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’t Boekske
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4 Sint-Joris
meisjesgidsen

KAPOENEN

kapoenenleiding@4desintjoris.be

Auke Vermeiren (Veva)

0471 29 70 96

Lore Plateau (Feya)

0468 22 66 13

Maurice Jacobs (Xebo)

0471 41 88 69

Norah Kegels (Nala)

0491 93 07 71

KABOUTERS

kabouterleiding@4desintjoris.be

Fleur Engelen (Akela)

0494 87 72 04

Fien Philipsen (Rikki)

0472 79 92 05

Thomas Vandoosselaer (Bagheera)
Fien Heggerick (Baloe)

0498 06 94 44

Marie Bastiaens (Phao)

0471 38 50 61

JONGGIDSEN

jogileiding@4desintjoris.be

Lynn Goedons

0494 59 11 66

Yara Van Kolen

0492 04 32 33

Hedda Jimenez

0488 10 77 67

Paulien Bastiaens

0474 61 79 22

Bas Deblock

0474 19 09 49

GIDSEN

gidsenleiding@4desintjoris.be

Justine Jacobs

0471 26 24 98

Nieke Steyaert

0478 09 39 99

Femke Vandeputte

0471 97 15 60

Anne Somers

0479 13 11 61

GROEPSLEIDING

groepsleiding@4desintjoris.be

Thomas Vandoosselaer
Justine Jacobs

0471 26 24 98

Nieke Steyaert

0478 09 39 99

Femke Vandeputte

0471 97 15 60

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! De voorbije maanden waren al druk, druk,
druk en er staan ons de komende maanden nog tal van leuke activiteiten te
wachten.
We zijn het scoutjaar begonnen met de 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!
De feestdagen en examens komen eraan. Daarom is het ook weer de tijd van het
jaar om avondvergaderingen te plannen. Dit jaar zullen alle avondvergaderingen
op zaterdagen vallen. Hopelijk zien we ook dan ieder van jullie weer verschijnen.
Tot op een van onze activiteiten!

Groetjes,
De groepsleiding
groepsleiding@4desintjoris.be

Thomas, Femke, Nieke en Justine

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

Dag lieve kapoenen,
Hopelijk hebben jullie al veel plezier gemaakt tijdens het vorige boekske. Maar
joepieee, de fun is nog niet gedaan!!! Want hier zijn we alweer met het tweede
boekske. Piep maar snel verder naar de vergaderingen die we in petto hebben ;).
XOXO Feya, Nala, Veva en Xebo

Zondag 5 december 14u-17u: Sinterklaas
Knik knik, ‘k heb de bibber in mijn knieën want vannacht komt… Jawel lieve dames,
of dat hopen we toch, het is eindelijk zo ver. Om de Sint er nog wat meer van te
overtuigen dat jullie brave kindjes zijn, gaan we vandaag extra ons best doen!
Misschien maken we een tekening, doen we de afwas, kuisen we het lokaal,… Of zijn
we toch al braaf genoeg geweest???

Zaterdag 11 december 18u30-20u30: Afscheidsfeestje
2de jaars, weten jullie nog die warme zomer? Veel chocolade en lekkere choco? Al
dat lekkere eten gemaakt door de beste foeriers? Vandaag komen al onze vriendjes
van de zomer nog eens langs om afscheid te nemen. Ook de 1ste jaars zijn zeer
welkom om deze gekke mensen te leren kennen, wie weet herken je er wel een paar
;).

Zaterdag 18 december 18u30-20u30: Parcourvergadering
WOW, wat is er hier gebeurd??? Ons lokaal ziet er nogal gek uit vandaag! Al die
touwen, obstakels,… Kunnen jullie ons komen helpen? Zijn jullie sluw, dapper en
lenig genoeg voor deze klus?

