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KAPOENEN                                                                                           kapoenenleiding@4desintjoris.be 

Matilde Verwimp (Gigi) 0497071419 

Yara Van Kolen (Zazoe) 0492043233 

KABOUTERS                                                                                          kabouterleiding@4desintjoris.be 

Nieke Steyaert (Hathi) 0478093999 

Justine Jacobs (Ikki)  0471262498 

JONGGIDSEN                                                                                                   jogileiding@4desintjoris.be 

Femke Vandeputte 0471971560 

Marie Bastiaens 0471385061 

GIDSEN                                                                                                        gidsenleiding@4desintjoris.be 

Sophie Braem 0495878176 

Tim Collet 0496335958 

GROEPSLEIDING                                                                                     groepsleiding@4desintjoris.be 

Laura Braem 0470933665 

Lena Fokker 0471133965 



 

 

 

 

Beste ouders, leden en vrienden van de 4 

 

De kampen zijn weeral voorbij en iedereen heeft zich goed geamuseerd. Maar de 

tijd vliegt en het is alweer tijd voor een nieuw scoutsjaar. Deze keer is het een heel 

speciaal jaar, want we vieren namelijk dit jaar onze 100Ste verjaardag van de 4!  

Er staan dit jaar heel wat leuke festiviteiten op de planning. Starten doen we dit jaar 

met een feestelijke editie van onze overgang. We beginnen deze dag met een viering 

gevolgd door een receptie. Daarna komen jullie te weten wie de nieuwe 

leidingsploeg zal worden en is het tijd om over te gaan! Dan kunnen we gezellig 

samen tafelen met onze overheerlijke BBQ en tot slot is er een spetterende fuif. Met 

andere woorden iedereen is welkom!  

In de loop van het jaar zullen er nog meer leuke activiteiten in het teken van de 100 

jaar volgen. Zoals een fakkeltocht, een bal, een (oud)- leidingsavond en zeker niet 

te vergeten ons toneel! Dus hou zeker alle data goed in het oog want het zal een 

druk maar fijn jaar worden. We hopen jullie daar allemaal te mogen verwelkomen. 

Als er nog mensen zijn die zich geroepen voelen of zin hebben om ons een handje 

te helpen op één van onze evenementen zijn jullie steeds welkom en mogen jullie 

dit gerust aan ons laten weten.  

Ook even vermelden, dit jaar terug van weggeweest: elk boekje een leuke kleurplaat 

of spelletje om te spelen        

Hopelijk hebben jullie al keiveel zin in het nieuwe feestjaar? Wij alvast wel! 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! 

mailto:groepsleiding@4desintjoris.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GI GA GEWELDIG! Gigi en Zazoe staan weer helemaal paraat om er weer een lap op 

te geven. Verwacht je al maar aan fantastische spelletjes, gekke zondagen en 

natuurlijk een MEGA LEUK kamp! In dit eerste boekje vind je dus alvast wat we tot 

november gaan doen… Niet verschieten he! Want het ziet er nu al keileuk uit! 

 

Zaterdag 14 september 13u-…: DE 100STE OVERGANG  

Waaaat? De 4 wordt 100 jaar?! Dan kunnen we niet 

anders dan ons jaar te beginnen met een knaller! We 

kijken terug op de voorbije 100 jaar, eten mee met een 

lekkere bbq en vervolgens dansen we er stevig op los. 

We nemen hier ook afscheid van onze stoere tweedejaars die het parcours met 

trots zullen afleggen en verwelkomen onze nieuwe kapoenen!!!  

 

Zondag 22 september 14u-17u: kennismaking vergadering 

Wie? Wat? Waar? Waarom? Hoe?... Daar komen we vandaag 

achter! We gaan elkaar leren kennen door allerlei leuke 

spelletjes te spelen, zo kunnen we het topjaar goed inzetten! 

Zeker komen is dus de boodschap!! Neem zeker je drinken 

en een 4-uurtje mee.  

