
’T SCHRIFTJE 
Oktober  - November 2020 

 

 

 

 

 

 

De kampen zitten in een ver verleden, de 

overgang is ruime tijd gepasseerd en de nieuwe 

leidingsploegen zitten op hete kolen. Hoog tijd 

voor het eerste schriftje dus! 

Neem snel een kijkje en kom zo te weten wat 

er komende tijd allemaal op de planning staat! 
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Met dank aan onze sponsors!   
 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 



5 
 

Belangrijke data 2020-2021 
 

ALGEMEEN  

• Theelichtjes verkoop: 21 of 22 november 2020 

• Groepsdag: 

• Kaas en bier: 13 maart 2021  

 

KAPOENEN 

• Weekend 1: 14-15 november 2020 

• Weekend 2: 26-28 maart 2021 

• Kamp: 14-19 juli 2021 

 

KABOUTERS 

• Kabouterrestaurant: 31 oktober 2020 

• Weekend 1: 23-25 oktober 2020 

• Weekend 2: 26-28 maart 2021 

• Kamp: 19-26 juli 2021 

 

JONGGIDSEN 

• Pannenkoekenslag: 8 november 2020 

• Weekend 1: 13-15 november 2020 

• Weekend 2: 16-18 april 2021 

• Kamp: 5-15 juli 2021 

 

GIDSEN  

• Quiz: 17 oktober 2020  

• Wrapslag: 8 mei 2021 

• Weekend 1: 9-10 oktober 2020  

• Weekend 2: 16-18 april 2021 

• Kamp: 3-15 juli 2021 

 

JINS 

• Planningsweekend: 30 oktober - 1 november 2020 

• Wijnverkoop: november - december 2020 

• Weekend 2: 16-18 april 2021 
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Kapoenen 

 

 

  

ZONDAG 4 OKTOBER – LADDERCOMPETITIE 14u-17u 

Ga jij altijd voor de eerste plaats? Of vind je deelnemen belangrijker dan winnen? Ben jij een 

competitief kapoentje? Of neem je genoegen met een tweede plaats? Kom dan zeker meedoen 

aan onze enige.. échte.. laddercompetitie!  

Jullie lieve ouders zijn, met mondmasker, welkom op onze gidsen om 16u30 voor een woordje 

uitleg over het komende gidsenjaar! Uiteraard zal er rekening worden gehouden met de 

corona-maatregelen.  

ZONDAG 11 OKTOBER – BEESTIGE KINDERBOERDERIJ 14u-17u 

Knor. Knor. Hallo lieve kapoentjes. Knor. Mijn naam is Knorrie het 

varken. Ik heb dringend jullie hulp nodig! Knor. Ik heb heel veel 

vriendjes op de boerderij maar sinds een paar dagen verdwijnen 

ze! Knor. Willen jullie me helpen om mijn vriendjes terug te 

vinden? Knor. Kom zeker verkleed als je favoriete dier. Tot dan! 

Veel liefs Knorrie  

 

ZONDAG 18 OKTOBER – IDOOL-VERGADERING 14u-17u 

Lady Gaga, Mega Mindy, Angela Merkel, Leonardo DiCaprio en 

K3 zijn een aantal voorbeelden van onze idolen. Hebben jullie 

ook een idool? Kom zeker verkleed in de persoon die jij 

aanbidt!  

 

ZONDAG 25 OKTOBER – HALLOWEEN-VERGADERING 14u-17u 

Woehhh… hoor ik daar nu een spook? Ja hoor, het komt er weer 

aan… Halloween! Zijn jullie allemaal klaar voor DE griezeligste 

nacht van het jaar? Kom zeker allemaal verkleed als de meest 

griezelige persoontjes!  
 

ZONDAG 1 NOVEMBER – SPORT-VERGADERING 14u-17u 

Door al dat snoepen met Halloween zullen jullie allemaal wel 

héél veel kilootjes bijgekomen zijn… Daarom is het de hoogste 

tijd dat we daar iets aan doen! Smeer jullie beentjes maar al in 

want wij gaan sporten.. sporten.. en nog eens sporten!! 
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Ziezo lieve kapoentjes! Dit staat er op de planning voor oktober en november!  

Wij kijken er alvast enorm naar uit! 

