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Hiephoi piepeloi beste kameraden, 👭👭👭👭👭👭👭👭👭 
Hier zijn we weer met een 2de reeks fantastische, mega coole, superspannende, 
onvoorspelbare, gigantisch grappige……… 1uur later……. Originele, ultratoffe vergaderingen!!!! 
‘t wordt echt vrij zot en zowa gek, dus ik zou echt niets willen missen. ‘T is met eten en sjillen én 
spelen natuurlijk! oepsiedepoepsie 💩💩💩💩💩💩💩💩💩 
Zijn jullie er klaar voor? Want jullie leiding is alvast niet te stoppen!  
Hier gaan we…. 
ZEER BELANGRIJK : VRIJDAGAVOND ACTIVITEITEN ZIJN VAN 18u30-20u30, TENZIJ 
ANDERS VERMELD 
 

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… 

● SPECIALE UREN : 18 u 30 - 21 u  
 
VRIJDAG 14 december: 

PIMP-HET-LOKAAL-VERGADERING 🔧🔨🔧🔨⚒⚒🛠⛏🔩🛠⛏🔩⚙⚙⛓⛓ 
Nu het winter wordt, en we al eens wat meer in ons lokaal gaan 
zitten in plaats van erbuiten, is het tijd dat we ons lokaal eens 
een opknapbeurt geven! Laten we er een gezellig stekje van 
maken, met lichtjes, posters, kaarsjes…. Neem dus gerust wat 
gerief mee als je iets kan missen, maar ook een foto van jezelf!! 
 

Vrijdag 21 december: 
SANTA-CLAUS-IN-THE-HOUSE-VERGADERING  
Ooh jaa!! De beste tijd van het jaar is er weer bijna… 
Maar op de scouts zijn we al graag eens wat vroeger, 
dus komt de kerstman vandaag al langs! Trek die 
kersttrui maar aan of je lekker warme kerstpyjama en 
zet die kerstmuts maar op en kom een cadeautje 
ontvangen. 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 

● NEEM EEN KADOOTJE VAN 5 EURIES MEE 
 

VRIJDAG 28 december : 
CASINO-ROYALE-VERGADERING ♠♣♥♦ 🃏🃏 
Vanavond gaan we ons geld niet verkwisten met een 
potje poker en ondanks dat jullie nog geen 21 jaar zijn, 
nemen we jullie toch mee naar de chique wereld van 



het Casino. Trek jullie mooiste avondkledij aan, jullie hoogste hakken. Ga naar de kapper en 
langs de manicure, want de dress-code is zeer strikt. De grootste spelen zullen worden 
gespeeld, er zal veel geld rond gaan. ( Monopoly-geld hé )  
 
VRIJDAG 4 januari : 1UUR-VERGADERING + NIEUWJAARSRECEPTIE 🍾🍾 

Vandaag een korte maar krachtige vergadering! Want ook 
in maar 1 uurtje tijd kan je veel leuke dingen doen, en dat 
gaan we vandaag bewijzen! 😋 Daarna kunnen we 
allemaal samen iets gaan drinken op de 
nieuwjaarsreceptie beneden in de kruin, waar ook jullie 
ouders welkom zijn vanaf 19u30 om te genieten van een 
gratis drankje! 🥂 Vergeet de hapjes ook niet 🍿😉 

● NIEUWJAARSRECEPTIE OM 19u30 VOOR DE 
OUDJES!  

 
VRIJDAG 11 januari: BOWLING-VERGADERING  
Spare! Strike! Goot!! Goot!! Goot!! Heb een gevoel dat we vooral 
dat laatste gaan zien, maar wie weet blazen jullie ons wel omver 
met jullie bowling-talent! Of beter gezegd; rollen jullie ons omver…  

● SPECIALE UREN : 19u00- 21u00  
● NEEM 5 EURIES MEE  

 
VRIJDAG 18 januari : 

PIZZZZZZAAAA-VERGADERING 🍕🍕🍕🍕 
Een groot geheim wordt onthuld, Frederieke, Ophelia, 
Odile, Karen en Louise zijn verzot op 
PIZZZZZZAAAAA! Echt overdreven, het is een 
verslaving voor ons, wij houden evenveel van 
PIZZZZZAAAA als van slapen en dit zijn de liefdes van 
ons leven en die willen we graag delen met jullie. Kom 
en maak de beste pizza van het land! 🍕🍕🍕🍕 
 
 

VRIJDAG 25 januari : KIP-EN-EI-VERGADERING 🥚🥚 
? 🐥🐥 ? 🐣🐣 ?  
Kukelekuuuuu! Kukelekuuuuu! Kukelekuuuuu! 
Kukelekuuuuu! Kukelekuuuuu!  🥚🥚 ? 🐥🐥 ? 🐣🐣 ?  
De leiding weet het ook allemaal niet meer,  wat was er 
nu eerst, de kip of het ei? Kom mee met ons je hoofd 
breken over de vraag en misschien gaan we het na de 
vergadering eindelijk weten! Wij zijn de kluts kwijt, als 
we al beginnen met zulke vergaderingen te verzinnen. 



Maar pas op wie weet tot waar onze creativiteit ons brengt!  
 
VRIJDAG 1 februari : NEEM-ZAKDOEKEN-WANT-WIJ-ZIJN-BOS-IN 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 
Na een maand zwoegen en zweten in de examens, gaat de leiding er eens van tussenuit! Maar 
voor jullie dus de kans om de batterijen op te laden want volgende week starten we terug met 
ravotten op zondag!! Met andere woorden: er is geen vergadering vandaag. 

 
 
 
ZONDAG 10 februari : LEVENS-VERGADERING  
Vandaag spelen we een strategische levenssimulatiespel. 
HUNK? WAT? Zo moeilijke woorden, excuses! Vandaag 
spelen het ‘Spel der Leven’. Hebben jullie ooit nog Sims 
gespeeld? Of wordt de leiding zo oud? Maakt niet uit, 
toevallig is Sims ons favoriete spel. Omdat we het zo graag 
spelen, dachten we eens om echt gek te doen! Vandaag 
verandert ons leven, voor één dagje.  

 
ZONDAG 17 februari : 
HUNGERGAMES-VERGADERING  
Als je de films al hebt gezien of de boeken hebt gelezen, kun 
je je zo ongeveer wel een voorstelling maken van deze 
vergadering. Ben je een strijder die in de arena ons district 
vertegenwoordigt of zit je liever lijdzaam toe te kijken naar de 
kandidaten? Of ben je een spelmaker, die achter dit smerige 
systeem zit? Wie overwint? May the odds be ever in your 
favour… 
 
 
 

 
 
 



 
ZONDAG 24 februari : DE-JONGGIDSEN-KOZEN-EEN-VERGADERING-VERGADERING  
Een speciale vergadering vandaag, want een paar maand geleden vroegen we aan jullie wat 
jullie eens graag zouden willen doen. Vandaag is het dié dag, dié dag 
dat we gaan doen wat jullie graag willen! Zowel voor ons als voor 
jullie is dit nu nog een verrassing.  
 
 
Nouja, dit was het dan. Geen traantjes laten, want jullie leiding heeft 
er alles aan gedaan om weer de gekste, leukste, tofste activiteiten te 
bedenken én om die dan nog eens te kunnen spelen.  
 
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 de toekomst zijt  
Vandaag en alle dagen  
tot in eeuwigheid 
Amen 
 
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. 
 