 

Zondag 29 september: GEEN SCOUTS  

Om alles tiptop in orde te hebben voor dit knaljaar, neemt de leiding dit weekend 

de tijd om alles te plannen. Maar wees niet getreurd! Volgende week zijn we er 

weer. Er is vandaag dus geen scouts!  

 

Zondag 6 oktober 14u-17u: Boerinnenvergadering  

Dag kapoeneeen! Vandaag gaan we leven zoals echte 

boerinnetjes. Wist je dat boerinnen, net zoals jullie, heeeel 

graag spelen in de natuur en het bos? Dit wordt dus een 

topvergadering voor jullie! Benieuwd naar wat we allemaal 

gaan doen vandaag? Pak dan jullie 4uurtje en drankje maar 

klaar want het beloofd een top dag te worden. Verkleed 

komen mag zeker!  



Zondag 13 oktober 14u-17u: Vriendinnetjesvergadering  

Vandaag is het een speciale dag waaaaant jullie mogen 

allemaal vriendinnetjes meenemen naar de scouts! Zo kunnen 

zij eens zien wat dat is om een echte gids te zijn! En wie weet 

willen ze dan ook wel naar de scouts komen, hoe leuk is dat?!  

Vergeet niet te zeggen tegen de vriendinnetjes dat ze best 

speelkledij aandoen, hun 4 uurtje niet vergeten als ook wat 

drinken. Aan de lieve mama’s en papa’s: willen jullie ons een 

berichtje sturen met het aantal vriendinnetjes die meekomen? 

Dan weten wij met hoeveel we zijn.  

 

Vrijdag 18 oktober: Dag van de jeugdbeweging  

WOOOW vandaag staan jullie in de schijnwerpers! Je 

mag in je scoutsuniform naar school. Laat ze daar 

maar eens zien wie de coolste, stoerste en tofste 

meisjes van Merksem zijn!  

 

Zondag 20 oktober 14u-17u: Ruimtevergadering  

Zijn jullie ook zo gefascineerd door de ruimte? Altijd al eens een 

buitenaards wezen willen tegenkomen? Dan zijn jullie vandaag bij ons 

op de perfecte plaats! We gaan namelijk op verkenning om meer te 

weten te komen over de ruimte. Mega-leuk toch??? Je mag altijd in 

thema verkleed komen misschien helpt dat ons wel om een alien 

tegen te komen! Vergeet geen 4uurtje en drinken.  

 

 

Zondag 27 oktober 14u-17u: ha ha halloweeeeen vergadering  

Oh nee Gigi heb jij dat ook gehoord? Ja Zazoe wat eng, we zullen 

eens gaan kijken waar al die geluiden vandaan komen… OOOH 

NEE KIJK er zijn allemaal lelijke heksen, machtige tovenaars en 

angstaanjagendste spoken ondergedoken in ons griezelig kasteel 

te Bouckenborgh! De kapoenen moeten dan toch echt wel hun 

bezemsteel meenemen want alleen de griezeligste wezens 

kunnen het kasteel betreden! Kom dus zeker verkleed want het 

wordt een superspannende halloweenvergadering! 

 



Zondag 3 november 10u-17u: Wereldbadjasdag  

Het is vandaag wereldbadjasdag, een dag waar iedereen het hele 

jaar naar uitkijkt. Alleen heeft Gigi een probleem. Toen ze deze 

morgen heel fris en monter opstond ontdekte ze dat iemand haar 

badjas had gestolen! Normaal hangt haar badjas altijd in de 

badkamer maar nu niet meer. Blijkbaar is iemand door het 

badkamerraam gekropen want die stond wagenwijd open. Komen 

jullie mee zoeken naar de Gigi haar badjas? Als je een badjas hebt 

mag je deze zeker aandoen! Opgelet het is vandaag van 10-17u 

scouts, dus vergeet zeker geen lunchpakket en een vieruurtje.  

 

Zaterdag 9 november – zondag 10 november: Miniweekend 

Deze scoutsvergadering doen we het is een keertje anders want 

het is miniweekend! Dit betekent dat jullie zaterdagavond al naar 

de scouts mogen komen en dat wij een nachtje gaan slapen in ons 

lokaal! Hoe leuk is dat?? De zondag nadien gaan we natuurlijk 

allerlei suuuper leuke spelletjes spelen. Hierover volgt nog een 

brief met de nodige informatie.  

