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JOOOOO bende leuke kinders , nu we hebben echt al veel stuiken dingen gedaan dit jaar.                
Dit is weliswaar het laatste boekje met knotsgekke activiteiten die we met jullie willen doen.               

Één ding dat jullie moeten doen is GEWOON AFKOMEN !!!!!!!!!   
KIJK ALTIJD GOED NAAR WELKE DAG DAT JE MOET KOMEN! ER IS VEEL             
VARIATIE IN DIT GIDSKE!  
 
ZATERDAG 2 MAART : SPAGHETTIAVOND  
Nadat we het wel 1000000 keer hebben gezegd, na 1000 mails naar            
jullie ouders hopen we dat jullie op de hoogte zijn van ONZE            
SPAGHETTIAVOND! Het is zeer belangrijk dat jullie met zo veel          
mogelijk aanwezig zijn! Hoe meer centjes we hier mee verdienen, hoe           

gekkere dingen we kunnen doen op kamp.   
● SPECIALE UREN : 10u00 - 22u00  
● TICKETJES EN GELD MEENEMEN!  
● Dessertje meenemen  

 
ZONDAG 10 MAART : PAASEITJESVERKOOP  
De Paashaas is langs geweest, hij doet dit jaar mee aan de grote             
Paashaas-van-het-land wedstrijd. Hij heeft ons 100 KG aan paaseieren gebracht          
en vroeg ons heel lief of we hem konden helpen. Jullie lieve leiding             
kon dit niet afwijzen, dus zouden jullie samen met ons de           
Paashaas willen helpen?  

● Brief met info volgt nog  
 

ZATERDAG 16 MAART : DISTRICTACTIVITEIT  
Vandaag gaan we bewijzen dat we de coolste van MERELBEKE zijn!           
Natuurlijk weten wij dat wel al, maar misschien moeten we dat ook eens tonen              
aan al die andere scoutsen in Merelbeke en omstreken. Vandaag spelen we            
een groot spel met allemaal andere jongens en meisjes.  

● Brief met info volgt nog.       
 
ZONDAG 24 MAART : EXPEDITIE JOGISON IN THE JUNGLE  

Een echte jonggids moet kunnen overleven in de jungle, ook          
alleen. Vandaag beginnen jullie als één groep op een eiland.          
Maar jullie krijgen het hard te verduren, wie van jullie zal het            
overleven en wie van jullie zal vroegtijdig uit het spel liggen. Als            
dat al spannend klinkt, wat als we moeten toegeven dat het spel            
gesaboteerd kan worden? Oeps ‘t zal nen lastige worden. Wie is           
de saboteur en wie wint het spel. GAME ON xoxo  

● SPECIALE LOCATIE : BOSSSSSSS  
● Verdere info volgt via mail  



 

 
ZONDAG 31 MAART : GEEN VERGADERING  
Excuses, excuses beejbies! Geen vergadering vandaag, onze lokalen zijn zo vuil als            
ik-weet-niet-wat. Ophelia ligt achter de bar, Louise en Karen liggen in het tuinkot op de               
grasmaaier, Odile ligt op de trap en Frederieke ligt in het materiaalkot te slapen. ZO een                
lastig weekend was het dus! ‘t was DAS PARTYYYYYYYYYY manneu, ook de leiding moet              
centjes inzamelen.            

 
ZONDAG 7 APRIL : ZONEN EN DOCHTERS VERGADERING  
Zonen en dochters, dit klinkt altijd zo raar. Wat bedoelt de           
leiding daar toch mee? Goh, wij weten ook niet vanwaar dit is            
gekomen. Maar blijkbaar had de JIN-leiding vandaag geen zin         
om vergadering te geven en jullie leiding is precies nog wat moe            
van vorig weekend, dat we andere mensen hebben ingehuurd         

om jullie te vermaken vandaag. Elena en Charlotte komen vandaag ons teampie versterken!  
 
 
ZONDAG 14 APRIL : MARIO-KART VERGADERING  
Enkele weken geleden hadden we een vergadering waar        
jullie op pad gingen in Merelbeke, zo is de leiding gestoten           
op een kei coole rustige dreef. Wij wouden daar echt          
graag keer iets zot doen, Karen was ondertussen al 20          
rondjes rond de boom aan het fietsen. Tot opeens het          
lampje ‘PING’ zei in ons hoofd. STRAATRACEN, maar        
dan met ZEEPKISTEN. GEKKKKKKKKKKKK! (we gaan      
niet echt straatracen hé, we gaan wel een ritje met de           

zeepkisten maken)   
● Verdere info volgt. Voor materiaal en helpende handen!  

