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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  

  

De kampen zijn weeral voorbij en iedereen heeft zich goed geamuseerd. Maar de 
tijd vliegt en het is alweer tijd voor een nieuw scoutsjaar. Dit jaar staat in het 
thema van ‘Dromenland in zicht’. Dit staat voor dat geen enkele droom te groot 
kan zijn, je eigen ideeën tot leven brengen en ongeremd kunnen groeien vol 
fantasie. Dat is dan ook waar we dit jaar volledig achter willen staan want ook bij 
De4 durven we te dromen. 

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

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.   

Hopelijk hebben jullie al keiveel zin in het nieuwe jaar? Wij alvast wel! Tot snel. 

 

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! 

  

  

    



 

 

Hey lieve kapoenen😊"#$%   
 
Hier zijn we dan met het eerste boekje van dit scoutsjaar. Wil je weten welke leuke 
vergaderingen jullie leiding in petto hebben, lees dan zeker verder! Wij kijken er 
alvast enorm naar uit!!! 
 
Tot zondag xoxo Veva, Feya, Xebo en Nala 
 

Zondag 12 september 14-17u: Kennismakingsvergadering  

Yes, de eerste zondag van het scoutsjaar is aangebroken!!! Vandaag gaan we elkaar 
beter leren kennen aan de hand van vele leuke spelletjes. Vergeet zeker geen 4-
uurtje. 

Zondag 19 september 14-17u: Just dance-vergadering 

Smeer jullie beentjes maar al in want vandaag gaan we danseeennn! Het wordt een 
vergadering vol feest en muziek. J Wij hebben er alvast superveel zin in! 

Zondag 26 september 14-17u: Vriendinnetjesvergadering 

Vriendinnetjes, zusjes, nichtjes, klasgenootjes,… ze zijn allemaal welkom vandaag! 
We gaan ze deze vergadering tonen dat wij de leukste scouts van het land zijn maar 
we gaan ons vooral heel goed amuseren! J 

Zondag 3 oktober 14-17u: Familiezondag 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts want jullie leiding is volop bezig met de 
rest van het jaar te plannen. Tot volgende week!! 

Zondag 10 oktober 14-17u: Pyjama-vergadering 

De leiding is nog een beetje moe vandaag, daarom mogen jullie in jullie pyjama naar 
de scouts komen, super gezellig!! Vergeet ook jullie slaapzak niet want we gaan 
slaapzakspelletjes spelen J 

Zondag 17 oktober 14-17u: Olympische spelen vergadering 

Trek jullie sportschoenen maar al aan want vandaag halen we de atleten in ons naar 
boven. Neem zeker voldoende water mee 😉'()* 

  



 

 

Vrijdag 22 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Het is de dag van de jeugdbeweging!! Dit wil zeggen dat jullie met jullie uniform naar 
school mogen om te laten zien dat jullie van de scouts zijn! Super leukkkk!!!!  

Zaterdag 23 oktober: Eetavond 

Vandaag is het onze superleuke eetavond boordevol leuke actjes en lekker eten.J 
Nodig al jullie vriendjes en vriendinnetjes uit want het wordt een superleuke avond! 

Zondag 24 oktober 14-17u: Familiezondag 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts, jullie mogen lekker uitrusten van de 
eetavond. Tot volgende week! 

Zaterdag 30 oktober – Zondag 31 oktober: Mini-weekend 

Tijdens dit supertoffe mini-weekend gaan we met z’n allen een nachtje op ons lokaal 
slapen, als voorproevertje voor het echte weekend en het kamp. Meer informatie 
volgt! 

Zondag 7 november 14-17u: Niet verjaardagsfeest vergadering 

Vandaag is het een hele speciale dag, want het is onze niet-verjaardag!!!!! We gaan 
feest vieren met alles erop en eraan. Kaartjes, cadeautjes, iets lekkers om te 
smullen, het zal allemaal aanwezig zijn. 

Zondag 4 november 14-17u: Sprookjesvergadering 

Assepoester, Roodkapje, Hans en Grietje,… ze mogen er allemaal bij tijdens deze 
sprookjesvergadering. Vergeet jullie zeker niet te verkleden!!!J 

Zondag 21 november 14-17u: Knutselvergadering  

Vandaag mogen we onze creativiteit de vrije loop laten. Tijdens deze 
knutselvergadering gaan we allerlei leuke dingen maken. Als je knutselspullen thuis 
hebt, mag je dit zeker meenemen! 

Zondag 28 november 14-17u: Nachtwacht-vergadering 

“Dat is de nachtwacht, die dag – en nachtwacht. Op dat mysterieuze wezen dat z’n 
wereld plots verlaat.” Vandaag mogen jullie jullie verkleden in Vlad, Keelin of Wilko 
van de Nachtwacht! Zin in!! 