 

Kusjes van  

Céline, Lien, Ijou en Fien  

 

ZONDAG 8 NOVEMBER – HET-DOE-ALLES-BINNEN-EEN-

MINUUT-SPEL 14u-17u 

Zet jullie turbo allemaal al maar aan want vandaag spelen we 

het-doe-alles-binnen-een-minuut-spel. Hoe snel kunnen jullie 

opdrachtjes uitvoeren binnen een minuut?  
 

14-15  NOVEMBER – WEEKEND 

Joepie, het is zo ver! We zien jullie allemaal graag op de gidsen 

voor ons allereerste weekend van dit jaar. Meer informatie zal 

nog volgen!  

Kan je niet wachten op het weekend? De foto is al een tip voor 

het thema ! 😉   

ZATERDAG 21 NOVEMBER OF ZONDAG 22 NOVEMBER – 

VERKOOP 

Zoals elk jaar zullen we weer geld inzamelen voor onze gidsen… 

we gaan verkopen! Al zal het er dit jaar een beetje anders 

uitzien. Er zal nog een mail volgen met meer informatie!  

 

ZONDAG 29 NOVEMBER – MISS KAPOEN 2020 14u-17u 

Ben jij een toekomstig supermodel ? Klaar om de catwalk te 

bestormen ? Mooie haartjes, schmink oké ? Wij gaan vandaag 

op zoek naar “Miss Kapoen  2020”!  Kom verkleed als een echte 

diva en wie weet ga jij met het kroontje naar huis !  
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Kabouters  

Dag Lieve kabouters! Eindelijk mogen we met z’n allen weer ravotten op de gidsen. Daarom heeft 

de leiding ervoor gezorgd dat er weer superleuke vergaderingen staan aan te komen!   

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 4 OKTOBER – SPORTVERGADERING (14u – 17u) 

Wij als leiding weten dat jullie altijd vol energie zitten. Om al 

die energie kwijt te kunnen gaan we vandaag sporten! Doe dus 

zeker jullie mooiste, coolste, leukste sportoutfit aan en maak 

jullie klaar om samen met ons lekker te zweten als echte 

topsporters.  

 

ZONDAG 11 OKTOBER – ÉÉN TEGEN ALLEN (14u – 17u) + OUDERAVOND 

Een grote lijst met opdrachten, drie uur tijd en met z’n allen tegen de 

leiding. Jazeker, vandaag spelen we “Het één tegen allen spel”!  Wij zijn 

zeer benieuwd of jullie alle opdrachten kunnen volbrengen en zo de 

leiding kunnen verslaan.                                                                                                                                           

Om 16u30 zijn de ouders welkom op onze ouderavond, waar de leiding 

meer informatie gaat geven over het komende kabouterjaar. 

 

 
ZONDAG 18 OKTOBER – DROPPING (14u – 17u) 

Als echte gidsenmeisjes gaan we vandaag op dropping. Met 

een kompas in de hand of een vage routebeschrijving zoeken 

wij vandaag de weg met als vertrekpunt de gidsen. Dus trek die 

zware bergbotinnen maar aan want wij gaan op stap! 

 

VRIJDAG 23 tot ZONDAG 25 OKTOBER – WEEKEND!!  

Joepieee!! Dit weekend is het ons eerste weekend van het jaar! 

Hou deze data zeker vrij, want het wordt natuurlijk weer super 

tof. Verdere info volgt via mail.  

 

 

 
 

ZATERDAG 31 OKTOBER– KABOUTERRESTAURANT  

Omdat we geen glazen bol hebben over de coronamaatregelen 

weten we nog niet in welke vorm het kabouterrestaurant zal 

opengaan dit jaar. Informatie hierover volgt via mail.  
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Zo! Nu zijn jullie helemaal op de hoogte van alle vergaderingen voor de komende twee maanden. 

Wij kunnen niet wachten om jullie ondeugende gezichten terug op de gidsen te zien! Dikke knuffels 

en kusjes van jullie leiding!!! 

 

xoxo xoxo 

Sarah, Florette, Silke, Rosanne en Lisa 

 

 

 

ZONDAG 8 NOVEMBER – HERFSTVERGADERING (14u – 17u) + 

PANNENKOEKENSLAG  

De bomen zijn kaal en de grond ligt vol met bruine bladeren. 

