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Hallokesss allerliefste jogi! Als je dit leest mag je van geluk mag spreken dat je in zo een                  
coole groep als de onze bent beland. Dit jaar heeft de MEGA coole leiding namelijk weer                
een hele reeks aan nieuwe uitdagende vergaderingen voor jou klaarstaan! Hopelijk zie jij het              
evengoed zitten als ons – hoewel dat moeilijk te evenaren valt – want de start van het                 
scoutsjaar komt in sneltempo dichterbij! 
Alle zondagvergaderingen gaan door van 14u tot 17u en de vrijdagavondvergaderingen           
gaan door van 18u30 tot 20u30. 
 
Zaterdag 1 september : OVERGANG + BBQ 
Zijn de 3e jaar kabouters van vorig jaar het waard om zich bij de ‘jonggidsen’               
te voegen? Mogen ze zich aan het einde van deze dag volwaardige            
jonggidsen noemen? Je wordt om 9u30 in scoutsoutfit op de scouts verwacht            
en zal rond 18u terug zijn! Vergeet zeker je lunchpakket, drinken,           
zwemgerief, regenjas en vuile kleren niet (zeker voor diegenen die          
overgaan)! Bij terugkomst zal de barbecue al van start zijn gegaan, dus twijfel             
zeker niet zo een goed stukske vlees mee te pikken voor je weer naar huis               
gaat! Alle info over de BBQ vindt je in de mail en de brief die je kreeg bij de inschrijving. 

 
Zondag 9 september : VRIENDINNETJESVERGADERING  
Vandaag is het de allereerste echte jonggidsenvergadering! JOEPIE        
JAAA HEE!!! Neem allemaal om ter meest vriendinnen mee want hoe           
meer zielen, hoe meer vreugd. Niets is toch spannender dan nieuwe           
mensen te leren kennen en samen op avontuur te gaan?  
 
Zondag 16 september : MAMMA 

MIA - VERGADERING  
Jaja, die nieuwe film is uit en wij konden het natuurlijk niet            
laten daar een vergadering aan te koppelen. Het        
eilandleven, de bewoners ervan lastigvallen, eens goed       
lachen met je vriendinnen, hier en daar een dansje en          
natuurlijk een happy end: de ideale samenstelling voor een         
knaller van een vergadering.  
 
Zondag 23 september : TOERIST IN EIGEN STAD - VERGADERING  
Al wa dak zeg is negenduusd 
Al wa dak zie is negenduusd 
Al wa dak doe is negenduusd 
Elke straat elke steeg elken blok elke buurt elken hoek elke           
steen 
Stad zone 09 represent negenduusd  

● BELUISTER 9000 (FAITH) & CHECK DE LYRICS ;)  
● KOM ZEKER MET DE FIETS!!!!!!! 

 



 

Zondag 30 september : 
HOE-WORD-IK-HET-SCOUTSKIND-VAN-DE-MAAND-VERGADERING 
Een echte jonggids moet zijn tenten kunnen opzetten, zelf voor          
eten kunnen zorgen, zelf een HUDO of een tafel in elkaar           
kunnen steken, onverschrokken het terrein durven verkennen,       
met behulp van een kaart de weg naar huis kunnen          
terugvinden,... Maar een echte jonggids moet dit natuurlijk ook         
nog allemaal leren! Deze vergadering halen we het kampgevoel         
in ons al eens naar boven.  
 
Zondag 7 oktober : GEEN VERGADERING :/  
Sorry mannekes, wij zijn met de leidingsploeg op weekend om er voor jullie een              
superdupermegagekfantastisch jaar van te maken. Rust eens lekker uit, want volgende           
week verwachten wij van jullie het beste van het beste! 
 
Vrijdag 12 oktober tot zondag 14 oktober : JOGI 
WEEEEEKEND!!!!  
De tijd van het jaar is daar, om alles te doen wat jullie             
thuis niet kunnen doen. Voor 3 dagen lang houden wij          
jullie gezelschap op ons weekend! Waar gaan we heen?         
Wat is het thema? Wat gaan we doen? Wat gaan we           
eten? ZO VEEL VRAGEN, ZO WEINIG      
ANTWOORDEN… Maar geduld zal beloond worden!  

● BRIEF MET INFORMATIE VOLGT! 
 
Zondag 21 oktober : DE KLOK TIKT-VERGADERING  
De klok tikt en tikt en tikt maar door. Maar lukt alles binnen de gegeven tijd?                
Halen jullie de tijd in of haalt de tijd jullie in? Er is geen tijd te verliezen, want de                   
klok tikt! Don’t miss the deadline. TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK..  
 
 
 

VRIJDAG 26 oktober : 
HALLOWEEEEN-VERGADERING  
Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen        
of kloppen als het donker wordt aan bij huizen in          
de buurt die versierd zijn met pompoenen en        
lichtjes en roepen trick or treat, waarbij de keuze         
wordt gegeven tussen slachtoffer van een      
plagerijtje worden (trick) of iets lekkers (treat,       
meestal snoep) geven. De bewoners geven de       
kinderen dan snoepjes. Jonge volwassenen     
gaan soms naar halloweenfeesten.( https://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween ) Ja meisjes,        
wikipedia heeft het gezegd, we zullen ons moeten verkleden en op tocht gaan achter              
snoepjes.  

