dus zeker onze facebookpagina en jullie mail in ’t oog.  

We zouden jullie via deze weg ook even op de hoogte willen brengen dat we al een 
tijdje problemen hebben met onze mail. De leiding en de groepsleiding zijn daarom 
enkel te bereiken via hun gsm of persoonlijke mail. We hopen dat dit snel opgelost 
is.  

Velen onder jullie zullen ook al weten dat de 4 volgend scoutsjaar 100 jaar bestaat. 
Er zijn al enkele mensen die volop bezig zijn met het plannen van allerlei activiteiten, 
dus houd jullie agenda voor volgend jaar al maar vrij, want het zal een druk, maar 
plezant jaar worden. We hopen jullie volgend jaar weer allemaal talrijk te ontvangen.  

Het laatste boekje betekent ook dat het einde van het jaar in zicht komt. Graag 
willen we de leiding, de groepsleiding, Sinjoko, de ouders en de leden allemaal 
bedanken voor de inzet, de aanwezigheid en zoveel meer.  

Tot op één van onze komende activeiten! 

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!&



 
 

Hoiiii liefste kapoenen! Hier is het alweer: het laatste Boekske, sip!!!! Maar het 
goede nieuws is dat het vol met leuke vergaderingen staat. Begin maar snel te 
lezen, zouden we zeggen !  
XXX de kapoenenleiding  

Zondag 3 maart 14u-17u: The Incredibles  
Doe jullie superpakken maar aan want vandaag zijn jullie 
wereldredders. Zijn jullie benieuwd naar welke missies jullie allemaal 
zullen krijgen? Kom dan zeker naar de scouts!  

Zaterdag 9 maart 10-17u: Verkoop 1 

Vandaag draait alles om lekkere snoepjes. Wie zal er de meeste zakjes verkopen? 
Neem je mooie glimlach en verkooptruccen mee.  

Zondag 17 maart 10u-17u: Verkoop 2 
Vandaag gaan we voor de tweede keer verkopen. Haal jullie schattige gezichtjes 
en goeie verkooppraatjes maar weer eens boven.  

Zondag 24 maart 10u-17u: Kapoenendag  
 Vandaag hebben we scouts met alle kapoenen van heel het district, 
kei plezant! Opgelet want vandaag is het wel van 10u scouts dus 
vergeet zeker jullie lekkere bokes niet.  

 

Zondag 31 maart 14u-17u: Lentepoets  
Dit is niet enkel een oproep naar de kapoenen maar ook 
naar de ouders! ! Vandaag gaan we het lokaal eens 
goed kuisen dus alle helpende handen zijn welkom. 
Maar geen schrik kapoenen, wij  zullen vooral spelletjes 
spelen met jullie! Er volgt nog een brief met de nodige informatie.  

Vrijdag 5 april: Four to the floor  
Dit is geen oproep naar de kapoentjes maar naar jullie mama’s, papa’s, tantes, 
nonkels,.. eigenlijk iedereen die al oud genoeg is om al eens naar een feestje te 
gaan. Want heel de leidingsploeg van de scouts organiseert de jaarlijkse 4 fuif! 
Hou zeker de facebookpagina van de 4 in het oog want daar zal het 
evenement op verschijnen!  



Zondag 7 april: Familiezondag  
Na het organiseren van dat suuuper leuk feestje, moet de leiding wel een beetje 
uitrusten. Dus  vandaag spijtig genoeg geen scouts 	 . We zullen jullie missen! 
Maar volgende week staan wij terug paraat voor jullie!  

Zondag 14 april 10u-17u: Verrassing!  
 Wat jullie vandaag gaan doen, is nog een verrassing! Super spannend. 
Vergeet zeker geen boterhammen want vandaag is het nog eens een 
hele dag scouts.  

Zondag 21 april: Pasen  
Omdat het vandaag een feestdag is, is het geen scouts. Slaap eens lekker uit en 
veel succes met het rapen van paaseieren. We zien jullie terug volgende week!  

