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KAPOENEN                                                                                           kapoenenleiding@4desintjoris.be 

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

Servaas Descheemaeker 
(Smurk) 

Sint-
Barholomeusstraat 
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) Jozef 
Verhaegenstraat 10 

2900 Schoten  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 

Wij zijn ontzettend trots om weer een nieuw scoutsjaar in te zetten, klaar voor een 
nieuw jaar vol spel, avontuur en vriendschap. Ook dit jaar hebben we een nieuwe 
leuze: Allemaal Abnormaal. Hoewel we allemaal trotse scoutsers zijn, hebben we 
allemaal een eigen verhaal. We zijn groot, klein, blond, bruin, kapoen, giver of iets 
daartussenin. Soms zien we alleen maar de verschillen, en stoppen we iemand al snel 
in een hokje. Maar laten we dit jaar vooral naast die verschillen kijken, zien wat we 
gemeen hebben. En het verschil tussen iedereen van ons omarmen! Want hier mag 
iedereen zichzelf zijn, zichzelf blijven en worden. Of je nu houdt van voetballen, of van 
ballet, je een roeper bent, de clown, een crea bea,…  Iedereen heeft bij de 4 een 
plaatsje. Want hoe ‘abnormaal’ we ook zijn, we zijn allemaal échte 4-meiden. 
 

We zijn ontzettend trots om onze nieuwe, gemotiveerde leidingsploeg voor te stellen! 
Jullie dochters kunnen zich nog steeds iedere zondag komen uitleven bij de 4 zoals je 
kan lezen in dit eerste boekje. Er staan al een heleboel belangrijke activiteiten gepland: 
een miniweekend voor de kapoenen, een ‘groot’ weekend voor de jonggidsen en 
gidsen, Casa di Kabo,.. MAAR ook onze eetavond. Zet dus allemaal 21 oktober in jullie 
agenda, want dan kunnen jullie weer komen smullen én zo onze scouts steunen.  

Surf ook eens een keertje naar www.4desintjoris.be en ontdekt onze nieuwe website. 
Alle info vind je daar nog altijd terug, maar nu in een nieuw jasje. Ook alle e-
mailadressen zijn veranderd, dus let er zeker op dat je het juiste adres gebruikt. 

Genoeg gepraat nu,  

tot zondag! 

Groetjes  
De groepsleiding 
groepsleiding@4desintjoris.be  

 
 
 
  

Daphné De Weirt 0474/72.25.98 
Laura Braem  0470/93.36.65 
Luna Van Wallendael 0496/65.63.84 

Lauren Vertessen  0495/54.98.10 



 
 
 
 

 
Hallo allerliefste, tofste, leukste, coolste kapoenen, 

Aan alle eerstejaars en nieuwe kapoenen: WELKOM!! 
Aan alle tweedejaars: WELKOM TERUG!! 

We gaan beginnen aan een superleuk scoutsjaar en wij hebben er  
alvast KEIVEEL zin in! 

 
Zondag 17 september: geen scouts 
Na de geweldige overgang krijgen jullie nog een weekje om jullie helemaal voor te bereiden op 
de scouts. Vanaf volgende week vliegen we er helemaal in!! 
 
Zondag 24 september 14u-17u: Wie is het? 
Jeeeeeej! De eerste vergadering van het jaar is er eindelijk! 
Omdat we elkaar allemaal nog niet zo goed kennen gaan we daar vandaag iets aan doen. We 
gaan elkaar supergoed leren kennen zodat we er als een ongelofelijk plezante groep een 
topjaar van kunnen maken! 
Vergeet zeker geen drinken en 4-uurtje. 
 
Zondag 1 oktober 14u-17u: Wat een beestenboel! 

Wat is jouw lievelingsdier?   
Een giraf? Een olifant? Een poes? Een hamster? 
…? 
Welk dier zou jij willen zijn?  
Een hond? Een vis? Een vogel? Een aapje? ...? 
Het wordt een hele dolle, zotte dierendag! Kom 
dus zeker verkleed als jouw favoriete dier en dan 
gaan we samen het varken uithangen…  
 
Zondag 8 oktober: geen scouts 

Wij zijn dit weekend een weekendje weg met alle leiding om het hele scoutsjaar voor te 
bereiden. Dus jammer genoeg geen scouts vandaag, maar geen  paniek! Volgende week zijn 
we er terug met een keileuke vergadering. 
 