De herfst is weer in ons land en dat vieren wij met een 

herfstvergadering! En om het lekker warm te krijgen kunnen 

jullie vrijblijvend na de vergadering een warme pannenkoek 

gaan eten die de jonggidsen gaan klaarmaken om hun kamp te 

steunen. 

ZONDAG 15 NOVEMBER – SINT JANNEKE MAAN (14u – 17u) 

Janneke Maan is van de maan gevallen en wilt terug via de 

regenboog. Het is vandaag aan jullie om een regenboog te 

maken en Janneke te helpen. We spelen daarom vandaag het 

grote regenboogspel!  

 

 
ZATERDAG 21 of ZONDAG 22 NOVEMBER – THEELICHTJESVERKOOP  

Omdat we dit jaar geen ‘deur-aan-deur’-actie mogen doen is hierover 

nog niet veel duidelijk. Maar we houden jullie hierover op de hoogte 

via mail. 

ZONDAG 29 NOVEMBER – BOMMAVERGADERING (14u – 17u) 

We kunnen niet altijd even fitte en dartelende kabouters zijn. 

Daarom zijn de activiteiten die vandaag op de planning staan 

helemaal bommaproof. Denk maar aan theekransjes, breien of 

misschien wel bingo? Kom dus zeker allemaal verkleed als een 

echt bommaatje! 
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Jonggidsen 

Koekoek allerliefste jogi’s <3 Hopelijk zijn jullie klaar voor de eerste twee maanden van een 

ongetwijfeld bangelijk jaar! Wij hebben er alvast super veel zin in en kijken er naar uit om jullie terug 

te zien!! 

 

ZONDAG 4 OKTOBER – JAARTHEMADAG   

14u-17u Hopelijk hebben jullie goed opgelet tijdens jubijan, 

want vandaag staat helemaal in het teken van het jaarthema. 

Alle jogi’s voelen zich goed in hun vel? ‘T Zal wel zijn! Elke 

zondag met de fiets komen? ’T Zal wel zijn! Een knaller van een 

tweede vergadering? ’T Zal wel zijnnnnnn! 
  

ZONDAG 11 OKTOBER – ACID VS CEMI-VERGADERING  

14u-17u Vandaag is het D-day. De gekste ruzie van ons land 

wordt voor eens en voor altijd uitgevochten. Wie is de meest 

populaire youtuber? De oude generatie, de nieuwe generatie 

of toch de jogi’s? Jogi’s, be prepared voor de battle der battles 

(en kom zoals altijd met de fiets hihi): acid vs cemi :ooooo  

  
ZONDAG 18 OKTOBER – PUBERVERGADERING 

14u-17u Hoewel jullie ouders waarschijnlijk vaak zeuren over 

jullie pubergedrag, loodsen wij jullie tijdens deze vergadering 

volledig door deze onvergetelijke tijd en komen we hopelijk 

niet al te veel ontspoorde pubers tegen. Kom dus verkleed als 

jezelf en breng je beste puberhumeur mee ☺. 

 

ZONDAG 25 OKTOBER– 

ZEGWAARISDATFUIFJEVERGADERING 

14u-17u Jonggidsen, zeg waar is dat fuifje? Elke dag is er wel 

een reden om feest te vieren en die kans grijpen wij vandaag 

met beide handen! We fietsen ons (see what i did there? ☺ 

kom nog steeds met de fiets) een weg door onze favoriete 

feestdagen en maken er een overgetelijk boitprattyfuifje van!!! 

 

 

 

 

ZONDAG 1 NOVEMBER – HALLOWEENVERGADERING 

14u-17u Halloween is ons favoriete feest. Jullie komen 

verkleed als een griezelbeest. Met Halloween ben je welkom 

op de gidsen. Je krijgt de kriebels. Je bibbert uit je veeeeeel (en 

we spelen uiteraard een super cool speeeeel (en luister zeker 

nog eens naar Halloween van de Mkids, want dat is een 

topnummer!)) 
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Dat was het alweer voor oktober en november. Time flies when you’re having fun!! Tot in 

december!!  