Zaterdag 25 december: Familiezondag: Kerst
Ik wens je een vrolijk kerstfeest ik wens je een vrolijk kerstfeest ik wens je een vrolijk
kerstfeest… (zie volgende vergadering)
Vandaag geen scouts, jammer L. Het is familiezondag op een zaterdag. Zo kunnen
jullie gezellig samen met de familie Kerst vieren.

Zaterdag 1 januari: Familiezondag: Nieuwjaar
… en een gelukkig Nieuwjaar!!
Weeral??? Ook vandaag is het geen scouts. Vandaag mogen jullie jullie
Nieuwjaarsbrieven gaan voorlezen. Volgende week zien we jullie graag terug!!!

Zaterdag 8 januari 18u30-20u30: Feestdagenfeestje
EINDELIJK!!! Wat hebben we jullie gemist. En goed nieuws want de feestdagen zijn
nog niet gedaan! Ook bij de kapoenen vieren we Kerst en Nieuwjaar. Neem allemaal
een klein cadeautje mee van maximum 5 euro! We verwachten iedereen in
feestkleren (maar wel warm genoeg).

Zaterdag 15 januari 18u30-20u30: Spelletjesavond
Vandaag spelen we gezellig gezelschapsspelletjes. Wie kan er goed tegen zijn
verlies??? Daar komen we vandaag achter! 1… 2… 3… spelen maar!

Zaterdag 22 januari 18u30-20u30: Filmvergadering
Als ik een film zie dan begin ik te dromen, ik zie mezelf al op dat zilveren doek!* Wat
is jullie favoriete film? Vandaag kijken we een film in de kapoenencinema! Zijn jullie
benieuwd? Je mag zeker iets knus meenemen zoals een dekentje,… Zo kunnen we
er een gezellige boel van maken.

Zaterdag 29 januari 18u30-20u30: Wellnessvergadering
Jij bent mooi, jij bent mooi. Mooi vanbinnen en vanbuiten. Jij bent mooi, jij bent
mooi, eyo eyo eyo!* Vandaag gaan we lekker chillen op onze laatste
avondvergadering. Massages, warme badjes, mooie nagels, maskertjes,…

Zaterdag en zondag 5 & 6 februari: Verkoopweekend (10u-17u)
Haal de verkoopster in jezelf naar boven want dit weekend gaan we onze lekkernijen
verkopen. Zeker allemaal komen dus!
Vergeet je middageten en 4-uurtje niet mee te nemen.

Weekend 11 tot 13 februari: Valentijnweekend
Jij hebt zoveel moois om je heen, overal liefde overal liefde!* Jaja het is zo ver, ons
weekend kan beginnen! Alle belangrijke info krijgen jullie nog in een brief. We
kunnen al wel verklappen dat er veel roos, rood en hartjes zullen zijn. Heel veel
liefde alvast van ons! <3

Zondag 20 februari 14u-17u: Regenboogvergadering
Ga je mee naar het land van de regenboog, regenboog, regenboogggg!* Vandaag
gaan we naar het land van de regenboog, maar alle kleuren zijn foetsie!!! Al een
geluk hebben wij zo’n stoere kapoenen die de kleuren zeker kunnen terugkrijgen!!

Zondag 27 februari 14u-17u: Carnavalvergadering
Doe maar gek doe maar mal, dit is een gemaskerd bal! Tis carnaval!* Verkleden
maaaaarrrr! Vandaag is het (echt waar zoek maar op) CARNAVAL! De uitgelegen
kans om eens in de huid van iemand anders te kruipen!

Zo dat was het dan weer voor dit boekske. Hebben jullie de K3-liedjes* gespot? Hihi,
de leiding heeft misschien een beetje te veel K2 zoekt K3 gekeken! Dit waren alweer
super leuke vergaderingen, maar er zijn er nog op komst!!
Groetjes,
Feya, Nala, Veva en Xebo of beter gezegd K4 (4 Kapoenenleiding)

N
a Xe
bo

F
e
V
e

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

BELANGRIJK
- Laat zeker iets weten als je niet kan komen.
- Doe altijd je uniform aan, tenzij je deze nog niet hebt of verkleed komt.
- Vergeet geen 4uurtje.