Zondag 28 april: Gidsenbrunch + Groepsdag  
Vandaag is het groepsdag van 13-17u. Dit houdt in dat je heel je familie, 
vrienden,.. eens een dagje mee mag laten spelen op de scouts! Je kan ervoor ook 

al met je ouders, familie, vrienden,.. komen brunchen bij de gidsen, mmm 
lekker! Een brief met alle nodige informatie over zowel de brunch als de 
groepsdag volgt zeker nog.  

Woensdag 1 mei: Scherpenheuvel 
Haal jullie stapschoenen al maar boven, smeert die beentjes goed in want 
vandaag gaan we 10 km wandelen naar Scherpenheuvel, joepie! Brief met 
de nodige informatie volgt nog.  

Zaterdag 4 mei: Frietjesavond  
Yeeeey hier is ie dan! De jaarlijkse frietjesavond 
van de kapoenen! Nodig al je vrienden, familie,  
kennissen, mensen die veeeeeel frietjes kunnen 
eten zeker uit! Dit is onze geldactiviteit dus hoe 
meer centjes we verdienen, hoe meer leuke dingen 
we kunnen doen op kamp! Er volgt zeker nog een 
brief.  

Zondag 12 mei 10u-17u: Beloningsdag  
Vandaag worden jullie beloond voor al jullie harde werk tijdens de verkoop. Het is 
nog een verrassing wat we gaan doen, spannend! Maar wat al zeker is, is dat 
deze vergadering al van 10u begint dus vergeet zeker geen lunchpakket!  

Zondag 19 mei 10u-17u: Jongensvergadering  
Vandaag zullen we eens te weten komen hoe het is om in het leven te staan 
als echte jongens. Je  mag zeker verkleed komen om helemaal in je rol te 
komen. Vergeet geen stoere boterhammen want het is om 10u scouts.  



Zondag 26 mei 14u-17u: Bakkerij kapoenen 
Vandaag mogen jullie jullie kookkunsten laten zien. We 
gaan onze eigen bakkerij openen en heel veel lekkere 
dingen maken. Dus een 4uurtje is vandaag niet nodig.  

Vrijdag 31 mei 18u-20u: 
Welness vergadering  
Vanavond gaan we ons niet te hard inspannen. We 
doen een relaxt avondje om helemaal te ont-stressen. 
We zullen goed chillen met gezichtsmaskertjes en 
dergelijke. Tot vanavond xx 

Zaterdag 8 juni: Kampcafé 
Kei spannend, vandaag komen jullie alles te weten over het megaplezante 
kapoenenkamp. Waar gaan we op kamp? Wat is het kampthema? Wie zal er 
allemaal meegaan als foerier? Deze vragen zullen wij vanavond beantwoorden! 
Een brief met het tijdschema volgt nog!   

Vrijdag 14 juni 18u-20u: Laatste kapoenenfeestje  
Vanavond is HET feest van het jaar!!! Het is de laatste keer vergadering met de 
kapoenentak en dat moeten we met een knaller eindigen. Maar geen stress, de 
laatste zondag en het kamp komen er ook nog aan hoor!  

Zondag 23 juni 10u-17u: Laatste zondag  
Ohneeee de laatste vergadering al??! Maar we zullen er iets super leuk van maken 
zodat jullie het zeker niet snel zullen vergeten! Vandaag is het van 10u scouts dus 
vergeet geen boterhammekes. De brief met de nodige info volgt nog.  

Zaterdag 29 juni – zaterdag 6 juli: KAMPPPPPP 
JOEPIEEEE het kamp is hier!!!! Wij hebben kijken er al een heel jaar naar uit dus 
hebben er zeker en vast mega veel zin in! Wij hopen jullie ook? We beloven dat het 
echt een plezant kamp wordt! Dus pak jullie koffers maar al, zouden we zeggen!  

Wet: 

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

 

Dikke zoenen XOXO 

  GIGI      en    ZAZOE 

 

 
 
 
  



 
 

 

 

 

HALLO KABO’S! 

Hieronder vinden jullie alweer het laatste boekje van dit jaar. Gelukkig staan er ons 
nog heel wat leuke vergaderingen te wachten, want de welpen- en groepsdag liggen, 
net zoals het kamp, nog op ons te wachten!!! 
 