 

Dit is dan het einde van het eerste boekje van dit scoutsjaar. Maar niet getreurd, er 
komen nog vele leuke vergaderingen aan! 

Groetjes 

Nala, Veva, Feya en Xebo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  

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. 



 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk het moment is aangebroken het is terug SCOUTS!! 

We gaan samen een superleuk jaar tegemoet. 

Tot zondag. J 

 

Zondag 12 september: Kennismakingsdag  

Joepie, het jaar is weer begonnen, we kennen elkaar al van vorig jaar maar er zijn een 
paar nieuwe leden die we met open armen gaan ontvangen. Vandaag gaan we elkaar 
nog beter leren kennen. De leiding heeft vele leuke spelletjes in petto om het jaar 
goed van start te gaan.  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 19 september: Legervergadering  

Geeft acht! Kom vandaag allemaal in jullie stoerste legeroutfit naar de scouts.  

Vandaag verdiepen we ons in de wondere wereld van het leger. 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 26 september: vriendinnetjesvergadering 

Hey iedereen vandaag is het vriendinnetjesdag neem vandaag jullie vriendinnen mee 
naar de scouts om samen een toffe zondag te beleven. Vergeet geen boterhammen 
en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 3 oktober: familiezondag 

Deze zondag kan je lekker uitslapen en brunchen met je familie! We zien jullie 
volgende zondag ;) 

 

 



Zondag 10 oktober: Welnessvergadering  

Vandaag verwennen we ons zelf, we toveren ons om tot beautyqueen’s. 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 17 oktober: Disneyvergadering 

Vandaag stappen we in de wondere wereld van Disney. Kom allemaal verkleed als je 
favoriete Disneyfiguur. We gaan samen een leuke dag hebben.  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Vrijdag 22 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. Ga allemaal zeker met jullie uniform 
naar school om te laten zien wie de leukste scouts van Merksem is! 

 

Zaterdag 23 oktober: Eetavond 

Vandaag is het onze jaarlijkse eetavond. Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig want 
we gaan lekker smullen! 

 

Zondag 24 oktober 14-17u: Familiezondag 

Deze zondag kan je een keertje uitslapen het familie zondag. Tot volgende week! 

 

Zondag 31 oktober: Halloweenvergadering 

BOEEEEEEEEEEH!!!! Vandaag gaan we lekker griezelen, kom allemaal eng verkleed. 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 7 november: Oma & opa vergadering 

Help onze tijdreismachine is kapot!! We zijn oud geworden en zijn nu omaatjes en 
opaatjes geworden. Help ons de tijdmachine te herstellen tijdens deze vergadering. 
Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 14 november: Reisje rond de wereld vergadering 

Vandaag reizen we de wereld rond. We leren verschillende culturen en landen kennen. 
Opgelet! Wees zeker op tijd want ons vliegtuig stijgt op om 10 u! 

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 



 

Zondag 21 november: Toneelvergadering  

Het moment is aangebroken vandaag gaan we shinen op het podium. Haal jullie beste 
toneelkunsten en danspasjes boven.  

Vergeet geen boterhammen en 4-uurtje mee te nemen! 

 

Zondag 28 november: Alles op wieltjes vergadering 

Vandaag halen we onze beste rolkunsten boven. Pak zeker iets mee om te rollen (fiets, 
skateboard, rolschaatsen, …)  

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 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. 

 

 

Groetjes 

Rikkie, Phao, Akela, Baloe & Bagheera  

 

  



 

 

Welkom Welkom Welkom allerliefste jonggidsen van 2021-2022! Wij, jullie 
kersverse leiding heeft er opnieuw MEGA veel zin in om van dit jaar een knaller van 
formaat te maken. Stof je botinnnen maar alvast af en leg je uniform klaar want we 
vliegen er meteen in met fantastische vergaderingen! 

 

Zondag 12 september 10-17u: kennismakingsvergadering  

HEY HOI wie ben jij? En ik? En zij? Dat zijn vragen die we vandaag gaan 
beantwoorden. Vergeet je lunch en vieruurtje niet.  

Zondag 19 september 10-17u: Desperate housewives of bobo  

In the bergmansdreef there lives a bende of beautiful ladies.... everyone has their 
own secrets and those secrets are about to be exposed. Pak vooral je detectieve 
ogen mee en watch your back because nothing is what it seems in den bobo. 
(Vergeet je lunch en vieruurtje niet)  

Zondag 26 september 10-17u: Wereldoorlog 4  

Dames, kom in formatie! Vandaag gaan we de oorlog aan met onze grootste vijand. 
Daarbij hebben we jullie spierballen nodig! Kom in gepast uniform naar de scouts 
om onze sergeant niet teleur te stellen. Vergeet geen stevige lunch en vieruurtje 
mee te nemen!  

