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KAPOENEN                                                                                           kapoenenleiding@4desintjoris.be 

Hanne Slangen (Feya) Ghyselshoek 21 2170 Merksem 0495/70.63.36 

Servaas Descheemaeker 
(Smurk) 

Sint-
Bartholomeusstraat 
129 

2170 Merksem 0494/98.47.78 

KABOUTERS                                                                                          kabouterleiding@4desintjoris.be 

Enea Verdoliva (Chikai)  Strengen 8 2900 Schoten 0498/45.81.35 

Veronique Van Roey (Raksha) Lambrechtshoekenlaan 
209 k11 

2170 Merksem 0498/07.78.47 

JONGGIDSEN                                                                                                   jogileiding@4desintjoris.be 

Insen Brueren  Strengen 8 2170 Merksem 0485/99.83.92 

Lena Fokker  Lodewijk de 
Weerdtstraat 30 

2900 Schoten 0471/13.39.65 

Matilde Verwimp De Meers 30 2170 Merksem 0497/07.14.19 

GIDSEN                                                                                                        gidsenleiding@4desintjoris.be 

Lauren Vertessen  Maantjessteenweg 52 2170 Merksem 0495/54.98.10 

Luna Van Wallendael Victor Roosenplein 41 2170 Merksem 0496/65.63.84 

GROEPSLEIDING                                                                                     groepsleiding@4desintjoris.be 

Daphné De Weirt Ringlaan 137 2170 Merksem 0474/72.25.98 

Laura Braem  Pantijnlei 43 2900 Schoten 0470/93.36.65 

Luna Van Wallendael Victor Roosenplein 41 2170 Merksem 0496/65.63.84 

Lauren Vertessen  Maantjessteenweg 52 2170 Merksem 0495/54.98.10 



 

 

 

Beste ouders, leden en vrienden van de 4 

We zijn al aanbeland bij ons tweede boekje. Het scoutsjaar kende een vliegende start 
met een spetterende (o.a. door de regen) overgang. De takken vlogen er daarna meteen 
in met zotte vergaderingen en onze eetavond was er al gauw. Daarvoor willen we graag 
nog eens iedereen bedanken die aanwezig was en zo onze scouts heeft gesteund! Dit 
is echt van ontelbare waarde voor onze groep en sinjoko. De kabouters hebben net hun 
casa di kabo achter de rug en de  andere takken gingen al op weekend. Het was dus 
zoals je kon lezen al een enorm gevulde eerste 3 maanden van ons scoutsjaar. En ook 
dit boekje belooft veel!  

Vanaf december tot januari gaan de avondvergadering van start. Lees dus zeker 
aandachtig het boekje wanneer je precies scouts hebt, want dit kan wel eens 
verschillen van tak tot tak en week tot week. 6 januari geeft de leidingsploeg een drink 
voor alle ouders omdat we samen met jullie het nieuwe jaar willen inzetten! Een 
uitnodiging mogen jullie nog in de bus verwachten, maar zet de datum maar alvast in 
je agenda! En in februari gaan we een keertje schaatsen met de hele groep, dat wordt 
lachen! Meer info mogen jullie zeker verwachten in een brief.  

Tenslotte willen we graag iedereen een warme kerst en een zalig nieuwjaar wensen. 
Dat het volgende jaar gevuld mag zijn met liefde, vriendschap en geluk. 

Tot zondag!  
 
Groetjes  
De groepsleiding 
groepsleiding@4desintjoris.be  

Daphné De Weirt  

Laura Braem 	

Luna Van Wallendael  

Lauren Vertessen  

0474/72.25.98  

0470/93.36.65  

0496/65.63.84  

0495/54.98.10  

 
 
  



 
 

Hallo allerliefste 
kapoenen!!  
 

Het is weer tijd voor een nieuw boekske en superleuke 
vergadering!  

 

LET OP! In dit boekske zijn er ook heel wat 
avondvergaderingen.  
  
Zondag 3 december 14u-17u: Geen scouts  
  
Jammer genoeg is het voor een keertje geen scouts. Volgende 
week zien    we jullie allemaal terug!  
  
 
Vrijdag 8 december 18u30-20u30: De Sint komt op bezoek!!  
  

Hoor wie klopt daar kinderen? Hoor wie klopt 
daar kinderen?  
Het is de SINT EN ZWARTE PIET!  
Deze avond komen zij speciaal op bezoek bij ons op de scouts.  
Let er dus maar op dat jullie extra flink zijn deze week!  
  