 

Zondag 17 november 14u-17u: Welkom in smurfenland!  

Een smurf vertelt ons dat hij gehoord heeft dat Gargamel op weg is naar 

het smurfendorp! Paniek! Grote smurf kent gelukkig een toverdrankje 

waarmee we het dorp onzichtbaar kunnen maken. Komen jullie hem 

een handje helpen? Vergeet je drinken en smurf vieruurtje niet he 

smurfjes! 

 

Zaterdag 23 november: Het bal van de 4  

Zie hier onze volgende activiteit om het 100 jaar bestaan van de 4 te vieren. Dit is 

geen activiteit voor de kapoenen maar de ouders, familie en vrienden van de 4 zijn 

zeker en vast welkom! Meer info zal meegedeeld worden via de mail en onze 

facebookpagina.  

 

Zondag 24 november: Familiezondag  

Na lang te moeten werken op het bal heeft de leiding even tijd 

nodig om de batterijen weer op te laden. Vandaag is er dus 

GEEN SCOUTS  .  

 



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 samendoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT ZONDAG!! GIGI              &           ZAZOE 

 

 



 

 

 

Dag allerliefste kabouters 

Hieronder vinden jullie jullie allereerste boekje van dit jaar, 

hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij hebben. We 

gaan er een topjaar van maken!  

Kusjes van jullie topleiding Hathi en Ikki! 

 

Zondag 22 september 10-17u: Kennismakingsdag  

Omdat we elkaar allemaal nog wat moeten leren kennen 

doen we vandaag een kenningsmakingsdag en gaan we 

elkaars vertrouwen wat winnen. Stoom jullie zeker klaar voor 

jullie allereerste vergadering van het jaar. Wij zijn er alvast 

klaar voor. Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te 

nemen! 

 

Zondag 29 september: Familiezondag 

Na vorige week hebben jullie misschien toch wat heimwee naar huis en missen 

jullie de mama’s en papa's al een beetje. Daarom mogen jullie vandaag allemaal 

thuis blijven en lekker samen iets doen met de oma’s de opa’s de mama’s en de 

papa’s,... wij zien jullie volgende week! 

 

Zondag 6 oktober 10-17u: Politie en boef vergadering 

Vandaag nemen de politie het op tegen de boeven en 

gaan ze hen proberen te pakken te krijgen. Jullie mogen 

allemaal verkleed komen en dan zullen we zien wie er 

wint vandaag: de boeven of de politie. Vergeet geen 

boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

+ infomoment voor de ouders van de 2de en 3de jaars om 17:10u 

Na de vergadering verwachten wij alle ouders van de 2de en 3de jaars voor een 

klein infomoment over het hele jaar en dan kunnen jullie ook vragen aan ons 

stellen indien jullie deze hebben. Hopelijk komen jullie allemaal! 

Voor de 1ste jaars komen wij op huisbezoek! 



 

Zondag 13 oktober 10-17u: Vriendinnetjes vergadering  

Vandaag mogen jullie al jullie vriendinnetjes meenemen van school, 

sport,... zo kunnen zij ook eens zien wat jullie zoal doen op een 

scoutsvergadering. Dus zeker komen! Vergeet geen boterhammen 

en 4-uurtje! 

 

Vrijdag 18 oktober: Dag & nacht van de jeugdbeweging 

Vandaag mogen jullie allemaal in uniform naar school. 

Zeker doen zo kan iedereen zien wat voor leuke scouts wij zijn. 