 

 

 

 

 

 

Zondag 3 oktober: familiezondag 

Vandaag is onze eerste familiezondag dus mag je vandaag lekker lang uitslapen en 
chillen thuis. De jonggidsenleiding zal vandaag met alle andere leiding het komende 
jaar plannen waardoor er dus GEEN scouts is. Geen getreur, volgende week zijn we 
er weer!  

  

  

  

  



Zondag 10 oktober 10-17u: Alles op wieltjes 

Heb je een step, fiets, skateboard? De dresscode is alles op wieltjes. Van wandelen 
komt er niks van in vandaag. Vergeet geen lekker eten voor vandaag. 

Zondag 17 oktober 10-17u: back to the 90’s 

Vandaag reizen we terug in de tijd. Fluo, foute fitness en wat marginaal zijn. Kom 
vandaag in je beste foute fitness outfit en neem je kennis over de 90’s mee. Dat kan 
zeker van pas komen vandaag. 

 

 

Vrijdag 22 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Het is vandaag dag van de jeugbewegingg!!! Draag dus vandaag met trots je uniform 
naar school en laat zien wie de beste scouts is. Trek ook zeker een foto van je 
scoutslook en tag ons via instagram (scouts_de4) zodat wij jullie foto’s van jullie 
prachtige outfits op onze pagina kunnen zetten. 

Zaterdag 23 oktober: eetavond  

Vanavond is het weer tijd voor onze jaarlijkse eetavond! Kom met je familie, 
vrienden en vriendinnen lekker smullen en genieten van de actjes. Verdere 
informatie komt via brief.  

Zondag 24 oktober: GEEN scouts   

Na gisteren onze buikjes vol te eten moet de leiding even een dagje bekomen. 
Vandaag is er geen scouts.  

Zondag 31 oktober 10-17u: “I witch you a happy Halloween”  

Geestelijke groeten spookachtige jonggidsen. Het is alweer de leukste tijd van het 
jaar want het is tijd om te gaan griezelen. Kom vandaag zelf als een angstaanjagend 
figuur of anders… BOO to you from our crew 



 

Zondag 7 november 10-17u: Pirates of den bobo  

Arrrrhhhggg en ahoy!!! Vandaag zijn we piraten. Dit betekend: op schattenjacht gaan 
en andere piraten bendes beroven. Haal die ooglapjes en haken dus al maar boven 
en zoals altijd, vergeet jullie eten niet. 

 

Zondag 14 november 10-17u: Prison break  

Staan de bewakers achter de hoek? Of is het veilig om te ontsnappen uit deze 
stinkende en donkere gevangenis? Gaan jullie het halen of niet? Kom er vandaag 
achter. Vergeet je lunch en vieruurtje niet.  

 

Zondag 21 november 10-17u: K4 (K3 hihi) airlines komt je halen  

Trek je mooiste K3 alvast aan. Vandaag vliegen we heel de wereld rond. Van Afrika 
tot in America, van op de Himalaya tot in de woestijn. BELANGRIJK: kom zeker met 
de fiets en vergeet je 4uurtje en boterhammen niet. 

Zondag 28 november 9-15u: Pyjama party  

Goeiemorgend iedereeenn!! Vandaag mogen jullie lekker lui in jullie pyjama naar de 
scouts komen. Om 9u staat jullie daar ook een ontbijtje te wachten, maar vergeet 
zeker geen middageten mee te brengen. 



 

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.  

 

 

  



  

		

Hey allerliefste gidsen van ons!!  
Wij kijken enorm uit naar dit geweldige jaar dat voor ons staat met super leuke 
vergaderingen, weekends en natuurlijk het super toffe kamp, hopelijk zijn jullie ook 
zo excited als wij zijn.  
Dit zijn alvast de vergaderingen voor het eerste boekske.  
WIJ HEBBEN ER ZIN IINNNNNN!! 
XOXO jullie AWESOME leiding  

Ps: Je komt altijd met de fiets (wanneer dit niet lukt laat je dit weten aan één van de 
leiding) 

 

Zondag 12 september: 10u-17u: Kennismakingsvergadering met jullie 
awesome leiding 

De allereerste vergadering van het jaar, hopelijk hebben jullie jullie goed gewassen 
na den overgang en stinken jullie niet meer, want vandaag gaan we elkaar allemaal 
wat beter leren kennen. Dus zeker komen! Vergeet geen middageten en 4-uurtje! 

Zondag 19 september: 10u-17u: Bobo survival experience  

Haal allemaal jullie survival skilssss uit de kast want vandaag gaan we dit zeker en 
vast nodig hebben. Dus smeer jullie benen al maar goed in en vergeet geen 
middageten en 4-uurtje! 