 
 

Zaterdag 16 december 18u30-20u30: Afscheidsfeestje  
  
De kapoenen, de leiding en de foeriers van vorig jaar komen vanavond terug op 
bezoek bij de kapoenen om het geweldige jaar nog eens te beleven.  
Natuurlijk zijn de eerstejaars ook welkom vandaag.  
  
 
Zaterdag 23 december: Geen scouts (Kerst)  
  
 
Wij weten dat het kerstweekend al heel druk zal zijn, dus dit weekend geen scouts bij 
de kapoenen. Wij wensen jullie allemaal een zalige Kerst en volgende week vieren we 
dit samen!  
 
 
  



Zaterdag 30 december 18u30-20u30: Kerstfeestje  
  
Morgen is het Oudjaar en Kerst is al gepasseerd… dringend tijd dus voor een 
FEESTJE!!   
We gaan lekkere hapjes eten, iets drinken, 
leuke spelletjes spelen en natuurlijk 
cadeautjes geven aan elkaar.  
Jullie mogen allemaal een cadeautje 
meenemen van maximum €5.  
  
Zaterdag 6 januari 18u30-20u30: 
Driekoningen + nieuwjaarsdrink  
  
Zijn jullie stemmetjes al gesmeerd?  
Ligt jullie kroon al klaar?  
Ja? Super! Want...  
Wij gaan vandaag Driekoningen zingen in de buurt!  
  
Voor de ouders zal er ook een Nieuwjaarsdrink plaatsvinden, maar hierover volgt 
zeker nog meer informatie.  
 
  
Zaterdag 13 januari 18u30-20u30: Tocht door het donker  
  
Geen paniek! Wij gaan mooie lichtjes meenemen en met z’n allen samen op stap in 
het donker.  
Maak jullie maar klaar voor een supergezellige avond.  
  
 

 
Zaterdag 20 januari 18u30-20u30: 
Spelletjesavond  
  
Wat is jullie lievelingsgezelschapsspel? Neem het 
vanavond zeker mee want wij gaan een hele avond 
spelletjes spelen! JEEJ!  
  

 
Vrijdag 26 januari 19u - zondag 28 januari 12u: Kapoenenweekend  
  
Het miniweekend was al superleuk, dus dit weekend zal nog eens dubbel zo leuk 
worden!  
 
Jullie krijgen hierover nog een brief met alle praktische info en het thema natuurlijk.  
  



Zondag 4 februari 14u-17u: Pyjamafeestje  
  
Vandaag hebben jullie 2 dingen nodig: een pyjama en een slaapzak.  
Wat gaan we doen? Kom het zeker ontdekken op deze eerste zondag 
van het nieuwe jaar!  
  
  
Zondag 11 februari 14u-17u: Schaatsen  

  
  
Buiten is het nog lekker koud en wij vonden het dringend tijd om 
iets met onze hele groep te gaan doen.  
We gaan SCHAATSEN!  
Meer info volgt.  
 
  
 

 
 
Zondag 18 februari 14u-17u: Valentijn-vergadering  
  
Liefde, liefde en nog eens liefde…[Text Wrapping Break]Gaan 
jullie hartjes ook al sneller slaan?  
Deze zondag staat volledig in het teken van Cupido en zijn pijlen 
en natuurlijk…  
LIEFDE!!  
Want wat zien wij onze kapoenen toch graag xxxxxxxxxxxxx  
  
  
 
Zondag 25 februari 14u-17u: Bomma-vergadering  
  
Willen jullie graag weten hoe het voelt om oud te zijn?  
Zeker komen dan vandaag want we gaan uittesten hoe het voelt om niet goed te been 
te zijn, niet goed te kunnen horen, de kleinkinderen graag te zien, enzovoort!   
 
 
  

Zo dit was het al voor het tweede boekska van dit jaar!  
Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij!!  

Heel veel knuffels van jullie beestige leiding!  
 
  

Smurk & Feya   



 

  

 
 
Wet  
Ik ben kapoen,  
ik ben lief en schattig   
en wil alles samen doen.  
  
Gebed  
Lieve Jezus,  
Geef ons een fijne dag  
en laat ons spelen met een lach.  
Amen.  
  



 
 
 
 
 
 

 

Halloooo kaboutertjes, alweer een nieuw 
boekske met leuke vergaderingen om veel plezier te beleven met al jullie vriendinnetjes en de 
leiding!!! 

Wij hebben er al HEEL VEEL zin in. 

Zondag 03/12 Cowboys en Indianen 14u-17u 

Vandaag mogen jullie allemaal verkleed komen alsof jullie uit het Wilde Westen komen! Dus haal die 
cowboyboots al maar van onder het stof of steek veren in jullie haar, want deze strijd is nog niet over. 
Vergeet zeker ook geen 4-uurtje en een drankje. 