 

Zondag 20 oktober 10-17u: Picasso vergadering 

Vandaag gaan we eens wat kunstig zijn, dus haal allemaal jullie shortjes maar 

boven en jullie penseel en dan worden we echte kunstenaars! Vergeet zeker geen 

boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 27 oktober 10-17u: Halloween vergadering 

Halloween, is mijn favoriete feest 

Dan ben ik verkleed in een griezelbeest 

Met Halloween ben je welkom in de hel 

Je krijgt de kriebels, je bibbert uit je vel!! Klaar voor? Het is 

zover!! HALLOWEEEEEN!! Verkleed jullie in het griezeligste 

pak dat jullie hebben en kom allemaal heeeel voorzichtig naar de scouts, je weet 

niet wat je misschien kan tegenkomen onderweg! Vergeet geen boterhammen en 

4-uurtje! 

 

Zondag 3 november 10-17u: Wereldbadjasdag 

WAAAT, vandaag is het wereld badjassen dag, maar Hathi en Ikki hebben een 

groot probleem. Toen we deze ochtend opstonden waren onze badjassen 

gestolen! Iemand heeft ze meegenomen, komen jullie vandaag onze helpen deze 

terug te vinden? Hathi en Ikki zouden SUUUPER blij zijn! Jullie mogen allemaal 

jullie badjas aandoen en naar de scouts komen! Vergeet zeker geen boterhammen 

en 4-uurtje mee te nemen. 

 



Zondag 10 november 10-17u  Nerds en professoren vergadering  

BOEM!!! Lap weeral een chemisch mengsel ontploft. Vandaag 

gaan we ons helemaal verdiepen in het nerdjes en professoren 

leven. Zeker allemaal komen! Vergeet geen boterhammen en 4-

uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 17 november 10-17u: Kokvergadering 

Wat is dit nu, iemand heeft onze ingrediënten en recepten gestolen?!? En er komt 

zo een belangrijke gast vandaag waarvoor we moeten koken. Komen jullie mee de 

koks helpen dat hun ingrediënten en recepten kwijt zijn? Vergeet zeker geen 

boterhammen en 4-uurtje. 

 

Zaterdag 23 november: Het bal van de 4  

Zie hier onze volgende activiteit om het 100 jaar bestaan van de 4 te vieren. Dit is 

geen activiteit voor de kabouters maar de ouders, familie en vrienden van de 4 zijn 

zeker en vast welkom! Meer info zal meegedeeld worden via de mail en onze 

facebookpagina.  

 

Zondag 24 november: Familiezondag 

Vandaag mogen jullie nog eens thuis blijven. Ga eens langs bij de vriendinnetjes of 

bij de grootouders of doe helemaal niets. Vandaag mag je kiezen wat je doet, want 

het is geen scouts. Tot volgende week! 

 

 

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! 

 

                                    HATHI                                IKKI 



 

 

 

 

Hey Heey!!  

Na een lange vakantie is het weer tijd voor het nieuwe scoutsjaar. Wij hebben er 

alvast heel veel zin in! 

Tot snel, xoxo jullie jogi leiding 

 
 

Zondag 22 september: 10-17u: Kennismakingsvergadering 
Na de lange lange vakantie kunnen we helemaal opgeladen aan het nieuwe 

scoutsjaar beginnen. 

We spreken af om 10u aan het begin van de dreef.  

Vergeet zeker geen lunch pakket en 4-uurtje! 
 
 

Zondag 29 september: Familiezondag 
Helaas vandaag geen scouts. 

Jullie leiding is op weekend om een fantastisch jaar voor jullie te plannen! 

Maar niet getreurd volgende week zijn we er weer. 

 

 

Zondag 6 oktober: 10-17u: Cowboys en indianen + infomoment ouders 
Vandaag gaan we strijden en kijken wie de beste is, 

cowboys of indianen? Kom zeker verkleed in je favo 

personage. Wie durft de strijd aan? 

Vergeet zeker geen lunch en 4-uurtje mee te nemen!  

 

 

Infomoment ouders: Om 17u is er een infomoment voor de ouders van de tweede 

en derde jaars. (bij de eerstejaars gaan we op huisbezoek) 

Hier overlopen we het jaar en kunnen jullie vragen stellen indien nodig. Laat zeker 

even weten of jullie wel/ niet aanwezig zijn!  
 