● Deze vergadering gaat door van 18u30 tot 20u30  

https://nl.wikipedia.org/wiki/31_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pompoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween


 

 
 
Zondag 4 november : ENGELTJES VS BENGELTJES - VERGADERING  
Ben je eerder een Engeltje, de altijd flinke meid die op tijd gaat 
slapen, iedere dag flink haar tanden poetst, altijd luistert naar 
mama en papa, altijd goede punten behaald op school? Of ben 
je eerder een bengeltje, die klimt in de bomen om de katten 
weg te pesten, die emmers water boven de slaapkamerdeur 
van haar broer of zus zet, die alleen maar frietjes wilt eten? Wie 
zijn de sterksten? Wie gaat naar de hemel en wie belandt er in 
de hel?  

 
Zondag 11 november : BAD BOYS- VERGADERING  
Wie heeft er nu niet ooit al eens van gedroomd om voor 1 dag 
een jongen te zijn? Mag die droom deze vergadering in 
vervulling gaan! Iedereen kan deze vergadering zijn 
allermannelijkste kant naar boven halen! Dus mannen, 
vandaag gaan we die meisjesscouts eens goed op zijn kop 
zetten! Verkleden is een must!!! 
 

Zondag 18 november : ARE YOU THE ONE -  VERGADERING  
“If your perfect match was standing in front of you, would you 
even know it? 10 girls and 10 other girls, 10 chances to find love.” 
Zijn jullie klaar voor het experiment van het jaar, zijn jullie klaar 
om liefde of vriendschap te vinden, waar je het niet verwachte? 
Vrijgezel of niet, iedereen wordt verwacht voor het grote spel der 

liefde <3  
 
VRIJDAG : 23 november : 
STREEKBIERENAVOND + FILM 
Grote fout van de leiding, het is helemaal geen 
vergadering zondag, want vanavond is onze 
scouts omgetoverd tot  een 
superdupermeganice cimema voor de kiendjes 
en een lekker bruin café voor de ouders. 
Popcorn en cola 
wordt gefixt, fixen 

jullie dan jullie ouders om iets te komen drinken op onze mega 
toffe streekbierenavond? DEAL? 
 
Zondag 2 december : SUPERHELDEN - VERGADERING  
Jouw superheldenkennis reikt waarschijnlijk niet veel verder 
dan Ophelia, Louise, Karen, Odile en Frederieke, maar niet 
gevreesd! Jullie SUPER-superhelden hebben voor jullie weer 
een ZOT COOL WIJS MEGA DEMAX MACHTIGE SUPER vergadering klaar staan waar 
alles ietske SUPERDER is dan anders… 



 

 
VRIJDAG 7 december : SINTERKLAAS-VERGADERING  
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. 
Gooi wat in mijn lege, lege tonne. JAJA jullie kennen het vervolg 
waarschijnlijk wel, maar Sinterklaas komt vandaag, dus neem je 
sinterklaasbrief mee, een wortel voor Slechtweervandaag, een 
pintje voor Zwarte Piet en vergeet niet braaf te zijn, de Sint ziet 
alles… 
 
Hier zijn we alweer bij het einde van het gidske gekomen 

(sniksniksnik), maar geen paniek er wachten er nog twee vol spiksplinternieuwe 
vergaderingen!!! 
 
Jullie kunnen ons altijd bereiken om iets te vragen, te laten weten als je niet komt of gewoon 
een lief, leuk of grappig berichtje te sturen:  
 
Ophelia De Pryck: 0477 80 61 03  
Karen Malego: 0471 45 07 42  
Odile Geirnaert: 0493 54 94 50  
Louise De Neve: 0492 10 11 40 
Frederieke Petit: 0471 11 68 24 
  
To do:  
- Probeer elke vergadering met de fiets te komen  
- Kom steeds in uniform (groene/bruine broek, hemd en das)  
- 25 centjes voor ons goed doel ‘make a wish’  
- En zeeeeeker NIET te vergeten: je goed humeur! 
- Wet en gebed goed kunnen!  
  
Wet:  
Wij zijn jonggidsen wij wagen het avontuur  
Wij spelen eerlijk en delen onze vreugde  
Wij willen winnen maar kunnen ook verliezen  
Wij zijn vaardig en tot luisteren bereid  
Wij spelen graag in de natuur, Jezus is onze gids  
  
Gebed:  
U bent met ons begonnen en op weg gegaan heer God  
U kunt ons thuisbrengen en voltooien  
Wij bidden U dat Jezus onze gids mag zijn  
En dat wij in zijn geest mogen leven met elkaar  
Laat ons groeien in het geloof dat gij onze toekomst zijt  
Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid  
  
 
 



 

Avondlied:  
O Heer, d'avond is neergekomen,  
de zonne zonk, het duister klom.  
De winden doorruisen de bomen  
en verre sterren staan alom...  
Wij knielen neer om u te zingen  
in 't slapend woud ons avondlied.  
Wij danken u voor wat we ontvingen,  
en vragen, heer, verlaat ons niet!  
Knielen, knielen, knielen wij neder,  
door de stilte weerklinkt onze beê  
Luist'rend fluist'ren kruinen mee  
en sterren staren teder.  
Geef ons Heer, zegen en rust en vree. 