Vrijdag 08/12 Sinterklaas 18u30 tot 20u30 

Hoor wie klopt daar kinderen?... Sinterklaas komt langs dus hopelijk 
zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar en staan jullie niet in het 
Boek van Sinterklaas... Het is een avondvergadering dus moeten jullie 
enkel jullie das aandoen, (maar ook niet je beste kledij, want je kan 
altijd vuil worden) en mogen jullie rechtstreeks naar het lokaal 

komen. 

Zaterdag 16/12 Afscheidsfeestje 18u30-20u30 

Woehoe! Het is weer zover!! Vanavond mogen jullie naar jullie tak van vorig jaar gaan om afscheid te 
nemen met een leuk feestje. Denk dus maar al na over de leuke anekdotes die jullie willen vertellen 
en alle grappige momenten om mee te lachen. 

Zondag 24/12 Familiezondag 

Jammer genoeg is het deze zondag geen scouts, maar hopelijk genieten jullie 
net zoveel van kerstavond met jullie familie! Merry Christmas!! 

Zondag 31/12 Familiezondag 

¯3,2,1... Vandaag mogen jullie aftellen naar het nieuwe jaar! 
We wensen jullie een heel gelukkig Nieuwjaar toe. Hopelijk is 
2018 een jaar vol leuke scoutsvergaderingen, een super tof 
weekend en een onvergetelijk kamp. 

 



Zaterdag 06/01 Driekoningen 18u30-20u30 

Smeer jullie kelen al maar, want vanavond gaan we zingen! Wij hopen jullie mooi verkleed te zien (wel 
in warme kledij) zodat we zeker veel snoep kunnen verzamelen samen!! 

Vrijdag 12/01 Laat kerstfeestje 18u30-20u30 

Vanavond gaan wij Kerstmis vieren! Jullie mogen allemaal een cadeautje van €4 meenemen. Hopelijk 
zijn jullie met velen en wordt het heel gezellig! 

Vrijdag 19/01 Wellness 18u30-20u30 

Na zo'n lange, drukke week mogen we onszelf wel eens verwennen! Dus hopelijk hebben jullie zin in 
een goede manicure en schaven jullie jullie massagekunsten nog wat bij. Wij kijken er alvast naar uit! 

Vrijdag 26/01 Film (Monster House) 18u30-20u30 

Zijn jullie snel bang of net niet? We zullen het vanavond te weten komen, want we 
gaan de griezelfilm 'Monster House' zien. Jullie mogen snacks en een dekentje 
meenemen om het jullie zo comfortabel mogelijk te maken ;). 

 

Zondag 4/02 Minions 10u-17u 

Yess!!!!! Eindelijk Minionvergaderig!!! Hier hebben jullie zeker en vast 
lang naar uitgekeken! Vergeet geen lunchpakket, 4-uurtje en drankje. 

Zondag 11/02 Schaatsvergadering 14-17u 

We gaan schaatsen! Trek dus warme kledij aan en neem zeker ook handschoenen mee. Dan zullen 
we eens zien wie het meest gracieus over het ijs kan glijden en toch nog haar evenwicht kan 

behouden. Vergeet ook geen 4-uurtje en drinken. 

Zondag 18/02 Suske en Wiske 10u-17u 

Vandaag gaan we de zotste avonturen beleven. Wie weet reizen we wel door de 
tijd met professor Barabas of moeten we de fouten van Lambik weer 
rechtzetten. Kom dus zeker naar de vergadering, want het zal hoe dan ook heel 
spannend worden! Vergeet geen middageten, 4-uurtje en drankje. 

Vrijdag 23/2 tot zondag 25/2 Kaboweekend 

Dit weekend gaan wij op weekend! Het gaat super leuk worden, maar meer informatie zal nog volgen. 

Nog enkele afspraken: 

 - Verwittigen als je niet kan komen 
 - We spreken elke zondag om 10u (of 14u) af van voor aan de dreef  
- Gebed, wet en regels van de hunkerbunker moeten gekend zijn 
 - Altijd in uniform komen, buiten als je verkleed bent 

Gebed: 
 Lieve Jezus, ik geef je mijn hartje.  
Zoals jij wil ik alles op mijn best doen. 
 Lieve Maria, leer mij zoals Jezus blij te gehoorzamen 
 en elkander ve ́e ́l pleziertjes te doen. 



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 vrolijk.  
Kabouter is blijgezind.  
Kabouter helpt graag.  
Kabouter zegt de waarheid.  
Kabouter heeft een …….. dag gehad!  