Zondag 15 oktober 14u-17u: Vriendinnetjesdag 
Vandaag mogen jullie al jullie 
vriendinnetjes meenemen naar de scouts. 
Zo kunnen wij hen eens laten zien wat wij 
allemaal doen bij de scouts. En misschien 
willen zij ook wel naar de scouts komen! 
Zou dat niet leuk zijn? 
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.  
 
 
 
 



Vrijdag 20 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
Het is geen scouts vandaag, maar wel een heel speciale dag: DE DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING! 
Jullie mogen allemaal in jullie scoutsuniform naar school gaan en aan iedereen laten zien wie 
de beste jeugdbeweging is (de scouts natuurlijk! :D) 
 
Zaterdag 21 oktober: Eetavond (zondag 22 oktober: geen scouts) 

Het is tijd voor onze jaarlijkse eetavond. Iedereen is welkom 
om lekker te komen smullen in het Wilgenhof! Nodig dus 
zeker je bomma, bompa, tantes, nonkels, neven, nichten, 
vrienden,…. uit! Jullie krijgen hierover nog een brief. 
 
Alle takken (kapoenen, kabouters, jogi’s en gidsen) en de 
leiding zullen ook een actje doen dus smeer die dansbenen 
al maar in!  
 

Zondag 29 oktober 14u-17u: Halloween 
Monsters, heksen, spoken, zombies, verkleden en heeeeel veeeeeeel snoep… 
Ja hoor, het is bijna tijd voor Halloween en dat gaan wij nu al vieren op de scouts. Verkleed je 
dus zo eng mogelijk en neem een griezelig 4-uurtje mee. 
 
Zondag 5 november: 13u-17u: Kapoenenboerderij 

LET OP! We spreken vandaag een uurtje vroeger af (om 13u). 
Waarom? Dat zal je zeker te weten komen als je naar de scouts 
komt.  
Trek zeker je boerinnenkleren aan en maak je klaar voor een 
beestig leuke dag! 
 
Zaterdag 11 november 17u – zondag 12 november 17u: 
Miniweekend 
Met de scouts gaan wij elk 
jaar op weekend en op kamp 

en omdat dit toch altijd een beetje spannend is gaan wij dit 
eerst eens ‘oefenen’.  
Wij zullen een nachtje in ons eigen lokaal slapen en eten 
en de volgende dag een hele dag spelletjes spelen. 
Hierover zal zeker nog een brief volgen! 
 
Zondag 19 november 14u-17u: Studio 100 
Kan jij zingen en dansen zoals K3 en Ghostrockers? Ben jij 
zo stoer als Rox en Mega Mindy? Ben jij ook een beetje gek zoals Samson en Gert? En hou jij 
van een gezellige boel zoals in de Melkherberg van Kabouter Plop? 
Dan is onze Studio 100-vergadering een dag die je zeker niet mag missen!! (Verkleden mag 
zeker) 
 
Zondag 26 november 14u-17u: Ridders en prinsessen 
Wij weten natuurlijk al lang dat de kapoenen van de 4 allemaal prachtige prinsessen zijn en 
vandaag gaan we dat ook tonen aan de rest van de wereld! 
Trek dus allemaal je mooiste prinsessenkleed aan, zet jullie kroontjes op, doe wat juwelen aan 
en Laat je door de koning en de koningin (papa en mama) met je rijtuig naar ons prachtige 
kasteel in Bouckenborgh voeren. 
 
 

Zo, dit was het al voor het eerste boekske. 
 



 
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 het gebed en de wet. Dus voor de eerstejaars, leer dit 
goed vanbuiten, want wie weet ben jij aan de beurt.   
 
Gebed:  
Lieve jezus, geef ons een fijne dag en laat ons spelen met een lach.  
Amen   
 
Wet:  
Ik ben kapoen, ik ben lief en schattig en wil alles samen doen. 
 
 

Dikke knuffels 
Feya       &      Smurk 

  



 
 

 

 
 
 
 

 
Oh 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 17 september: familiezondag 
Voor jullie zit de vakantie er net op, maar jullie leiding heeft in juli en augustus nog flink door 
gezwoegd en daarom is het nu onze tijd om op vakantie te gaan. Maar geen twee hoor, 
volgende week staan we paraat. Geniet van je zondagje thuis. 
 

Zondag 24 september 14u tot 17u: Welkom in de jungle  
Vandaag heten we jullie welkom in de jungle en bij de kabouters. Trek je 
dierenpak aan en kom kijken welke apen er dit jaar bij jouw in de tak 
zullen zitten. We beginnen rustig van 14u, dus je hoeft enkel jezelf, 4-
uurtje en een drankje mee te brengen. Wij kunnen al bijna iet meer 
wachten.  