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

Zondag 5 December: Sinterklaas vergadering (14u-17u)
Vandaag komt de Sint langst op de scouts. Hebben jullie al een brief geschreven en
je schoen klaargezet want wie weet krijg je wel cadeautjes.
Opgelet vandaag is het een halve dag (14u-17u)! Je moet dus enkel een koekje en
een drankje meenemen.

Zaterdag 11 December: Afscheidsfeestje (18u30-20u30)
Vandaag gaan jullie voor de laatste keer terug naar jullie groep van vorig jaar. De
eerste jaars mogen dus voor één keertje terug naar de kapoenen en hun
kapoenenleiding van vorig jaar. De tweede en derde jaars krijgen gezelschap van de
derde jaars van vorig jaar en hun leiding van vorig jaar. Zeker komen dus!

Zaterdag 18 December: Filmvergadering (18u30-20u30)
Vandaag gaan we gezellig film kijken. Neem een dekentje, een hapje en drankje
mee. Je favoriete film mag je natuurlijk ook meenemen.
! Let op; het kan zijn dat de vergadering iets zal uitlopen omdat we natuurlijk niet in
het midden van de film willen stoppen met kijken !

Zaterdag 25 December: Geen scouts
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. Het is namelijk Kerstdag, je kan dus
gezellig met je familie naar de kerstmarkt. Of pakjes onder de kerstboom open
maken.

Zaterdag 1 Januari: Geen scouts
Na het vele feesten, eten en laat opblijven is het vandaag een rustdag en dus geen
scouts. Maar we zien jullie volgende week weer.

Zaterdag 8 Januari: knutselvergadering (18u30-20u30)
Vandaag staat alles in het teken van knutselen. Wordt het iets heel groots of eerder
iets met veel glitters? Haal de Picasso in jezelf maar naar boven want wij gaan
kunstwerken maken vandaag.

Zaterdag 15 Januari: Casino vergadering (18u30-20u30)
Haal jullie pokerface maar naar boven want vanavond gaan we gokken in het casino.
Wie is het best in Poker? Of speel je liever Amerikaanse Roulette? Zeker komen dus
en kleed je maar chic aan zodat je zeker binnen mag.

Zaterdag 22 Januari: Reis rond de wereld vergadering (18u30-20u30)
Vandaag reizen we met met de ‘4 de sint joris airlines’ rond de wereld! Wees zeker
op tijd want ons vliegtuig vertrekt stipt om 18:30u ;).

Zaterdag 29 Januari: Feestvergadering (18u30-20u30)
Vanavond bouwen we een feestje als nooit tevoren. Met jullie favoriete nummers
blazen we het dak eraf en dansen we de hele avond. De leiding heeft er alvast veel
zin in!!

Zaterdag en zondag 5 & 6 februari: Verkoopweekend (10u-17u)
Haal de verkoopster in jezelf naar boven want dit weekend gaan we onze lekkernijen
verkopen. Zeker allemaal komen dus!
Vergeet je middageten en 4-uurtje niet mee te nemen.

Zondag 11-13 februari: Weekend!!!!
Houd dit weekend zeker vrij want dan gaan we op kabouter-weekend.
Verdere info volgt nog via mail.

Zondag 20 februari: (10u-17u)
LOVE IS IN THE AIR <3
We weten dat Valentijn net voorbij is maar toch draait vandaag alles weer om de
liefde. Cupido is er al vandoor maar niet getreurd de leiding is ervan overtuigd dat
jullie zijn plaatsje perfect kunnen innemen. Duss Cupido’s….uh kabouters zeker
komen vandaag!
Al vele kusjes van jullie favoriete leiding xxx
Vergeet ook jullie middageten en 4-uurtje niet!