 
ZONDAG 21 APRIL : GEEN VERGADERING ‘T IS PASEN  
joooooo, opnieuw onze excuses! Maar jullie mama en papa hebben ons gebeld, blijkbaar is              
de Paashaas bij jullie langs geweest en moeten jullie op paaseitjes-queste. Nu dachten we              
toch jamaja jullie kindjes gaan ons te hard missen dus misschien moeten wij komen helpen               
met paaseitjes opeten want anders worden jullie zo dik. Maar dat vonden jullie ouders niet               
zo’n goed idee :/ tot volgende week xxx                

  
ZONDAG 28 APRIL : SMOS  
Meisjes , ‘t is niet omdat we meisjes zijn dat we           
ons niet kunnen vuil maken hé? Vandaag staat        
alles in teken van ‘MINDER is MEER’. Op de         
scouts hebben wij heeel wat bedorven voedsel       
in de koelkast zitten, nu waarom zouden we dat         
weggooien als wij daar gewoon in kunnen       
spelen? De vuilbakken moeten ook nog geleegd       



 

worden, 1 DING IS ZEKER : JULLIE GAAAN ZOOO VUIL WORDEN DAT JULLIE TOT              
VOLGENDE WEEK STINKEN! (Mopke)    

● Vuilbakkleren aandoen  
● Badpak/bikini meenemen en verse kleren  

 
ZATERDAG 4 MEI : SPORTDAG  
Nu ja we gaan niet liegen, op de scouts onder vrienden zijn dat             
zorgt we echt voor dat wij allemaal een beetje kleine dikzakskes           
worden hé. Nu omdat wij nog een andere keer met jullie ons willen             
vetmesten, gaan we toch eerst een keer goed moeten gaan          
sporten! Trek jullie mooiste sportkleren en stoere gympen aan en          
kom de leiding vergezellen op deze dag. Vandaag gaan we          
allemaal voor onze ‘summerbody’!               

           
 
VRIJDAG 10 MEI : VOLKSSPELEN + KAMPVUURAVOND  
Back to the 70s - 80s. Vanavond gaan we eens zien wat jullie             
ouders deden toen zij tieners waren en buiten speelden! Een          
avond vol oude volksspelen gemaakt door Opa Petiti! Gevolgd         
met een gezellig kampvuur om af te sluiten.  
 
 
 

VRIJDAG 17 MEI : LAATSTE VERGADERING  
Nu ja de leiding zit hier allemaal in een hoekje te wenen, wij willen nog niet dat het gedaan is                    
voor dit jaar. Voor de laatste keer dit jaar gaan we levende voetbal moeten spelen, gaan we                 
dik vet goed eten, gaan we een grote vleeshoop doen. EN gaan we vooral uitkijken naar                
ONS GROOT KAMP SAMEN! Joepieeeee de poeeepie  

● SPECIALE UREN : 18u30-20u30  
 
VRIJDAG 21 JUNI : KAMPINSCHRIJVING  
Ja, jow JOGI’s hadden wij trouwens al verteld dat wij blijkbaar samen op kamp trekken               
richting de WALLONIE? ‘t zou nog leuk zijn moesten jullie allemaal meegaan, dus allerliefste              
ouders van de jonggidsen vergeet deze datum niet, want wij willen jullie dochters echt wel               
meenemen om de Wallonie (ge moet het een beetje plat uitspreken ‘ de wal - onie ‘ (kort O))                   
te bezoeken!  

● Brief / Mail volgt nog met uren!  
 
 
Indien je niet kan komen vergeet ook zeker geen sms’je of een mailtje te sturen!  
Voor andere vragen kan u ook altijd bij ons terecht!  
 
Frederieke Petit: 0471 11 68 24 
Ophelia De Pryck: 0477 80 61 03  
Louise De Neve: 0492 10 11 40 



 

Odile Geirnaert: 0493 54 94 50  
Karen Malego: 0471 45 07 42  
 
 
 
  
 
 
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. 