TOT ZONDAG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Chikai                    Rakscha 

 
 

  



 
 

 
Lieve jonggidsen, hier is alweer het tweede boekske! Vol met leuke 

vergaderingen en toffe avonturen!! Hopelijk hebben 
jullie er weer evenveel zin in als de leiding xxx  
 
 
Zondag 3 december 10u-17u: Maffia vergadering 
OH NEEEEEE DE LAATSTE ZONDAG VAN HET JAAR (2017)IS WEER IN 
ZICHT!! Vandaag gaan we extra leuke dingen doen!! We gaan de city 
in trekken en onze bad ass kant laten zien aan MXM. 
Vergeet zeker jullie bad ass boterhammen niet en jullie bad ass 4-uurtje ;) 
Tot dan gangsterzzzz jwz 
 
Zaterdag 9 december 19u-21u: De Sint komt naar de 4   
Hoor wie klopt daar jonggidsen? Ja hoor het is de goede, oude man Sinterklaas! Vandaag 
komt hij speciaal naar de lokalen van de 4 om te zien of de jonggidsen wel flink zijn geweest.  
 
Zaterdag 16 december 18u30-20u30: Afscheidsfeestje  
Vandaag mogen de eerstejaars nog eens eventjes kabouter zijn en komen de eerste jaar 
gidsen terug naar de jonggidsen want het is afscheidsfeestje! Ook komen jullie vorige leiding 
en de foeriers mee om nog is leuke herinneringen van kamp boven te halen!  
 
 Zaterdag 23 december:  Geen scouts 
Vandaag is het geen vergadering lieve kinders want jullie gaan lekker 
kalkoen eten bij jullie familie en leuke cadeautjes openmaken 
SPANNNNEND. 
 
Zaterdag 30  december 19u-21u: Kerstfeestje 
Vandaag vieren we kerstmis! Breng allemaal een lekker hapje mee  voor ongeveer 5 
personen en een leuk cadeautje ter waarden van max. 5 euro.  
See u later alligator xxx 
 
Zaterdag 6 januari 18u30-20u30: 3 Koningen 

 3 Koningen, 3 Koningen, geeft mij ne nieuwen hoed…  Ja hoor vandaag gaan we ons 
verkleden als Koning(inn)en. We gaan heel toffe dingen doen en goed 
schranzen zoals het hoort. 
Tot dan xx 
 
Zaterdag 13 januari 19u-21u: Filmavond 
Vanavond gaan we het rustig aan doen en chill een filmke zien want het hoeft 

niet altijd actief te zijn. Breng allemaal 1 Film mee en lekker snacks & 
dranks om te delen met jullie lieve vriendinnetjes. 
(slaapzakken zijn ook leuk maar niet verplicht J) 
xxx 
 
Zaterdag 20 januari 19u-21u: EN WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND 
Breng allemaal een leuk gezelschapsspel mee vanavond en we maken er 
een gezellige avond van.    
 
 



Zaterdag 27 januari 18u-21u: Wie wordt de nieuwe masterchef van de 4??!! 
Vanavond gaan we lekker met zen alle koken dus jullie moeten niet avondeten!!                                   
LET OP!! Wees ook zeker allemaal om 18u aanwezig. 
 
Zondag 4 februari 10u-17u:  Alles op wieltjes vergadering 
Vandaag mag je alles meebrengen dat op wieltjes rijd. We gaan op verplaatsing dus wat je 
niet meer aandoet = zelf meesleuren.  Vergeet zeker jullie boterhammen en 4-uurtje niet. 
 
Zondag 11 februari 14u-17u: Schaatsen!!  
Vandaag gaan we met heel de 4 op verplaatsing. We gaan namelijk schaatsen, joepie!!! Brief 
met verdere informatie volgt nog.  
 
Zondag 18 februari 10u-17u: VALENTIJN VERGADERING 
Laat al die hartjes al maar sneller slaan want vandaag vieren wij valentijn.  Breng allemaal 
jullie geliefde boterhammetjes mee + 4-uurtje en laat jullie vandaag maar eens verrassen :J 
J  
 
23-25 februari: Duodagen  
De eerste en tweedejaars moeten deze zondag spijtig genoeg niet naar de scouts komen ☹ 
Want de leiding is met onze derdejaar op duodagen! Brief met informatie volgt nog.  
 