Zondag 26 september: 10u-17u: Trammeke 3 vergadering 

Jawel vandaag gaan we het stad onveilig maken, dus zie zeker dat je allemaal met 
de fiets komt want het wordt weer eens een spetterende vergadering!  

Zondag 3 oktober: Familiezondag 

De leiding gaat op leidingsweekend om heel het jaar goed uit te plannen en alles 
mooi in orde te brengen. Dit betekent dus dat jullie vandaag jullie oma’s en opa’s, 
bompa’s en bomma’s, tantes en nonkels,… noem maar op eens een bezoekje 
kunnen brengen. Wij zien elkaar volgende week! 

  

  

  

  



 

Vrijdag 8 oktober: Gidsebar  

HET IS ZOVER EINDELIJK ONZE EERSTE GIDSEBAR!! Zie dat jullie het evenement 
meermaals delen en we iedereen stalken met onze gidsebar. We moeten zien dat zo 
veel mogelijk man aanwezig is zodat onze eerste editie niet te vergeten valt. We 
verwachten van jullie dat jullie zeker tot 00u00 helpen, vanaf dan mag je naar huis, 
maar we hebben ook na 00u00 alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Dus smeek 
allemaal maar eens bij de mama en papa. Meer informatie volgt nog! 

Zondag 10 oktober: Familiezondag 

Omdat we deze vrijdag onze awesome gidsebar hebben, mogen we deze zondag 
even een rustdagje nemen. Vandaag mogen jullie lekker chillen en bekomen van het 
harde werk. We zien jullie volgende week terug 😊"#$% 

Zondag 17 oktober: 10u-17u: Margi’s 2170 

Margi’s 2170, ze ma zeker! Vandaag gaan we onze uber marginale Johhny en 
Marina bovenhalen, dus haal al jullie marginale kleren boven en dan gaan we 2170 
eens goed op zijn kop zetten. 

Vrijdag 22 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Jawel jawel vandaag is het THE DAY, de dag van de jeugdbeweging. Vandaag mogen 
jullie allemaal met jullie uniform naar school en eens gaan vertellen aan iedereen 
HOE LEUK WIJ WEL NIET ZIJN! Geniet ervan dames!! 

Zaterdag 23 oktober: EETAVOND 

Het is zover onze jaarlijkse eetavond, zie dat jullie allemaal zeker komen! Er wordt 
lekker eten voorzien en er zijn weer gekke bingo prijzen, JAWEL DE BINGO IS TERUG. 
Dus zeker komen!! Zie dat je jullie actje goed oefent thuis en dan komt het helemaal 
goed! 

Zondag 24 oktober: Familiezondag 

Gisteren was onze jaarlijkse eetavond waardoor wij als leiding nu allemaal heel moe 
zijn. Daardoor gaan wij vandaag een beetje rusten en kunnen jullie nog eens 
allemaal een bezoekje brengen aan jullie oma’s, opa’s, bompa’s en bomma’s zij 
gaan dit heel leuk vinden. En dan zien we elkaar volgende week terug! 

Zondag 31 oktober: 10u-17u: Halloween vergadering 

Het is weer de tijd van het jaar, de heksen, de spoken, de clowns komen weer naar 
boven vandaag. Verkleed jullie allemaal goed en zie dat je niet te snel verschiet 
vandaag want het zou weleens eng kunnen worden. 

Zondag 7 november: Duo choco vergadering 

Wat kan dit zijn? Duo choco vergadering?? Heeft het iets te maken met choco of 
heeft het toch een dubbele betekenis? Wie zal het zeggen? Als je meer wil weten 
over deze mysterieuze vergadering moeten jullie zeker komen. En misschien is het 
een slim idee om weldegelijk een duo choco pot mee te nemen… 



12-13-14 november: Weekend 

Het is zover, we hebben er lang op moeten wachten MAAR EINDELIJK is het tijd voor 
ons weekend. Verdere informatie volgt nog, hopelijk hebben jullie er evenveel zin in 
als ons 😊"#$%!! 

21 november: 3de jaars zijn leiding 

Vandaag gaan onze 3de jaars (Lotte, Noa en Laura) eens leiding zijn. Verdere info 
ontvang je via deze 3 dames. Vergeet je lunch pakket niet en je 4-uurtje. 

28 november: Plastische chirurgie vergadering 

Dikke lippen, ribben laten weghalen, fillers in het gezicht, noem maar op. Vandaag 
gaan we ons in deze wereld verdiepen en worden we the better version of ourselves. 
Want ja, plastische chirurgie wie wilt dit nu niet doen? vergeet je middageten niet en 
je 4-uurtje. 

 

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. 

 

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. 

 

 

XOXO Anne, Nieke, Femke en Justine 

	  


