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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, 

Welkom terug! We starten ons 99ste jaar van de 4 met volle goesting om er weer een 
bangelijk jaar van te maken met nieuwe en bekende gezichten. Dit jaar werken we 
ook weer rond een jaarthema ‘Minder is meer’. Samen werken rond ecologie om 
van deze wereld toch terug een mooier plekje te maken. Als (groeps-) leiding zullen 
wij ons best doen om samen met de leden ervoor te zorgen dat de 4 denkt aan het 
groen en de omgeving waar we elke dag in spelen.  

In dit eerste boekje staat er al vanalles gepland voor de verschillende takken: 
weekends, activiteiten en onze eetavond. Ga dus maar snel kijken wat er jullie 
allemaal te wachten staat.  

Nog enkele zaken die we graag willen meedelen. Scouts en Gidsen Vlaanderen is al 
een tijdje niet meet katholiek, daarom hebben we besloten om ons gebed af te 
schaffen en enkele woorden in de wet te veranderen. De tweede mededeling is dat 
we ook dit jaar terug met GIMME zullen werken, dit is een app waarop je kan zien 
wanneer het vergaderingen zijn (voor meer informatie kan je altijd bij de leiding 
terecht).  

Graag willen wij ook de ouders bedanken die vorig scoutsjaar onze enquête hebben 
ingevuld. Wij hebben als scouts hier veel aan gehad en gaan enkele 
opmerkingen/problemen zeker aanpakken dit jaar. Wij zijn pro open communicatie, 
dus jullie kunnen met eender wat altijd bij ons terecht. 

We gaan er een mooi en groen jaar van maken! 

 

Groetjes,  

De groepsleiding 

groepsleiding@4desintjoris.be  

Laura, Luna, Insen en Lauren 

 
 

 

 



 

 

 
Allerliefste kapoentjes, 

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur! Een jaar vol plezier, leuke spelletjes, 
nieuwe vriendinnetjes en een fantastische leidingsploeg. Ben jij er even klaar voor 
als wij? 

 

Zondag 16 september 14u-17u: Kennismakings-vergadering 

Wie zijn wij? Wie zijn jullie? Daar komen we deze zondag achter. We nemen de tijd 
om elkaar door en door te leren kennen om zo dit geweldig jaar goed te kunnen 
inzetten. 

Vergeet zeker geen drinken en 4-uurtje.  

 

 

Zondag 23 september 14u-17u: Reis rond de wereld-vergadering 

De zomervakantie is dan wel voorbij maar wij gaan lekker 
nog op reis deze zondag! En dat zelfs gewoon helemaal 
rond de wereld. Kom verkleed als je kan.  Wij wachten op 
jullie met onze reistickets.  

Vergeet zeker geen drinken en 4-uurtje.  

Zondag 30 september 14u-17u:  Vriendinnetjes-vergadering 

YES YES YES vandaag kunnen al de vriendinnetjes die 
niet in onze scouts zitten gewoon een dagje mee komen 
spelen! Zo kunnen ze eens zien hoe de scouts werkt en 
misschien willen ze dan ook naar de scouts komen. Dat 
is toch kei-vet-cool?! 

Vergeet zeker niet tegen de vriendinnetjes te zeggen dat 
ze speelkledij moeten aandoen en drinken en een 4-
uurtje moeten meenemen. 

 



Aan de mama’s en papa’s: zouden jullie een sms’je willen sturen met het aantal 
vriendinnetjes die meekomen? Dan hebben wij er een idee van met hoeveel we 
zullen zijn. 

 

Zondag 7 oktober: GEEN SCOUTS 

De leiding gaat een weekendje weg om het komende jaar te plannen. Hierdoor is 
er deze zondag geen scouts en kan je zelf een dagje thuisblijven. Maar geen 
zorgen volgende week zijn we er weer.  