 
 
Zondag 1 oktober 10u-17u : BSFF  
Ken jij je Best Scouts Friend Forever (BSFF) al of leer je haar deze zondag kennen op de 
scouts. Worden jullie onafscheidelijk of zijn jullie het al? Kom deze zondag naar de scouts 
met je BFF of iemand die je gewoon wel  leuk vind en misschien gaan jullie terug naar huis 
als BSFF. Uiteraard mag je er ook meer al een mee brengen, hoe meer zielen, hoe meer 
plezier! Vergeet zeker geen boterhammen, drankjes en een vieruurtje! 
 
Zondag 8 oktober Familieweekend 
Jammer genoeg is het deze zondag weer geen scouts. De leiding is op weekend om het hele 
verdere jaar te plannen. Tot volgende week! 
 
Zondag 15 oktober  10-17u : Kabo Kadanza 
¯Kadanza is samen zingen Kadanza is samen dansen ¯ Vandaag 
zijn we bij Kadanza we gaan samen zingen en dansen. Trek je dans 
schoenen en je meest schitterende outfit, smeer je stembanden. 
Want wij gaan een spetterende show maken.  Neem zeker ook 
genoeg drinken mee, een lunch pakket en een vieruurtje. 
 

Vrijdag 20 oktober Dag van de jeugdbeweging 
Vandaag is het dé dag bij uitstek om te laten zien dat je lid bent bij de beste 
scoutsbeweging van de wereld. Vergeet dus zeker niet je uniform aan te doen 
waar je vandaag ook naar toe trekt! 
  



Zaterdag 21 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 kadanza moves aan iedereen te tonen.  
Meer uitleg volgt in de brief. 
 
Zondag 22 oktober familiezondag 
Het was laat gisteren en eigenlijk stink ons uniform nog van vrijdag, dus vandaag nemen we 
een dagje rust. Tot volgende week! 
 

Halloween  
Dit weekend vieren we Halloween, we gaan griezelen en spoken wanneer het 
donker wordt. Hoe dat juist zit weten we nog niet helemaal. Geest van 
Bouckenborg heeft ons zijn geheim nog niet prijs gegeven. Zodra hij dat doet 
ontvangen jullie een e-mail met alle uitleg. 
 

 
Zondag 5 november 10u-17u Dikzakken  
Niets grappiger dan een dikzakje dat over het veld rolt en niet 
meer zelf recht kan. Omdat we zelf net niet dik genoeg voor zijn;) 
is het de bedoeling dat je jezelf extra extra dik maakt. 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 12 november 14-17u : Art Academy  
Kunst het lijkt soms saai, maar als je het op de scouts doet wordt het misschien wel 
helemaal anders en spannender dan je verwacht. Trek je short aan en breng je verfborstels 
mee, dan maken wij samen een prachtige picasso. Vergeet ook geen vieruurtje en drankje. 
 

Zaterdag 18 november Casa di Kabo  
De eetavond is nog niet zo lang geleden en het kamp is nog ver weg, 
maar  toch zullen de Kabo’s vandaag alvast hun beste beentje voor 
zetten om de heerlijkste spaghetti op de dienen door het vriendelijkste 
personeel ter wereld, jullie zelf! Meer info volgt in een brief.  
 

 
Zondag 19 november familiezondag 
Jullie hebben hard gewerkt gisteren en de leiding heeft waarschijnlijk nog wat op te ruimen 
op het lokaal. Blijven jullie dus maar een zondagje rustig thuis. 
 
Zondag 26 november 10u-17u: Omgekeerde dag  
 

 
 
 
 
 



 
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 véél pleziertjes te doen.  
 
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 vrolijk.  
Kabouter is blijgezind.  
Kabouter helpt graag.  
Kabouter zegt de waarheid.  
Kabouter heeft een …….. dag gehad! 
 
  
TOT ZONDAG! 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  

Chikai                    Rakscha 

 



 
 

 
 

 
  Heeey coole meiden! 

 
Het nieuwe scoutsjaar is weer aangebroken!!!! HEBBEN JULLIE ER ZIN IN??? Want jullie 

allercoolste leiding allertijden heeft er alvast kei veel zin in!!  
In dit boekje kunnen jullie al kijken welke awesome vergaderingen er aan gaan komen. 

