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POOLSHOOGTE 
❖ ALTERNATIEF SPAGHETTISLAG – MEER INFO VOLGT… 

De jaarlijkse spaghettislag gecombineerd met kampinschrijvingen zal er ook dit jaar 

weer anders uitzien door de grootste dwarsbomer van leuke plannen. Een alternatief 

zal worden voorzien door onze liefste jins om hun buitenlandse reis alsnog te kunnen 

financieren. 

 

❖ VANAF ZATERDAG 5 JUNI – AVONDVERGADERINGEN 

Vanaf zaterdag 5 juni tot en met zaterdag 19 juni zullen de vergaderingen doorgaan ’s 

avonds. Bekijk je takprogramma om te weten te komen om hoe laat je wordt verwacht! 

 

❖ ZONDAG 27 JUNI – LAATSTE VERGADERING 

De allerlaatste vergadering van dit gekke jaar is daar weer! Deze wil je niet missen, 

het wordt uiteraard mega leuk. Meer info zal je krijgen van je eigen leiding hierover. 

 

❖ DINSDAG 13 JULI – KAMPAFWAS  

Jong-gidsen, gidsen, jins en leiding worden aan het lokaal verwacht om te komen 

helpen al ons bestek, borden en bekers kamp-klaar te maken. Hoe meer handen, hoe 

sneller het werk gedaan is. Met een leuk muziekje en veel kameraden, wordt het 

gegarandeerd super leuk! Meer info volgt in de kampflapuit. 

 

❖ DONDERDAG 15 JULI – BALKEN INLADEN  

Vandaag verzachten we het werk al van de volgende dag en laden we de balken al in 

op de camion. Meer info volgt in de kampflapuit. 

 

❖ VRIJDAG 16 JULI – CAMION INLADEN 

Alles wat we nodig hebben op kamp, wordt vandaag ingeladen op de camion. Meer 

info volgt in de kampflapuit. 
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Kapoenen dierenprogramma 
 

Zo 25/04 (14u-17u) 

rtamus speelt graag in het bos. 

Misschien spot je haar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo 2/05 (14u-17u) 

eregoed weer om buiten te spelen! 

Zo 9/05 (14u-17u) 

ollie rent graag op het grasveld! 

Zo 16/05 (14u-17u) 

ino’s zijn 

uitgestorven, of 

misschien toch niet 

allemaal?  

Zo 23/05 (14u-17u) 

gels hebben soms hulp nodig 

om de weg over te steken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo 30/05 (14u-17u) 

lamingo’s dagen je uit voor 

een potje omterlangst op 1 

been staan! 

Za 5/06 (18u-20u) 

azelle en oendi staan te springen om 

jullie ’s avonds te ontvangen! 

Za 12/06 (18u-20u) 

onijn kan niet wachten om jullie 

allemaal te knuffelen!  

Za 19/06 (18u-20u) 

us kijkt graag naar 

alle dingen om haar heen.  

Za 26/03 (18u-20u) 

otspelikaan kleurt 

graag haar voeten blauw.  Indien je niet kan komen naar de vergadering laat 

dan iets weten via  

Mail: kapoenenleiding@gidsensintkatrien.be 

of stuur een berichtje naar Collie: 04 71 24 66 38 

of Rotspelikaan: 04 68 14 32 24 

mailto:kapoenenleiding@gidsensintkatrien.be


gids zender films genres

Zo 25/04 Like Kabouter
14.00u – 17.00u Volg het leven
van Kabouter en haar vrienden,
boordevol liefde, spanning en
natuurlijk muziek!

Zo 02/05 De buurtkabouter
14.00u – 17.00u De kabouters
van het politiekorps in 'Echte
verhalen: De buurtkabouter'
kennen geen moment verveling.
Elke dag brengt een nieuwe zaak!

Zo 09/05 Blind gekabouterd
14.00u – 17.00u In 'Blind
gekabouterd' laten vrijgezellen
zich koppelen door experten,
waarna ze in het huwelijksbootje
stappen zonder elkaar vooraf
ontmoet te hebben.

Zo 16/05 Kabouter Plop
14.00u – 17.00u In de
melkherberg en het kabouterbos
beleven kabouter Plop en zijn
vrienden allerlei knotsgekke
avonturen.

Zo 23/05 DE KABOUTER
14.00u – 17.00u Gilles De Coster,
10 onbekende Vlamingen en een
miljoen kabouterjagers maken
zich op voor De KABOUTER
Duitsland.