 

Zondag 14 oktober 14u-17u: Doe-het-zelf-vergadering  

Tegenwoordig heb je zelfs geen klusjesman meer nodig. Het enige wat je nodig 
hebt, is een stappenplan. Maar wat gaan we nu precies doen vandaag? Een kast 
van de IKEA in elkaar steken? Nieuwe tegels leggen? Of gewoon iets supercool in 
elkaar knutselen? Dat zullen jullie dus moeten komen ontdekken 
 

Vrijdag 19 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Het is geen scouts vandaag maar dit is de kans om te 
laten zien dat jij een scouts bent.  Vandaag mag je in 
je scoutsuniform naar school gaan.  

 

Zaterdag 20 oktober: Eetavond  

 

Het is tijd voor onze jaarlijkse eetavond. Wat houdt dit nu 
juist in? Je ouders, bomma’s, bompa’s, tantes, nonkels, 
neven, nichten, vrienden,… zijn allemaal welkom om 
lekker te komen smullen in de Volkslust. De brief voor 
deze leuke avond volgt nog.  

 

Elke tak gaat hierbij ook een actje doen. Wij vragen de 
kapoenen daarvoor om 16.00u al te komen om nog eens goed te kunnen 
oefenen.  

 

Zondag 21 oktober: GEEN SCOUTS 

Na al dat smullen, dansen en plezier maken gisteren heeft de leiding een dagje 
rust nodig. Jullie ook?  



Zondag 28 oktober 10u-17u: Oma’s aan de top-vergadering  

 

OPGELET: het is vandaag een extra lange dag. We beginnen 
namelijk al om 10 uur.  

Oeps, door een foutje in het kapoenenlokaal zijn plotseling alle 
kapoenen oma’s geworden. Kom zeker verkleed als een oude 
dame (of heer) naar het kapoenenrusthuis. 

Vergeet ook geen middageten deze keer en natuurlijk genoeg drinken en een 4-
uurtje mee te brengen voor op onze oude dag.  

 

Zondag 4 november 14u-17u: Superheldinnen-vergadering 

Omdat wij weten dat elk van jullie een superkracht heeft willen wij die graag 
ontdekken. Wie weet kunnen we de wereld wel veroveren als we onze krachten 

bundelen! 

Neem zeker je superhelden drinken mee en een sterk 4-
uurtje mee!  

 

 

 

Zondag 11 november 14u-17u: Dikzakken-vergadering 

Wat kunnen die kapoentjes van de 4 heel goed? Smikkelen, smakken en lekker 
luierikken! Het is vandaag de perfecte dag om dat eens te tonen. Kom verkleed als 
een dikkertje en vergeet vooral je lekker 4-uurtje + drankje niet! 

 

Zaterdag 17 november – zondag 18 november: Miniweekend 

Omdat op weekend en op kamp gaan toch wel een spannend gebeuren is, 
organiseren wij een miniweekend. We blijven een nachtje slapen op ons eigen 
lokaal gevolgd door een hele dag spelletjes spelen. Hierover volgt nog een brief.  

 

Zondag 25 november 14u-17u: Regenboog en eenhoorns-vergadering  

Vandaag gaan we een magische dag beleven! Zijn jullie ook zo gefascineerd door 
regenbogen en eenhoorns zoals jullie leiding? Dan moeten jullie vandaag zeker 
naar de scouts komen! Het wordt een topvergadering!!  

 



Zo, dit was het dan voor het eerste boekske! Maar niet treuren het volgende komt 
er alweer snel aan!  

 

Enkele tips voor op de scouts: 

1.! Draag zeker altijd je uniform op de scouts, heb je nog geen uniform dan 
draag je het beste speelkleren. 

2.!  Neem een flesje of drinkenbus mee, dat is veel gemakkelijker. Een 
rugzakje is altijd het handigste om mee te nemen. Ook als we op uitstap 
zijn. 

3.! Draag bottines of stevige schoenen die vuil mogen worden en die tegen het 
slijk en water kunnen. 

4.! Neem altijd een regenjas mee en met goed weer best ook een hoedje of 
een petje voor de bescherming. 
 

Hoe werkt een zondag bij de kapoenen? 