Zondag 27 februari: (10u-17u)
Heeeey kabouters, vandaag gaan we tegen elkaar strijden als cowboys en indianen.
Het gaat super leuk worden dus zeker komen!
Vergeet jullie middageten en 4-uurtje niet mee te nemen.

Boodschap van algemeen nut:
- Als je niet kan komen laat dit dan even weten.
- Leer zeker de wet vanbuiten.
- 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 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.

Koude groeten lieve jonggidsen! Het is weer tijd voor verwarmende vergaderingen,
koele (snapte?) avonden en waanzinnig leuke momenten om samen te delen! Vol
feest en plezier willen wij jullie al laten kennismaken met de komende
vergaderingen WE ZIEN JE SNEL – SNOTTEBEL J

Zondag 5 december 14 - 17 u: we love de sint en pieten!
SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN … dolle pret vandaag want de
sint is weer in het land met onze dikke vrienden de pieten!
Benieuwd of er stoute kindjes bij de jonggidsen zitten? Het is
vandaag een halve dag!

Zaterdag 11 december 19u-21u: afscheidsfeestje
Vandaag gaan we een jaartje terug in de tijd. De eerste jaars mogen voor een laatste
keertje terug naar hun oude tak. En de tweede en derde jaars krijgen gezelschap
van de derde jaars van vorig jaar!

Zaterdag 18 december 19u-21u: week before christmas partyyy!!
Deze zaterdag is het niet de beurt aan sinterklaas maar zal het aan de kerstman
zijn. We zullen een leuk kerstfeestje organiseren en daar zijn jullie allen voor
uitgenodigd! Dus zeker komen is de boodschap!
Neem ook allemaal een cadeautje mee van max 5 euro!

Zaterdag 25 december 19u-21u: KERSTDAG
Hohoho merry christmas!! Vandaag GEEN scouts, maar wel een warme chocomelk
bij de kerstboom. Geniet van de cadeautjes en de gezellige sfeer.

Zaterdag 1 januari 19u-21u: NIEUWJAAR
3…2…1… HAPPY NEW YEAR!! Vandaag is het GEEN scouts. Geniet alvast van het
nieuwe jaar. Wat zijn jullie nieuwe goede voornemens?

Zaterdag 8 januari 19u-21u: Netflix and chilleuh
Een beetje popcorn + een lekker drankje + een mega goeie film = de ultieme
filmavond. Wij leggen ons vanavond lekker lui in de zetel! Neem gerust een snack,
drinken en een dekentje mee voor tijdens de film.

Zaterdag 15 januari 19u-21u: slaapzakkenvergadering
Neem allemaal jullie warmste slaapzak mee. Dan kruipen we samen gezellig dicht
bijeen om leuke spelletjes te spelen en onze gekste verhalen en geheimen te delen
met elkaar.

Zaterdag ? januari 19u-21u: spa vergadering
Vandaag gaan we ons eens goed verwennen. We gaan ons helemaal omtoveren tot
echte beautyqueen’s. Het wordt een echte relax vergadering dus zeker allemaal
komen!

Zaterdag 5 februari en zondag 6 februari 10u-17u: VERKOOP
Jammer genoeg heeft jullie leiding nog geen grote schatkist vol met
goud en geld gevonden. Dus zullen we om onze scouts draaiende te
houden en super leuke dingen te kunnen doen, dit weekend onze
welgekende snoepzakken-verkoop houden. Kom zeker beide dagen
– meer info volgt nog.

Zondag 13 februari 10u-17u: valentijn <3
AMOR AMOR LIEVE AMOR SCHIET EEN PIJLTJE DOOR MIJN
HART <3 Zoals K3 ooit zo mooi zong over de liefde, zullen wij
vandaag ons helemaal gooien in de wereld van cupido. Kom
zeker af want het wordt een dag om nooit meer te vergeten.
*insert hearteyes emoji*.