Zondag 3 maart 10u-17u: Superheldenvergadering  

Kom verkleed als je favoriete superheld, 
want vandaag hebben wij superkrachten! 
Vergeet zeker geen boterhammen en 4-
uurtje, want superheld zijn kost heel veel 
energie. 
 
Zaterdag 9 maart 10u-17u: Verkoop  

Het is weer zover. We trekken de straten op om onze lekkernijen te verkopen. We 
hopen dat jullie er allemaal bij zullen zijn, want we doen dit uiteraard niet zomaar. 
Al het geld dat we verdienen wordt gebruikt om onze lokalen te onderhouden. We 
verwachten jullie in piekfijn uniform, met vieruurtje en je boterhammen.  
 
Zondag 17 maart 10u-17u: Verkoop 2.0  
Omdat de kans heel klein is dat we op een zaterdag al onze lekkernijen 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 24 maart 10u-17u: Welpendag 
Hier is ie dan… De welpendag! Deze klassieker kon natuurlijk 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 kunnen wel al verklappen dat 
het leuk gaat worden! 
 
Zondag  31 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 7 april: Familiezondag 



Vandaag is het jammer genoeg geen scouts :'( Hopelijk hebben jullie er volgende 
week dubbel zoveel zin in dan! 

 
Zondag 14 april 10u-17u: Prinsen en prinsessen-
vergadering 
Vandaag worden jullie een echte prinses. En misschien 
komen jullie wel jullie prins op het witte paard tegen?! 
Dat ontdek je vandaag. Kom gewapend met een 
lunchpakket en 4-uurtje naar de scouts om het te 
weten te komen!  
 
Zondag 21 april: Pasen 
Oooooh, weeral geen scouts want we gaan allemaal 

paaseitjes rapen. JIPPIEEEE!  
 
Zondag 28 april: Groepsdag  
Ook dit jaar kan de groepsdag niet ontbreken, want wat is er nu fijner dan 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. 
 
Woensdag 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 5 mei 14u-17u: Zwemvergadering  
Vandaag gaan wij heerlijk relaxen in het zwembad. Verdere info volgt nog, maar 
leg jullie zwemkledij al maar klaar! 
 
Zondag 12 mei 10u-17u: Beloningsdag  
Wat, hoe en vooral of we hem verdiend hebben is nog niet helemaal duidelijk, maar 
als jullie goed jullie best deden op de verkoopdagen dan verdiend dit een beloning. 
Je krijgt meer info in een brief of mail.  
 
Zondag 19 mei 10u-17u: Kabo's For the Win!  
Vandaag zullen wij eens laten zien hoe sterk we zijn. We gaan ons helemaal 
uitleven en geven ons nooit gewonnen. Neem maar een energierijk lunchpakket 
mee en een 4-uurtje dat je verdiend zal hebben.  
 
Zondag 26 mei: Familiezondag 
Helaas is het vandaag geen scouts. Na vorige zondag mogen jullie eens lekker 
uitslapen, want jullie zullen wel heel moe geweest zijn. Tot volgende vrijdag!  
 
Vrijdag 31 mei 18u30-20u30: Kabo's @ the Movies  



Neem maar allemaal een snackje mee (dat jullie ongetwijfeld met elkaar willen 
delen) en een drankje, want vanavond gaan wij film kijken!  
 
Zaterdag 8 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 14 juni 18u30-20u30: Karaoke Night  
Smeer die stembanden maar in, want 
vandaag gaan we karaokeën! Misschien 
filmen we zelfs wel onze eigen muziekvideo … 
Vergeet dus ook je dansbenen en showoutfit 
niet! 
 
Zondag 23 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! 
 
Nog enkele afspraken: 
 - Verwittigen als je niet kan komen   
- We spreken elke zondag om 10u (of 14u) af aan de paal voor de rotonde 
- Wet en regels van de hunkerbunker moeten gekend zijn
- Altijd in uniform komen, buiten als je verkleed bent 
 
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   

 

 



 

 
Yoooo liefste jogi’s! 

Dit is al weer het 3de en laatste boekje van dit jaar 	 . Maar niet getreurd want er 
staan weer super veel leuke dingen op de agenda!! Dus neem allemaal maar snel 
een kijkje! 