Wij zullen 10min. voor aanvang van de vergadering op jullie wachten aan de 
rotonde voor het kasteel in Bouckenborghpark, zodat we op tijd met onze 
activiteiten kunnen beginnen. Als je niet kan komen, is dat geen enkel probleem 
maar laat het wel aan ons weten zodat we weten dat we niet meer moeten 
wachten (onze contactgegevens staan vooraan in het boekje). 

Om 17u is de scouts gedaan en houden we een sluitingsmoment met de andere 
takken. Tijdens opening en sluiting, zeggen wij enkel nog de wet. De eerstejaars 
leren dit best even vanbuiten want wie weet zijn zij volgende keer aan de beurt. 

 

Wet: 

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

 
Tot zondag! Jullie leiding xxx 

Gigi    Zazoe 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Halloooo kaboutertjes, alweer een 
nieuw jaar met fantastisch nieuwe 

vrienden, geweldige bekende vrienden 
en toffe leiding natuurlijk! In dit eerste 
boekje zal je alvast zien wat een top 

jaar dit gaat worden! 

Wij hebben er al HEEL VEEL zin in. 
 
 
Zondag 16 september 10u-17u: Ruimte-vergadering  
Deze zondag gaan we samen de ruimte ontdekken dus haal jullie astronauten pak 
maar boven en train je al maar om je adem in te houden. Neem jullie lunchpakket, 
drankje en 4-uurtje mee. 
 
Zondag 23 september 10u-17u: Beestenboel  
Vandaag heten we jullie welkom in de jungle.Trek je dierenpak maar al aan, want 
we gaan er een beestig leuke dag van maken! Vergeet zeker geen middageten, 4-
uurtje en een drankje mee te nemen. 
 
Zondag 30 september 10u-17u: De Buurtpolitie  
Oei, oei, oei... Helaas is niet iedereen altijd even braaf. Wij 
gaan daarom vandaag de misdaad bestrijden! Omdat het 
werk van een politieagent nogal vermoeiend is vergeten jullie 
best ook jullie middageten, drinken en 4-uurtje niet. 
 
Zondag 7 oktober: Familiezondag 
Jammer genoeg is het deze zondag geen scouts. De leiding is op weekend om het 
verdere jaar te plannen. Tot volgende week! 
 
Zondag  14 oktober 10u-17u: Talentenjacht  
Smeer jullie benen maar al in en oefen jullie beste dansmoves nog snel even voor 
de spiegel want vandaag gaan we helemaal uit de bol! Dit gaat natuurlijk heel veel 
energie kosten, dus vergeet vandaag ook zeker geen lunch, drinken en 4-uurtje. 
 
Vrijdag 19 oktober:  Dag van de Jeugdbeweging  
Vandaag mag je iedereen met trots tonen dat jij in de 4 zit het is 
namelijk dag van de jeugdbeweging. Dus vandaag mogen jullie 
allemaal in jullie uniform naar school.  
 
 
 
 



Zaterdag 20 oktober: Eetavond 
Hier is hij dan: de jaarlijkse eetavond. Vanavond zullen we heerlijk kunnen eten en 
gezellig samen zijn, maar het is ook de moment om jullie actje aan iedereen te 
tonen.  Meer uitleg volgt in de brief. 
 
 
Zondag 21 oktober: Familiezondag 
Omdat jullie ongetwijfeld zo goed jullie best hebben gedaan om het beste actje 
van heel de eetavond op te voeren, mogen jullie vandaag even uitrusten. Volgende 
week zien we jullie wel weer! 
2-4 november: Weekend 
We gaan op weekend!!!! Joepie!!!! Als jullie er even hard naar uitkijken als wij dan 
kan het niet anders dan een topweekned worden! Meer info zal nog volgen. 
 
Zondag 11 november 10u-17u: Wapenstilstand 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts :'( Hopelijk hebben jullie er volgende 
week dubbel zo veel zin in dan! 
 
Zondag 18 november 10u-17u:  Dikzakkendag  
Hoeveel maten kan jij aankomen tegen zondag? Je mag valspelen door je kleren 
vol te proppen! �Breng zeker ook heerlijke boterhammen, een super lekker 
vieruurtje en suikerzoet drankje mee! 
 