Tot zondag! 
Dikke kusjes xoxo 

 
 
Zondag 17 september: 10-17u: Blind date vergadering  
Misschien kennen jullie elkaar al, maar er zijn een paar nieuwe mensen  
bijgekomen. En jullie kennen ons misschien ook nog niet goed.  
Maar vandaag gaan we daar verandering in brengen!  
Vergeet zeker geen boterhammen en 4-uurtje. 

 
Zondag 24 september: 10- 17u: michelin mannekes vergadering 
Vandaag gaan we goed fretten, zoals de 4 het kan!  
Dus haalt die oversized t-shirts al maar boven. 
No worries we zullen ook nog wel sportief zijn. Dus trekt die  
jogging al maar aan ;)Vergeet zeker die goeie lunch en  
lekkere snacks als 4-uurtje niet! 
 

Zondag 1 oktober: 14-17u: Cowboys en indianen vergadering 
INDIANENDANS WOHOHOHOHOHO! Haalt die pijl en boog,  
cowboyhoeden en cowboylaarzen al maar boven want  
vandaag gaan we leven in de wild wild west.  
Vergeet geen lunch en 4-uurtje Uch!  
 
6- 8 oktober: familiezondag  
Jammer genoeg gaan we elkaar deze week moeten missen.  
Maar niet getreurd volgende zondag zijn  
we er weer dubbel en dik! Xxx  
 
Zondag 15 oktober: 10-17u: Johnny’s en Marina’s vergadering  
Woa zitte ni veur niks in MXM dus trekt a scheunste outfitje al moar aan  
zoeda we ons marginoalste kantje kunnen loaten zien.  
Wie weet trekt da oek wel schoon Johnny’s oan.�
 
Vrijdag 20 oktober: dag- en nacht van de jeugdbeweging 
Laat vandaag maar eens zien welke scouts de beste van ten ryen is. 
 Ga vandaag zeker in je scouts uniform naar school zodat  
ze weten wat voor coole grieten we zijn.  
 
Zaterdag 21 oktober: Eetavond 
Vandaag gaan we weeral eten. Maar dit keer wel stijlvol.  
Dus schrijf je hele familie zeker in om naar onze heerlijke eetavond te komen.  
De brief volgt nog! Tot dan! 
 
 



 
Zondag 22 oktober: familiezondag 
Na al dat lekker eten en goed feesten op de eetavond is het vandaag rustdag.  
Maar volgende week zijn we weer helemaal klaar  
om leuke dingen te doen.  
 
Zaterdag 28 oktober: 19-21u halloween vergadering 
Halloween is men favoriete feest, dan ben ik verkleed in een griezelbeest..  
Let op vanavond is het een avondvergadering.  
Vanavond is het vampierenfeest waar alle griezels  
weer tot leven komen.Neem zeker een pillamp mee en  
kom als je durft mwuahahaha. 
 
Zondag 5 november 14-17u: jogi’s beautysalon 
Na al die zotte zondagen is het vandaag tijd voor ontspanning.  
De 4 opent vandaag zijn beautysalon speciaal voor de jogi’s. 
 Doe maar een chille outfit aan en breng zelf ook maar jou beauty producten mee.  
(Niet verplicht natuurlijk) Let op het beautysalon  
is vandaag maar een halve dag open.  

 

Zondag 12 november 10-17u: Reisje rond de wereld 
Wie weet waar komen we vandaag allemaal terecht?  
We gaan het mooie mxm ontdekken.  
Kom vandaag zeker met de fiets!!!  
Vergeet geen lunch en 4-uurtje.  
 
 17 – 19 november: WEEKEND 

HET WEEKEND KOMT ERAAAAN!! We gaan nog niet te veel verklappen maar het wordt een 
top weekend. Dus hou het zeker vrij want je wilt dit zeker niet missen!!! Brief met de 
informatie volgt nog!  
 
Zondag 26 november 10-17u: vriendinnetjes vergadering 
Nu we mekaar al beter kennen wordt het eens tijd om onze besties uit te nodigen om te laten 
zien hoe graaf onze tak is. Wie weet breiden we wel uit, hoe cool zou dat wel niet zijn? 
 
 
Zo dat was het eerste boekje al, wij hebben er alvast heel veel zin in! Hopelijk jullie ook? 
Kusjes van jullie allerliefste leiding!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Insen                                        Matilde                                            Lena  
 



Nog enkele afspraken:  
- Altijd verwittgen als je niet kunt komen. 
- Steeds in uniform komen, behalve als je verkleed moet zijn. 
- Wet en gebed zeker kennen! 
- Vergeet zeker geen lunch en 4-uurtje.  
 