 

Zondag 13 oktober: 10-17u: Alles op wieltjes 

Neem zeker jullie fiets, skates, step,… mee want vandaag rollen we door de straten. We 

spelen allerlei scoutsspelletjes maar dan op wieltjes, extra moeilijk.. of misschien wel 

makkelijker wie weet. 

 



Vrijdag 18 oktober: Dag & nacht van de jeugdbeweging 
Vandaag mogen jullie allemaal in uniform naar school. 

Zeker doen zo kan iedereen zien wat voor coole scouts wij zijn. 
 
 

Zondag 20 oktober: 10-17u: Paralympics 
Vandaag gaan we een sportieve dag tegemoet maar toch niet 

helemaal zoals gewoonlijk. Als je wil weten wat we gaan doen dat 

moet je zeker komen. Neem zeker genoeg eten en drinken mee 

want dat gaan we nodig hebben.  

 

 

Zondag 27 oktober: 10-17u: Halloween vergadering 
MUAHAHAHAHAHA vandaag komen de spoken en geesten op bezoek. Verkleed je als een 

griezel wezen zodat ze je niet meenemen naar de onderwereld. BRRRRRRRR 
 
 

Zondag 3 november: 10-17u: Chill vergadering 
Vandaag gaan we gewoon eens chillen. Rustig babbelen, een kaartje leggen en 

gewoon chillen. Zeker komen dus! 

Je mag dan natuurlijk ook chill-kledij aantrekken. 

 

 

Zondag 10 november: 10-17u: Vriendinnetjes vergadering 
Vandaag mogen jullie al jullie vriendinnen meenemen naar 

de scouts zodat zij ook eens kunnen meemaken wat jullie 

allemaal doen op een scoutsdag. Neem dus zoveel 

mogelijk vriendinnen mee! 
 

 

 

Zondag 17 november: 10-17u: Stadsspel 
Vandaag gaan we een groot stadsspel spelen. 

Kom dus zeker allemaal met de fiets en vergeet geen lunch en 4-uurtje! 

 

 

Zaterdag 23 november: Het bal van de 4  

Zie hier onze volgende activiteit om het 100 jaar bestaan van de 4 te vieren. Dit is 

geen activiteit voor de jonggidsen maar de ouders, familie en vrienden van de 4 

zijn zeker en vast welkom! Meer info zal meegedeeld worden via de mail en onze 

facebookpagina.  

 

 

 

 



Zondag 24 november: Familiezondag 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. De leiding moet uitrusten van het bali 

Niet getreurd want volgende week staan we dubbel en dik voor jullie klaar! 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJK 

- 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 hoi lieve gidsen!! 

Na een bangelijke zomer is het weer tijd voor een nieuw scoutsjaar, hopelijk kijken 

jullie er even hard naar uit als wij       

XOXO jullie nieuwe leiding 

 

Zaterdag 14 september 13-…u: FEESTOVERGANG + TENTFUIF 

Vandaag zetten we ons heus feestjaar in! Een receptie, overgang, fuif,… vandaag 

gebeurt het allemaal!!  

 

Zondag 22 september 10-17u: We gidsen elkaar het nieuwe jaar in vergadering  

Hey dames, zoals jullie weten hebben we nu een echte 

“stoere beer” in onze leidingsploeg, maar deze beer zat altijd 

in een andere scouts en hij weet dus eigenlijk niet hoe cool 

we wel zijn. Daarom gaan jullie er vandaag voor zorgen dat hij 

alles te weten komt, van regels tot roddels, leuke chillspots in 

bobo tot schimmelplekken in de toiletten. Kortom, vandaag 

leren we elkaar dus beter kennen en we gaan ons jaar met 

stijl inzetten!! 

 

Zondag 29 september: Geen scouts 

Dit weekend is de leiding op leidingsweekend en daarom is het 

dus geen scouts      maar niet getreurd want ondertussen zijn wij 

aan het vergaderen voor dit TOPjaar!! Tot volgende week xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 6 oktober 10-17u: Op jacht vergadering 

Die slimme verzorgers van de zoo hebben weer een kooi laten 

openstaan en er is een guitige slaapmuis gaan lopen         dus 

vandaag gaan wij jagen als nooit tevoren want de jacht is  

geopenndddddd. Maak jullie speurzoekers en jachtgeweren maar 

klaar en dan zien we je graag op deze zoekende zondag! 