Zondag 25 november 10u-17u: Kabolympische Spelen  
Vandaag gaan we alle overtollige kilo's van vorige week er 
weer afzweten. Doe die zweetbandjes dus al maar aan! 
Neem dus maar een voedzaam lunchpakket, lekkere 
energiedrank en een heerlijk 4-uurtje mee! 
 
 
 
Nog enkele afspraken: 
1) Verwittigen als je niet kan komen�  
2) We spreken elke zondag om 10u (of 14u) af aan de paal voor de rotonde � 
3) Wet en regels van de hunkerbunker moeten gekend zijn�  
4) 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

YOOOOO jogi’s,  
Het is weer tijd voor een nieuw scoutsjaar!!! Hopelijk hebben jullie er kei veel zin 
in??? 

WIJ ALVAST WEL!!! XOXO 

 

Zaterdag 8 september: Startdag 
Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding zal worden…�
Spanneeeend!!! 
 
 
Zondag 16 september 10u-17u: Kennismakings-vergadering 
Een nieuw scoutsjaar betekent ook nieuwe leiding en een nieuwe groep mensen.  
Daarom is het vandaag tijd om elkaar beter te leren kennen. Wie weet wat komen 
jullie vandaag allemaal te weten !  
Vergeet zeker geen boterhammen en 4-uurtje! 
 
 
Zondag 23 september 10u-17u: Leger-vergadering  
Zijn jullie de stoerste grieten van de 4? Dan hebben we jullie nodig! Vandaag 
worden jullie echte army girls. Dus kom zeker verkleed en smeer jullie benen al 
maar in want dat gaan jullie kunnen gebruiken.  
 
 

Zondag 30 september 10u- 17u: Suprise-vergadering  
Wat we vandaag gaan doen is 1 groot geheim. Misschien gaan we wel naar het 
stad?  
Of ontmoeten we knappe scoutsboys? Of gaan we zotte dingen doen op het 
lokaal?  
Of wie weet wel een kei graaf bosspel?  

Wil je weten wat we gaan doen dan moet je zeker komen!!  
 
Zondag 7 oktober: Familiezondag 
Deze zondag is het spijtig genoeg geen scouts " 
Dit weekend is de leiding op weekend om het nieuwe scoutsjaar volledig te 
plannen.  
Maar niet getreurd volgende week zijn we er weer!  
 



Zondag 14 oktober 10u-17u: Rondreis in MXM city-vergadering  
Vandaag gaan we Merksem eens verkennen. Welke scoutsen zijn er allemaal?  
Welke verborgen plekjes heeft Merksem te bieden?  
Wel dat gaan we vandaag allemaal ontdekken.  
Kom allemaal zeker met de fiets! 
 

 

 
Zaterdag 20 oktober: Eetavond 
Hmmmm vanavond is het weer zover! Onze jaarlijkse eetavond. Gezellig samen 
eten en leuke actjes. Dus nodig zeker al je vrienden en familie uit. Een brief met 
informatie volgt nog. 
 
 
Zondag 21 oktober: Familiezondag 
Gisterenavond hebben we onze buikjes lekker rond gegeten op de eetavond en 
hebben we het beste van onszelf gegeven met ons geweldig actje. Dus vandaag 
hebben we wel een rustdag verdient!  
 
Zondag 28 oktober 10u-17u: WE LOVE A-vergadering  
Antwerpen is de schoonste stad van België! Wij houden van onze stad!  
Komen jullie ook zo graag in de stad en houden jullie er evenveel van?  
Dan is komen de boodschap! 
Kom allemaal zeker met de fiets! 
 
Zondag 4 november 10u-17u: Halloween-vergadering  
MHUAHAHAHAHA halloween is nog maar net voorbij dus we gaan nog 1 keer goed 
griezelen. Kom allemaal maar verkleed in iets griezelig!  
BRRRRR  
 
Zondag 11 november: Familiezondag 
Vandaag is het een feestdag dus is het geen scouts. Maar niet getreurd volgende 
week zijn we er weer! 
 