Za 05/06 De Nachtkabouter
18.00u – 20.00u Een kabouter,
een dwerg en een gnoom gaan
de strijd aan met allerlei kwade
wezens uit de onderwereld.

Zo 30/05 Expeditie Kabouter
14.00u – 17.00u Het nieuwe
seizoen van Expeditie Kabouter
belooft super spannend te
worden. Welke kabouters blijven
als laatste over?

Za 12/06 Hallo Kabbi
18.00u – 20.00u De drie meiden
van Kabbi gaan samen in een
appartement wonen. Met vallen
en opstaan proberen ze hun
gewone leven te combineren met
dat van een superster.

Kun je niet naar een vergadering komen?
Laat dan iets weten 
e-mail: kabouterleiding@gidsensintkatrien.be 
gsm Tuimelaar: 0471/67 05 65 

Za 19/06 Mega Kabouter
18.00u – 20.00u Geen enkele
boef is veilig als superheldin Mega
Kabouter in de buurt is!

Zo 27/06 Het Kabouterweer
Laatste vergadering, meer info volgt
Wat zou een Kabouter zijn zonder
Het Kabouterweer? Neem allemaal
het zonnetje mee vandaag.



25/04/2021 2/05/2021

16/05/20219/05/2021

23/05/2021 29/05/2021

 

Jokaprogramma



Avondvergaderingen zijn telkens van 18u-20u.
 

Indien je niet kan komen mag je telkens verwittigen via de joka-
whatsapp groep, via mail of naar 0483/01 56 21 (Saterhoen)

5/06/2021 12/06/2021

19/06/2021 27/06/2021 (laatste
vergadering!)



Sneeuwwitje en de zeven jogileiding 
Er waren eens... een koning een koningin en die 

wilden heel graag kinderen. De koningin zat er 

heel vaak aan te denken. Op een winterdag was 

het zulk lekker weer dat ze bij het raam had zitten 

borduren. Plotseling prikte ze met de naald in haar 

vinger en er vielen drie druppels bloed in de 

sneeuw. De koningin zuchtte: “Oh, als ik toch een 

kindje kreeg met lippen zo rood als dit bloed, een 

huid zo wit als de sneeuw en haar zo zwart als ebbenhout.” 

Enkele maanden later werd de geboorte gevierd van 

een klein meisje: ze had lippen zo rood als bloed, een 

huid zo wit als sneeuw en haar zo zwart als ebbenhout. 

Ze werd Sneeuwwitje genoemd. Helaas stierf de 

koningin korte tijd later en de 

koning hertrouwde met een 

vrouw die er alleen maar aan dacht dat ze de 

allermooiste wilde zijn. Ze bezat een 

wonderbaarlijke spiegel waaraan ze dikwijls 

vroeg: “spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is 

de schoonste in 't hele land?”. Waarop de spiegel 

antwoordde: “O koningin, gij zijt de schoonste in 

het land.”  

Maar op een dag zei de spiegel: O koningin, de schoonste hier zult gij, 

maar Sneeuwwitje is duizendmaal schoner dan gij! De koningin 

schreeuwde van jaloezie en beval een jager Sneeuwwitje mee naar het 

bos te nemen en haar te doden: “Breng mij haar hart als bewijs dat je 

mijn bevelen inderdaad hebt opgevolgd.” 

 

Zoek naar de datums van onze sprookjesachtige vergaderingen in dit verhaal! 

25/04 

2/05 

9/05 



   Toen de jager zijn mes tevoorschijn haalde,  

smeekte Sneeuwwitje hem haar in leven te laten. Hij 

was zo ontroerd door zoveel onschuld en schoonheid 

dat hij medelijden met haar kreeg en de koningin het 

hart van een jonge hinde bracht.  

Sneeuwwitje vluchtte het bos in 

Ze rende lange tijd voort en zag tenslotte een klein 

huisje. De tafel was gedekt, er stonden zeven kleine 

bordjes en zeven bekertjes en ze at een hapje van 

elk bordje en dronk een druppel uit elk van de zeven 

bekertjes. Toen ging ze slapen in het grootste van 

de zeven bedjes. In dit huisje 

woonden de leukste jogileiding, en toen ze van de scouts 

thuiskwamen, merkten ze dat er iemand hun huisje 

binnen was gegaan. “Iemand heeft op mijn stoeltje 

gezeten”, zei de eerste. “Iemand heeft van mijn bordje 

gegeten”, zei de tweede. “Bij mij heeft iemand uit mijn 

bekertje gedronken”, zei een derde. Toen ze Sneeuwwitje 

in een van de zeven bedjes ontdekten, vonden ze haar zo mooi dat ze 

haar niet wakker durfden maken.  