     
  
Lena  Matilde    Insen  
 
  



 
HHALLOOOOOOWKIDOWKIE  

We zitten al aan het tweede boekske????? Bijna Sint, Kerst 
en Nieuwjaar??? Hoe zot is dat??? We gaan er weer topvergaderingen van 

maken, maar dat kan ook niet anders met zo’n topleden (en topleiding?).  
 
26 november: platte rust  
De examens komen er bijna aan, dus een extra dagje rust of leren kan geen kwaad! Slaap 
vandaag dus maar lekker uit en vraag aan de mama of papa maar voor een lekker ontbijt 

zodat je goed kan studeren   
 
2 december 19u-21u: VERRASSINGSVERGADERING 
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet!!! Maar wat het wel is, daar zullen 
jullie voor naar de scouts moeten komen. Vergeet niet dat het vanaf nu avondvergaderingen 
zijn.  
 
9 december 19u-21u: Sinterklaasje kom maar binnen - 
vergadering  
EUJ CADEAUTJES EN SNOEPJES!!! Voor de Sint zijn we nooooooit 
te oud. Wie van de gidsen braaf of stout is geweest dat 
ontdekken we vanavond!  
 
16 dec 18u30-20u30: Afscheidsvergadering  
Afscheid nemen bestaaaaat niieeeeet.... Snif Snif, vandaag 
nemen we afscheid van de derdejaars van vorig jaar. Niet getreurd, want we gaan er ook dit 
jaar een topjaar van maken met zalige eerste, zotte tweede en bangelijke derdejaars!  
 
23 dec: Jingle Bells 
Dit weekend hebben we jammer genoeg geen scouts. We moeten onze magen nog 
voorbereiden op al dat kersteten! Lieve gidsen, een prettig kerstfeest voor jullie en de hele 
familie!  
 
30 dec 19u-21u FEEESTJEEEE 

Vanavond vieren we feest!!! Kerst, nieuwjaar en misschien nog wel iets anders  breng 
vanavond een cadeautje mee voor max. 5 euro! De leiding zorgt voor happekes en een 
drankske, njam njam.  
 
 6 jan ? Driekoningen  
Driekoningen, Driekoningen geef mij ne nieuwe hoed, mene oude is versleten, ons moeder 
mag het niet weten, ons vader heeft het geld op de rooster geteld! Een brief met meer info 
volgt nog.  
 
 
 
 
 
 
 



13 jan 19-21h Chillnight 
Amai van al dat feesten en dansen en eten word je 
toch wel moe hoor. Dus vanavond doen de het rustig 
aan. Kom in uwe mooiste onesie of pyjama, breng een 
zakske chips mee en relax. 
 
20 jan 19-21h Are you the one?-vergadering 
Binnenkort is het Valentijn Oeh la laaaa. De stress voor 
een date begint toch al wat te komen. We zullen 
vanavond eens zien wie onze perfecte Match is.  
 
27 jan 19-21h Race tegen de tijd-vergadering 
2 uur om het te halen. 2 uur adrenaline. 2 uur, meer niet. Welke gids haalt het? Welke valt 
als eerste af? Benieuwd wat we gaan doen vanavond? Dan moet je gewoon komen, zo simpel 
is dat!  
 
4 feb 10-17h carnaval-vergadering  
Voor verkleden ben je nooit te oud, dus haal je allermooiste carnavalskostuum maar uit de 

kast! We gaan Merksem eens laten zien wie de echte 
feestbeesten zijn. Vanaf vandaag zijn het terug volledige 
dagen dus vergeet zeker geen bokes, drankje en 4-uurtje. 
 
11 feb 14-17u Schaats-vergadering  
Vandaag gaan we iets super tof doen! SCHAAATSEEEEEEN! 
Maar wie...  
...zal het snelste vallen? Flup, Fien, Yentl of Lynn?  
... zal het meeste blauw plekken hebben? Norah, Hedda of 
Marie?  
... zal uitpakken met haar fantastische kunstjes? Helene, 

Justine, Lore of Fleur?  
Meer info volgt nog!  
 
18 feb 10-17h Anti-Valentijnsdag  
De matches van een paar weken geleden waren toch niet zo 
fantastisch... dus vandaag is het anti-Valentijnsdag. Wij doen 
niet mee met hartjes en bloemetjes en chocolaatjes. Wij zijn 
daar veel te stoer voor, nah!  
 
23-25 feb: Giverweekend  
Het weekend waar we ongetwijfeld al maanden naar uitkijken 
is er EIN-DE-LIJK!!! Het thema gaan we nog niet verklappen, 
maar een brief met meer info zal snel volgen!!!  
 
 
 
 



 xxxx Luna & Lauren 
 
 
 
 
WET: 

In het spoor van de Heer 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.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 