 

Heeeeeeel veeeeeel liefs,  

Katoo, Marie, Mirte en Jade <3333333333 

 

PS: volg ons op tiktok @jogis_2021 

 

 

ZONDAG 8 NOVEMBER – PANNENKOEKENSLAG 

Ook dit jaar houden we een heuse pannenkoekenslag en 

bakken we pannenkoeken ten voordele van ons kamp! De 

leiding is nog druk aan het nadenken over hoe we dit alles 

coronaproof kunnen organiseren. We laten jullie zeer 

binnenkort het start- en einduur weten, maar hou deze dag 

alvast vrij! 

 
VRIJDAG 13 TOT ZONDAG 15 NOVEMBER – WEEKEND 

Het is eindelijk zover: ons allereerste weekend! Opgelet: we 

gaan dus niet in oktober op weekend zoals eerder 

gecommuniceerd!! De leiding heeft er alvast mega veel zin in, 

maar kan nog niet teveel details verklappen over onze 

tweedaagse trip. Meer info volgt tijdens de eerste 

vergaderingen en ondertussen wachten we in spanning af!  

 

 

ZATERDAG 21 OF ZONDAG 22 NOVEMBER – VERKOOP 

THEELICHTJES  

Omdat wij onze gidsen zo graag zien, zamelen wij vandaag 

samen met de andere takken geld in tijdens een grote actie. 

Hoe deze er precies zal uitzien, komen jullie later via mail te 

weten. We kunnen jullie wel al verklappen dat de actie zal 

doorgaan op zaterdag 21 of op zondag 22 november! 
 

ZONDAG 29 NOVEMBER – BOSSSCHPELLLL  

14u-17u Tijd voor een klassieker: we spelen een bossschpelll!! 

We spreken af aan de glijbaan aan de schorre in Boom en de 

vergadering zal hier ook eindigen. Jullie komen zoals altijd in 

uniform, maar omdat we de hele middag in het bos spelen 

mogen jullie wel een lange broek aandoen. Wij kijken er naar uit 

om samen met jullie te ravotten!  
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Gidsen 

 

 

ZONDAG 4 OKTOBER – PAK DE LEDEN  

Hoe vredig jullie hier samen zitten, zo niet vredig zullen jullie 

zondag weglopen van ons… want het is PAK DE LEDEN tijd! Kom 

dus zeker met de fiets en vergeet ook geen ogen op je rug te 

zetten. Wij zien jullie van 14u-17u op de gidsen.  

 

VRIJDAG 9 EN ZATERDAG 10 OKTOBER – 24-URENWEEKEND 

Joepieee, normaal zouden we nu gaan voetballen bij onze 

scoutsvrienden maar dit jaar ziet het er iets meer coronaproof 

uit! Wat we wel zeker kunnen vertellen is dat het een 

actief/sportief weekend wordt! Jogging aan en gaan dus, net 

als Yenthe op deze leuke foto… De uitnodiging volgt snel en het 

is op de gidsen te doen!  
 

ZATERDAG 17 en ZONDAG 18 OKTOBER – QUIZ 

Vraag 1: Wat bepaalt onze oogkleur? Jaja, we gaan quizzen dit 

weekend, of beter gezegd een quiz organiseren. Wij 

verwachten jullie daarom zaterdag om 12.30u (zorg dat je al 

gegeten hebt) op de gidsen en laten jullie zondag na de opruim 

rond 12u weer vrij! Meenemen: MONDMASKER EN 

SLAAPGERIEF!!!  

ZONDAG 25 OKTOBER – TIK-TOK VERGADERING   

Als jullie even goed kunnen tik-tokken als dat Rien kan kleien, 

hadden we beter een andere vergadering gekozen… maar jullie 

krijgen het voordeel van de twijfel, als jullie beloven om de 

WAP thuis te laten! Zoals altijd met de fiets, van 14u-17u, op 

de gidsen.   
 