Vrijdag 3 maart 10u-17u: Carnaval-vergadering 

Jaja jullie lezen het goed carnaval vergadering, beter laat dan nooit zeggen wij 
dan. Kom allemaal verkleed in het beste kostuum dat je thuis hebt liggen. Zeker 
komen is de boodschap! 

Zondag 10 maart: Familiezondag 

Vandaag spijtig genoeg geen scouts! Het is eens tijd om wat tijd door te brengen 
met de familie in plaats van met ons. Geniet van jullie familie, doe de groetjes aan 
de oma’s en de opa’s van ons en we zien jullie volgende week! 

Zaterdag 16 & zondag 17 maart 10u-17u: Verkoopweekend 

Smeer jullie benen al maar in, want het is weer verkoopweekend! Zoals jullie 
weten moeten jullie x-aantal zakjes verkopen om mee op beloningsdag te mogen 
dus komen is de boodschap!! 

Zondag 24 maart 10u-17u: Beach-vergadering 

Hello pretty beach girls!! Vandaag gaan we het er eens goed van pakken he. We 
doen een klein voorpoefje voor al de mooie zomerdagen dat er binnenkort 
aankomen! 

Zondag 31 maart 14u-17u: Lentepoets 

Jaja poetsen, dat moet ook eens gebeuren he. Dit is een vergadering 
niet alleen voor de jogi’s, maar ook voor de ouders. Dus sleur jullie 
mama’s en papa’s maar allemaal mee en dan gaan we gezellig met 
zijn allen eens goed poetsen met een goed muziekje erbij!  

Vrijdag 5 april: 4 TO THE FLOOR 

Jawel onze jaarlijkse fuif staat weer voor de deur! Dus stuur de mama en de papa 
maar eens allemaal naar Bouckenborgh voor onze super toffe fuif! 

 

 

 

 



Zondag 7 april: Familiezondag  

Na het stevige werken op onze fuif verdienen we ook wat rust he. Dus slaap maar 
eens allemaal goed uit en tot volgende week! 

Zondag 14 april 10u-17u: Mistery-vergadering 

Wat zullen we vandaag doen? Geen idee zeker? Als je wilt 
weten wat we vandaag gaan uitspoken moet je zeker komen, 
het wordt een vergadering dat je niet zo snel zal vergeten!  

Zondag 21 april: Pasen 

Aangezien het vandaag Pasen is mogen jullie deze feestdag goed vieren met jullie 
familie en zien wij jullie volgende week! 

Zondag 28 april 13u-17u: Groepsdag MET BRUNCH 

Vandaag gaan we eens pelletjes spelen met de hele scouts EN natuurlijk mogen 
jullie broers en zussen, ouders,… allemaal mee genieten van deze dag. Natuurlijk 
moet er ook eten zijn en bieden de gidsen een overheerlijke brunch aan voor deze 
dag. SMULLEN MAAR!! 

Woensdag 1 mei: SCHERPENHEUVEL 

Jaja het is weeral 1 mei en dat betekent dat jullie allemaal een dagje vrij hebben 
om met ons naar Scherpenheuvel te wandelen. Dus doe je goede wandelschoenen 
al maar aan en smeer die beentjes van jullie al maar goed in. De brief om in te 
schrijven volgt nog, maar wees er op tijd bij! 

Zondag 5 mei 10u-17u: CROQUESLAG 

Croque and roll baby! Hello ladies, vandaag verwachten wij jullie 
allemaal aanwezig voor onze jaarlijkse croqueslag. Nodig jullie 
familie, vrienden, buren,… iedereen waaraan je kan denken maar 
uit zodat we samen met hen er een prachtdag van kunnen maken 
en veel centjes kunnen inzamelen voor ons kamp!! (het uur kan 
nog aangepast worden maar dan laten we dit zeker nog weten!)  

Zondag 12 mei 10u-17u: Beloningsdag 

Omdat jullie zo goed verkocht hebben verdienen jullie een welverdiende beloning. 
Diegene dat al hun zakjes verkocht hebben mogen vandaag mee!! Dus verkoop 
allemaal goed mee om zeker mee te kunnen op deze super leuke dag! 