Gebed: 

Heer, wij zijn blij als jogi's samen te zijn. 
Wij danken u omdat wij stilaan mogen ontdekken, de schoonheid van de natuur, de spanning 
van de tocht, de fijne momenten rond het kampvuur. 
Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, meer vriendschap te ervaren in het 
samenzijn, 
Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom, een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde.  

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. Jezus voorbeeld zal ons 
hierbij helpen.  

 
  



 
 

 
Heyyyyy Gidsen, een nieuw fantastisch scoutsjaar kan beginnen en wij 

hebben er enorm veel zin in, jullie ook??  
 
 

Zondag 17 september: 10-17u: Welkom, Welkom bij de Giiiidsen (moet je zingen zoals bij de 
3 biggetjes)  
Vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen! JEEJ. Uiteraard kennen we elkaar al een 
beetje… maar wie weet wat je vandaag nog te weten komt ;) KOMEN DUS!! 
 
. 
Zondag 24 september 10- 17u: Dikzakken op wieltjes  
Ja hoor jullie horen het goed vandaag gaan we lekker dik wezen 
en dat op wieltjes. Want halloooooow wandelen met al die 
vetrollen is maar vermoeiend ze!!! Dus neem grote kleren mee of 
een overal, krantenpapier, kussens,… alles om ons dik te maken 
en vergeet natuurlijk ook jullie wieltjes niet, dit mogen steps, 
rolschaatsen, skateborden,…. Noem maar op zolang we maar 
kunnen rollen vandaag.  
 
Zondag 1 oktober 14-17u: Gewoon komen! 
Let op vandaag is het maar een half dagje. Maar pret verzekerd 
want amai ze wat we vandaag gaan doen da wordt plezant ze!  
 
Zondag 8 oktober: familiezondag  
Jammer maar helaas moet je als leiding ook dingen plannen en dat gaat er dit weekend 
gebeuren. Jullie leiding gaat op leidingweekend om heel het scoutsjaar te plannen. Maar er is 
dus geen vergadering deze zondag. Dus leg je maar eens rustig in je zetel.  
 
Zondag 15 oktober 10-17u: Verrassingsfeestje 
Bij ons is het ALTIJD een feest, maar wat voor een feest dat is 
nog een verrassing! Be prepared girls, ik zou toch wat lippenstift 
op doen ;)  
 
Vrijdag 20 oktober dag- en nacht van de jeugdbeweging 
Ja hoor het is weer zo ver. Tijd om je schooluniform of je 
ongetwijfeld zorgvuldig samengestelde hippe outfit in de kast te 
laten en in je scouts uniform naar school te gaan! Draag je 
uniform met trots en laat iedereen zien hoe goed dat DE VIER 
wel niet is!   
 
 
Zaterdag 21 oktober: Eetavond 
Smullen, smullen, smullen…. Meer info volgt nog! Maar smeer die dansbenen maar in!!! 
 
 
Zondag 22 oktober: familiezondag 
Jullie hebben gisteren jullie buikjes goed vol gegeten dus vandaag mogen jullie blijven chillen 
in jullie zetel. 
 
Vrijdag 27 - 29 oktober: Weekend 
WOEHOEEEEEW! Eindelijk op weeeekeeeeeeeeeeend!!!! Brief en mail volgen nog!!! 



 
 
Vrijdag 3 november: Gidsenbar 
Party, we like to partyyyyyyyy! Vanavond maken we er echt een groot feest van. We zullen 
jullie nog verder info geven. 
 

Zondag 12 november:  10-17u: Het leven is een pony kampvergadering 
HAHAHAH vandaag gaan we lachen, maar echt gieren en brullen 
HIHIHIHIHI…. Train die buikspieren maar al, want ge gaat het nodig 
hebben hoor J  
 
 
 

 
Zondag 19 november  10 – 17u: Puzzelen maar!  
 

 
 
Zondag 26 november: Familiezondag  
Eindelijk nog eens uitslapen op een zondag, yes (ook al gaan jullie ons natuurlijk wel missen, 
maar wij jullie ook hoor!) Goed chillen vandaag lieve Gidsjes!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als echte scoutsgrieten kennen jullie natuurlijk alle scoutsregels, maar toch nog even een 
paar dingen op een rijtje 

- Uniform dragen  
- Op tijd komen 
- De wet kennen  
- EN GEWOON JULLIE KNAPPE ZELF ZIJN!! 

 

 
Dikke kussen van jullie allerliefste leidin, xxxx Luun en Lau 

 
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.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 