18-20 februari: DUODAGEN
OPGEPAST! Dit weekend kidnappen we de derdejaars voor een spetterend weekend
met alle andere derdejaars jonggivers van ons district. Geen getreur liefste eerste en
tweedejaars: volgende week zijn we er terug. Voor de 1e en 2e jaars is er vandaag
dus GEEN SCOUTS. Meer info voor de derdejaars volgt via brief.

Zondag 27 februari 10u-17u: olympische winterspelen
Trek jullie sportschoenen maar al aan want vandaag halen we de atleten in ons naar
boven. We gaan een sportieve dag tegemoet dus vergeet zeker jullie lunch en 4uurtje niet mee te nemen.

BELANGRIJK!!!

-

Als je niet kan komen laat dit dan even weten
Leer zeker de wet! Anders trakteren
Kom altijd in uniform of verkleed

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 hierbij helpen.

Hedda Lynn Yara Paulien Bas

5 december (14:00 – 17:00): Sinterklaas
“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint- Nikolas ik zie
hem al staan.” Joepie Yaheeee daar is de Sint weer. Neem allemaal een schoen,
suikerklontje en een wortel mee en als jullie braaf genoeg zijn krijg je een beloning.

11 december (18:30 – 20:30): Afscheidsfeest
Vandaag gaan de eerste jaars terug naar hun oude tak. En halen we allemaal samen
nog eens herinneringen boven van die goede ouwe tijd.

18 december (19:00 – 21:00): We vieren de geboorte van Nieke en Fem
21 jaar geleden kwamen twee kinnekes ter wereld. Daarom vieren we vanavond
deze dag met pakjes en een hapje, zoals op kerstavond. Verder info over deze
belangrijke avond volgt nog.

25 december: Familiezondag
Op deze prachtige kerstdag is het geen scouts, geniet van jullie vrije dag

1 januari: Familiezondag
“3,2,1, HAPPY NEW YEAR!!!”
Wat zijn jullie goede voornemens? Denk er maar over na tegen de volgende
vergadering, want vandaag is het weer geen scouts. Volgende week dubbele pret
verzekerd.

8 januari (19:00 – 21:00): Among us
Wie is de beste saboteur onder onze Gidsen, dat komen we vanavond zeker te
weten.

15 januari (19:00 – 21:00): Gidsen @ the movies
Jogging: check
Deekentje: check
Heel veel snacks: check
Film: ?
Vanavond maken we er een gezellig filmavondje van.

22 januari (19:00 – 21:00): All You can eat
Kom vanavond zeker met een lege maag naar de scouts, want deze zal rijkelijk
gevuld worden.

30 januari: Heksenjacht
Vandaag worden jullie in twee groepen opgesplitst en komen we te weten wie beste
speurders zijn.

5 en 6 februari: Verkoop
Oefen thuis allemaal deze zin maar goed voor de spiegel met een lach: “Hallo, wij
zijn van de scouts 4de sint Joris meisjes gidsen. En wij verkopen balpennen en
snoep. Zou u iets willen kopen aub?”

13 februari: 3de jaars zijn leiding
Vandaag gaan onze 3de jaars (Lisa, Mirthe en Roos V.) eens leiding zijn. Verdere info
ontvang je via deze 3 dames. Vergeet je lunch pakket niet en je 4-uurtje

18 – 20 februari: giverweekend
Er staat jullie een geweldig weekend te wacht met alle andere scoutsen van ons
district.

27 februari: De Homo universalis
Wie is de Homo universalis onder onze gidsen? Wie kan een blikje balanceren, een
papieren vliegtuigje op een platform laten landen en kan het langst zijn voeten
omhoog houden zodat poetsvrouw Baloe er met haar stofzuiger langs kan, deze
persoon maakt het meeste kans.

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 waarin het steeds beter wordt om samen te zijn.

XOXO Anne, Nieke, Femke en Justine