Zondag 19 mei 10u-17u: Tapevergadering 

Vandaag is het tapevergadering! We gaan is stevig aan de slag met tape dus wie 
thuis een rol heeft liggen mag deze zeker meenemen. Kom zeker met de fiets! 

 



Zondag 26 mei 10-17u: Techniekendag 

Aangezien het kamp toch wel begint te naderen gaan 
we die technieken nog eens opfrissen dat jullie 
helemaal klaar zijn om ons kamp op te bouwen!  

Vrijdag 31 mei 19-21u: gezelschapsspelletjes 

We spelen een spel vanavond! We gaan helemaal old 
school vanavond en gaan gezellig spelletjes spelen! 
Neem allemaal maar jullie favoriete gezelschapsspel mee en dan maken we er 
ene gezellige avond van! 

Zaterdag 8 juni 19u: KAMPCAFÉ!!! 

Eindelijk is het zover, vandaag komen jullie alles te weten over jullie super 
awesome kamp!! Zeker komen is dus de boodschap en vergeet de mama en papa 
niet om alle belangrijke info te onthouden! 

Vrijdag 14 juni 19-22u: Filmvergadering 

Vanavond gaan we nog eens genieten van een goede film! 
Neem allemaal maar een hapje en een drankje mee en als je wil 
mag je ook een film meenemen.  

Zondag 23 juni 10-17u: Laatste zondag 

Vandaag is het alweer de laatste zondag van het jaar 	 . We 
gaan iets super leuk doen met heel de groep, meer info over deze dag volgt nog! 

Vrijdag 28 juni 18u: camion 

Vanavond laden we met zijn allen de camion in, anders kunnen we niet op kamp. 
Neem zeker heel de familie mee om mee te helpen met inladen, alle beetjes 
helpen. 

Woensdag 10 juli tot zaterdag 20 juli: KAMP!! 

EINDELIJK IS HET ZOVER, WE GAAN OP KAMP!! Hopelijk kijken jullie er even hard 
naar uit als wij! 

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 hier bij helpen. 

 

Tot de komende zondagen! 

XOXO, jullie leiding  

 

Lena  

      Sophie    Nieke 
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Het laatste boekske is er weeral. Mannekes, wat gaat den tijd toch snel. Let op, 
want er zijn enkele speciale vergaderingen met andere uren. Be there or be 
koekenrond!  

Zondag 3 maart 10-17u: Woudloperskeuken-vergadering  

Als er één ding is dat de gidsen goed kunnen dan is het frette, schransen, 
schrokken of gewoon eten. Breng zeker vanalles lekkers van thuis mee zoals 
pasta, saus, melk, bloem, eieren, … Alles mag, zolang we maar iets lekkers 
kunnen maken.  

Zaterdag 9 maart 10u-17u: Verkoop  

Aaah, onze favoriete activiteit is er weer ;) Haal die charmes en knappe looks maar 
al boven, want wij gaan het beste verkopen van heel de scouts!  

Zaterdag 17 maart 10u-17u: Verkoop 

We krijgen er maar niet genoeg van, dus nog eens verkoop. JEEJ! 

Zondag 24 maart 10u-17u: DIY-vergadering 

Vandaag gaat helemaal zelf gemaakt zijn door… jullie!!! Meer 
informatie zullen we nog geven. Dat wordt plezant!  

Zondag 31 maart 14u-17u: Lentepoets 

Vandaag gaan we poetsen, jeeeeeeej. Breng uw mooiste shortje 
en haarnetje maar al mee! 

Vrijdag 5 april: FOUR TO THE FLOOR 

Het is weer tijd om te boitten. Nodig iedereen maar uit 
die je kent om een danske te komen placeren op onze 
fuif. (Mama’s, papa’s en zelfs de bomma’s zijn 
natuurlijk ook welkom) 

Zondag 7 april: GEEN SCOUTS 

Omdat we allemaal zo hard gedanst hebben tijdens 
Four to the Floor verdienen we natuurlijk wat rust. Slaap vandaag allemaal maar 
eens goed uit.  