 
Zondag 18 november 10u-17u: Sleeping beauty-vergadering 
Houden jullie ook zoveel van slapen en in pyjama rondlopen?  
Dan is dit de perfecte dag. Kom allemaal in pyjama en  
neem zeker jullie slaapzak mee want  
we gaan er een gezellige dag van maken.  
 



23 - 25 november: WEEKEND 
WOEHOEEEE we gaan op weekend! Kijken jullie er ook al zo hard naar uit? Kom 
dan zeker mee op ons jogi weekend. Informatie volgt nog via een brief.  
 

Zo het eerste boekje zit er al op! Dat wil zeggen dat we al veel plezier hebben 
gemaakt. Maar er komt al snel een volgend boekje aan met nog meer super leuke 
vergaderingen!!! 
 
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 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 
 
HELLOO LADIES, 
Hopelijk hebben jullie goed genoten van jullie vakantie en zijn jullie weer helemaal 
klaar voor het nieuwe scoutsjaar. Jullie leiding heeft er zeker heel veel goesting in! 

 

 

Zaterdag 8 september 14u-…u: Startdag  

Zondag 16 september 10u-17u: WIE IS HET?-VERGADERING   

Ook al kennen wij elkaar best al goed toch gaan we elkaar nog 
wat beter leren kennen vandaag.  

 

Zondag 23 september 10u-17u: Maffia-vergadering 

Vandaag gaan wij als gidsen laten zien wat voor BADASS GIRLS wij zijn. Wat voor 
illegale dingen we vandaag gaan doen zullen jullie wel te weten komen als jullie 
naar de vergadering komen MWAAHAHAHAH. 

Zondag 30 september 10u-17u: Bob de bouwer-vergadering hellyeaah!! 

Bob de Bouwer, kunnen wij het maken, Bob de Bouwer, nou en of!Scoop, Muck en 
Dizzie en Rollie ook, Liftie en Wendy gaan weer loos, Bob en zijn maatjes maken 
lol, werken ze samen is niets ze te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken, Bob 
de bouwer, nou en of! Titus en Bert, Hector en Spud, kijk ze is spelen dat vrolijke 
grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken, Bob de Bouwer, NOU EN OF!!! 

Zondag 7oktober: Familiezondag 

Jammer maar helaas maar jullie favo leiding is op leidingsweekend om het 
allerleukste jaar te plannen, cioakes! 

Zaterdag 13 oktober: DE ALLEREERSTE GIDSENBAR VAN HET NIEUWE SCOUTSJAAR, OGGY, 
OGGY, OGGY!!!!  

Meer info volgt nog! 

Vrijdag 19 oktober: Dag en nacht van de Jeugdbeweging 



Vandaag kunnen jullie allemaal in jullie scoutsuniform naar het school om de 
scouts nog eens lekker in de verf te zetten. Voor sommigen zal de nacht ook een 
leuk festijn worden!  

 

Zaterdag 20 oktober: EETAVOND   

Meer info volgt nog! 

 

 

Zondag 21 oktober: Geen scouts! 

Zondag 28 oktober 10u-17u: Halloween-vergadering 

Halloween is mijn favoriete feest dan ben ik verkleed in een griezel beest. Met 
halloween ben je welkom in de hel. Je krijgt de kriebels. Je bibbert uit je vel. 

Zondag 4 november: Birthday Insen&Lauren 

Geen scouts want jullie leiding is allebei jarig vandaag xoxo 

 

Zaterdag 10 november 19u-21u: Verrassings-vergadering   

Let op want het is een avondvergadering omdat zondag een 
feestdag is en we toch scouts willen doen. Wat de vergadering 
inhoud is nog een verrassing!! 

16-18 november: WEEKEND 

Wij gaan op weekend jeeeeej, meer info volgt nog! 

Zondag 25 november 10u-17u: Duct tape-vergadering   

Breng allemaal een rol duct tape mee naar de scouts want we gaan 
ons eens lekker duct tapen. 

 

Xxx Insen & Lauren 

 

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. 

 

 

 