De volgende morgen vertelde Sneeuwwitje haar verhaal aan de zeven 

jogileiding, die haar zeiden dat ze bij hen mocht blijven. De jogileiding 

gingen naar de scouts en zeiden dat ze voor niemand open     moest 

doen. In haar kasteel bleef de boze koningin haar toverspiegel vragen: 

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in dit land?” “O 

koningin, de schoonste hier zijt gij, maar 

Sneeuwwitje over de landscheiding, bij de zeven 

jogileiding, is nog duizend maal schoner dan gij.” 

Toen verkleedde koningin zich als een lelijke oude 

vrouw en vertrok naar het bos, waar ze zonder 

moeite het huisje van de zeven jogileiding vond. 

Daar klopte ze op het luik en gaf Sneeuwwitje de 

mooiste appel uit haar mand.  

16/05 

23/05 

30/05 

5/06 



Sneeuwwitje nam een hap en viel als dood neer! 

Bij hun terugkomst vonden de zeven jogileiding 

Sneeuwwitje languit op de grond. Ze probeerden 

haar weer tot leven te wekken, maar ze was echt 

dood, omdat ze zo mooi maakten de jogileiding 

een glazen kist voor haar zodat ze haar altijd 

konden bewonderen en zetten deze in het bos, waar ze elke dag om haar 

gingen huilen. Er gingen dagen voorbij, en weken en 

maanden. Sneeuwwitte was nog steeds even mooi. Een 

prins die daar langs kwam was zo ontroerd door  

zoveel schoonheid dat hij de jogileding smeekte om 

haar een kus te mogen geven. Hij opende de kist en gaf 

Sneeuwwitje een kus. Sneeuwwitje opende haar ogen 

en werd verliefd op de prins. De prins vroeg haar ten 

huwelijk. Hij nam haar mee naar zijn kasteel waar hij 

een schitterend feestmaal gaf voor hun bruiloft. De zeven jogileiding 

waren natuurlijk ook aanwezig. 

En ze leefden nog lang en gelukkig..... 

 

 

 

 

 

Schrijf je zeker voor onze sprookjesachtige 

vergaderingen in via de wekelijkse 

inschrijflink! 

Kan je toch last minute niet komen?  

Stuur dan een berichtje naar Sneeuw(witje): 

0476035496 

Of stuur een mailtje naar de 7 jogileiding: 

jogileiding@gidsensintkatrien.be:  

12/06 

19/06 

27/06  



Gidsenprogramma 
ZONDAG 25 APRIL 14u-17u 

Geen Duo Party? Alpaca is triest. Jullie 

zijn er wel om haar blij te maken!  

 

ZONDAG 2 MEI 14u-17u  

Ur local Smurf, Moeriki  

 

ZONDAG 9 MEI 14u-17u  

Diegene die wint mag Oeakari een 

voetmassage geven, joepie!  

 

 

ZONDAG 16 MEI 14u-17u  

Wie o wie heeft de octopus van Pony 

gestolen?  

 

ZONDAG 23 MEI 14u-17u 

‘Ik zei iets dom over de radio tijdens het 

vliegen’  

 

ZONDAG 30 MEI 14u-17u   

Een duif is dus echt wel zwaarder dan 

verwacht 

 

ZATERDAG 5 JUNI 19u-21u  

Hopelijk zijn jullie dessertjes lekker en 

hoeft Zebra niet zo te kijken hihi  

 

ZATERDAG 12 JUNI 19u-21u  

Deze was eigenlijk gewoon te leuk om 

niet te delen  

 

ZATERDAG 19 JUNI 19u-21u 

I like you(r cake) – Pony 25 december 

2017 

 
ZONDAG 27 JUNI (INFO COMING 

SOON) 

Laatste vergadering met deze knapperd 

 

NEXT UP 

- Kampafwas  

- Camion inladen  

- KAMP 

Wij zijn altijd bereikbaar via mail 

(gidsenleiding@gidsensintkatrien.be) of 

telefonisch:  

- Alpaca 0471 39 09 17  

- Moeriki 0490 43 51 27 

- Oeakari 0486 25 53 36 

- Pony 0486 39 93 95 

- Zebramangoest 0486 03 53 30 

 



 