 



Zondag 14 april 10u-17u: Temptation Island-vergadering 

TEMTATIOOOOOOOON. Kan jij de temptation aan? Dat ontdek je vandaag.  

Zondag 21 april: Pasen  

Goed volsteken met chocolat vandaag. Breng volgend week maar een paaseitje 
meer voor ons ;) Geniet van jullie vrije dag! 

Zondag 28 april 9u-17u: Brunch + groepsdag 

Het is weer werkentijd. Vandaag organiseren wij voor 
de hele groep een brunch. Jullie worden om 9u al 
verwacht aan de scouts om alles mee op te zetten. 
Maar no worries, we zullen jullie ook een lekker eitje 
met wat spek geven voor het harde werk. Vergeet 
zeker geen reclame te maken en iedereen uit te 
nodigen. Een brief volgt nog.  

Woensdag 1 mei: Scherpenheuvel 

Wie durft er dit jaar de 62 km aan? Wij zijn benieuwd, al zijn alle kilometers die 
gestapt worden al een hele prestatie. We zullen alle stappers onderweg belonen 
met lekkers. Meer info volgt nog. 

Zondag 5 april 14u-20u: Chirovergadering en fret 

Chiro cacao, afgelakte frisco. Toch gaan we het één dagje zoals op de chiro doen. 
Neem zeker ook centjes mee, want het is de bedoeling dat we ’s avonds samen 
eten.  

@Lynn: voor jou is het jingiverdag. Dus een gewone scoutsdag van 10h-17h, maar 
dan bij de jins (meer info zal er nog komen). Maar je mag uiteraard vanaf 17h bij 
ons inpikken en mee samen eten! Gonna miss you <3 

Zondag 12 mei 10u-17u: Beloningsdag 

Omdat jullie zo goed verkocht hebben, is het tijd voor een beloning. Wat we dit jaar 
zullen doen, is nog een verrassing, dus zeker komen. Jullie hebben het verdiend!  

Vrijdag 17 mei: Gidsenbar 

Het is nog eens tijd voor een goei gidsenfeestje. Hoe de avond er zal uitzien, wat 
het thema wordt, wanneer jullie worden verwacht zullen we nog allemaal laten 
weten. Maar trekt die dansbenen maar al aan! Zondag 19 mei is het geen scouts  

Zondag 26 mei 07u-12u: Prank-vergadering 

WARNING ALERT: Heel vroeg opstaan en dikke wallen! Wij gaan goeie pranks 
uithalen vandaag, allemaal komen en neem maar veel duct tape mee. Dit is een 
geheim, dus vertel dit niet aan andere scoutsen ;) 



 

Vrijdag 31 mei 19u-21u: Legervergadering  

Vergeet die knappe army boys. Hier zijn de knappe en enorm 
sterke army girls. Vandaag gaan we laten zien wat we in ons mars 
hebben. Neem allemaal kleren mee die vuil mogen worden.  

Zaterdag 8 juni: Kampcafé  

WOEHOEEEE bijna kamp. Vanavond komen jullie meer te weten 
over het kamp. Spanneeeeend!   

Vrijdag 14 juni 19u-21u:  Hangen in de koekenstad 

Chillen, hangen, rondzwerven,… vandaag kan het. Houd zeker facebook in de 
gaten want waar we zullen afspreken, laten we nog weten. Kom zeker met de fiets.  

Zondag 23 juni 10u-17u: Laatste zondag! 

De laatste zondag van het scoutsjaar is weeral aangebroken ;_( saaaaaad, maar 
we gaan er een spetterde laatste (zon)dag van maken! Vergeet zeker geen 
boterhammen en 4-uurtje xoxo 

Vrijdag 28 juni: Camion inladen 

Iedereen wordt om 18u verwacht om de camion in te laden voor het kamp! Niet 
vergeten dames!! 

Zaterdag 29 juni tot woensdag 10 juli: KAAAAMPPP! 

Na een spetterend scoutsjaar vertrekken we nu op een zalig kamp! Zie dat je 
allemaal maar mee gaat en uitgerust bent, tot dan xoxo 

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. 

 

Dikke smakkers, de leiding!  