OPGELET: na de vergadering is het ook infoavond voor jullie ouders! 

Zie dat zij zeker allemaal aanwezig zijn om 17u dat we na de 

vergadering er aan kunnen beginnen, dit gaat maar een kwartiertje 

ofzo duren! 

 

Vrijdag 11 oktober 19:30-12u: GIDSENBARRR 

Vanavond is het gidsenbar!! Meer info volgt nog op de Facebook groep maar 1 

ding is zeker, we gaan er een dik feest van maken. Get ready om al jullie vrienden 

te spammen xoxo 

 

Zondag 13 oktober 13-17u: musical vergadering  

Zoals jullie allemaal weten is het binnenkort onze grote musical, omdat we hier 

goed voor moeten oefenen gaan we dit vandaag doen! Haal jullie beste 

dansmoves en acteerskills boven want we gaan het nodig hebben. 

 

Vrijdag 18 oktober: Dag & nacht van de jeugdbeweging  

JOEPIEEE, den tofste dag van het jaar is er eindelijk! 

Vandaag mogen jullie allemaal met jullie uniform naar 

school en s’avonds de pannen van het dak gaan 

zingen op de nacht van de jeugdbeweging. 

 

Zondag 20 oktober 10-17u: I’m a bad girl vergadering  

“So you're a tough guy, Like a really rough guy, Just can't get enough guy, Chest 

always so puffed guy, … I'm the bad guy, duh, I'm the bad 

guy”: ja, ons Billie zegt het fout he, het is bad GIRL! Wisten 

jullie trouwens dat jullie even oud zijn als Billie? Het enigste 

verschil? Ja Billie is misschien een soort van  miljoenen 

euro’s waard op het internet, maar jullie ook hoor… in ons 

hartje <3 Vandaag laten we eens zien wie de echte stouterds 



zijn en maken we heel Antwerpen onveilig. Verkleed jullie ook zeker in jullie 

mooiste Billie outfit! 

Zondag 27 oktober 10-17u: HUBO vergadering 

Ons lokaal kan wel een kleine make-over gebruiken, 

daarom gaan we daar vandaag werk van maken! Doe 

allemaal slechte kleren aan waar verf op mag komen en 

begin al maar restjes te sparen. Meer details over wat je 

moet meenemen komt op de groep! 

Vrijdag 1 november 19-22u: film-vergadering  

Omdat jullie leiding allebei examen heeft op het 

moment, doen we even een avondvergadering. 

Vanavond gaan we dus film kijken!! Vergeet zeker 

niet allemaal je favoriete films mee te nemen, een 

hapje en een drankje en dan maken we er een 

gezellige avond van! 

 

Zondag 10 november 10-17u: musical-vergadering 

Vandaag gaan we nog eens goed repeteren voor de musical want die begint 

stilletjes aan te naderen... 

 

Vrijdag 15 november - zondag 17 november: WEEKEND!!!! 

Dit weekend gaan we op weekend, JOEPIEEE!!!! We 

gaan ons super hard amuseren, meer info volgt nog 

met een brief die jullie krijgen! 

 

Zaterdag 23 november: Bal de 4 

Vanavond is het groot bal van de 4 in het kasteel, spijtig genoeg is het alleen voor 

leiding en oud-leiding dus zullen jullie dit moeten missen. Zondag is het dan ook 

geen scouts, maar we zien 

jullie volgende week weer! 

 

 

 

 



XOXO,  

jullie lieve leiding  

 

 

 

 

 

Collet & Sophie 

 

Belangrijk voor de gidskes: 

• Wees op tijd! 

• Altijd met de fiets komen. 

• Altijd je uniform aandoen, tenzij je verkleed moet komen. Dan all-in! 

• Laat iets weten als je niet kan komen. 

• Check regelmatig onze Facebook groep en antwoord hier ook zeker in. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



KLEUREN, KLEUREN, KLEUREN MAAR … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