ZONDAG 1 NOVEMBER – HALLOWEEN  

Woehoeww net als de dames op deze foto hier, willen wij er 

een “grellig” halloweenfeestje van maken! Daarom maken we 

er een avondvergadering van zodat we helemaal in spooksfeer 

komen. Wij verwachten jullie van 18u30-20u30 (zorg dat je al 

gegeten hebt) VERKLEED op de gidsen (fiets is niet verplicht)!  
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ZONDAG 8 NOVEMBER – ANDERHALVE METER 

VERGADERING   

1,5m, ik denk dat we deze woordcombinatie al meer dan 

10.000 keer hebben gehoord dit jaar, maar toch krijgen we er 

maar geen genoeg van. Houd uw meterke dus al klaar en 

hopelijk kunnen jullie tegen het einde van deze vergadering, 

net als Britt, 1,5m ver spugen… 14u-17u!  

ZONDAG 15 NOVEMBER – THE MASKED SINGER 

VERGADERING  

Herkennen jullie de dames op deze foto? Want als dat het geval 

is, kunnen jullie hopelijk ook onze masked singers 

ontmaskeren! Ik zou zeggen binge-watch snel 3 afleveringen 

van The Masked Singer op VTM en wij zien jullie graag 

verschijnen van 14u-17u!   

ZATERDAG 21 NOVEMBER OF ZONDAG 22 NOVEMBER – 

THEELICHTJES VERKOOP  

Na jaren van twijfel ligt de wafelactie definitief achter ons! Ter 

compensatie brengen we licht, sfeer en warmte met onze 

gloednieuwe theelichtjes verkoop! Meer info volgt snel…  

 

ZONDAG 29 NOVEMBER – KOOKVERGADERING  

Hopelijk weet Julie ondertussen hoe ze vuur moet maken, 

zodat jullie een lekker gerechtje voor ons in elkaar kunnen 

flansen! Als je goed luistert hoor je onze magen al grommen 

brrrrr… Jullie worden verwacht van 14u-17u en zoals 

gewoonlijk komen jullie met de fiets!  

 

’t Zal wel zijn seg dames, want dit was de planning voor oktober-november. Wij hebben 

ongelooflijk veel zin om jullie beter of nog beter te leren kennen, tot daaaaan!!  

 

Veeeeeeel liefs,  

XOXO Elinor, Nele, Marie x2 
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JINS 

 

 

 

 

ZONDAG 4 OKTOBER – BEESTENBOEL    

Ter ere van Werelddierendag trekken we er vandaag op uit 

om dieren te spotten. Om er zeker van te zijn dat we toch 

enkele dieren zien, komen jullie allemaal verkleed als je 

totem. We starten onze zoektocht om 14:00 op de gidsen, 

daar eindigen we ook weer, dus kom met de fiets!   

 

 

ZATERDAG 10 OKTOBER – VOETBALTOERNOOI 92ste  

Als de coronagoden het toelaten organiseert de scouts hun 

jaarlijks voetbaltoernooi. Naar goede gewoonte gaan wij 

naar daar om te winnen en nemen we de beker mee naar 

huis. Kom zeker met de fiets.  De exacte plannen delen we 

jullie later mee, als er duidelijkheid is.  

 

 

ZATERDAG 17 OKTOBER – QUIZ 

Omdat winnen in ons bloed zit gaan we vanavond nog eens 

het beste van onszelf geven op de quiz van de gidsen. We 

spreken om 19:30 af aan de lokalen (eerste vraag om 

20:00). Als je tijdens de quiz iets wil drinken, neem je zelf 

centjes mee.     

 

 

ZONDAG 25 OKTOBER – MISS JIN  

Wie is de grappigste? Wie is de slimste? Wie is de snelste? 

Wel, daar komen we vandaag achter. Jullie gaan de strijd 

met elkaar aan om te titel van ‘Miss Jin’ te bemachtigen. 

Zorg dat je om 14:00 helemaal uitgedost op de gidsen bent. 

Ohja, ook Missen komen met de fiets.  

 
 

30 OKTOBER - 1 NOVEMBER – PLANNINGSWEEKEND 

De officiële uitnodig voor dit fantastische eerste weekend 

krijgen jullie nog. In afwachting daarvan kunnen jullie nog 

nadenken over de jintrui. Op weekend horen we graag alle 

ideeën! Als je nog jobs weet die we kunnen doen ten tijde 

van Corona, laat het ons dan zeker weten.  

 

 

8, 15, 21 en 29 november hebben jullie stage. Op planningsweekend krijgen jullie meer info over de 

stages.  ……….… 

 


