
Gidske 1: 21 september – 6 december 
  



HEEEEEYYY GIDSJESSSS HIER ZIJN WE WEER!! We gaan er weer een spetterend jaar van maken 

met super leuke, coole, zalige, ma echt gewoon fantastische vergaderingen. Probeer dus 

zoveel mogelijk te komen! Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook. 

Kusjes jullie beste leiding 

Louise, Esther, Odile & Karen  

xoxoxoxoxooxoxoxo 

 

21/09: overgang + bbq 

Meer info hierover vinden jullie in een brief die jullie 

bij de inschrijving kregen.  

 

 

 

 

29/09: Back to Scouts vergadering 

School is al even terug bezig, maar vandaag is 

begint de scouts er ook weer aan! JOEHOEEEE 

SUPER BLIJ OMG #cool #yolo #hashtag 

Zeker komen girlies want we vliegen er direct 

stevig in met een vergadering die je niet wil 

missen… <3 <3 <3 

 

6/10: geen vergadering     

De leiding gaat dit weekend op leidingsweekend, dus geen vergadering voor jullie hehehe. 

Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer bij!! xoxo 

 

12/10: Welcome to my Crib-vergadering 

We kunnen nog niets verklappen, maar vandaag leren we 

elkaar allemaal op een andere manier kennen… ( kom zeker 

met de fiets)  

 

 

 



20/10: Ochtend van de jeugdbeweging ( 10u)  

Op de scouts leren we goed eten, die lijn trekken we 

dan ook door graag naar onze leden.  

→Ontbijtjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!!!!!!!!!!!!! 

10 uur op de scouts. Verdere info volgt!! 

 

25/10: Ghostbusters vergadering  

 If there's something strange in your neighborhood 

Who you gonna call? (ghostbusters) 

If there's something weird  

And it don't look good 

Who you gonna call? (ghostbusters) 

I ain't afraid of no ghost 

I ain't afraid of no ghost 

JA we wouden gewoon een originele 
Halloweenvergadering oké? 

 

3/11: WegoannoarGent 

Ewa scheetseloetsebollekezoetse, Mia heeft het licht gezien achter eure vlieger, doarmee 

goan we kere noar Gent, de schuunste stad van ‘t land. Moaktda ge euwe vélo mee pakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/11: BRING-A-DATE-vergadering 

Vandaag mogen (moeten!!) jullie allemaal een date 

meepakken (een liefje of gewoon een vriend(in))  en 

bewijzen dat jullie het beste koppel zijn!!!  

So don’t be shy and bring that guy hihihi 

 

17/11-20/11: MIDWEEEEEEKKKK 

YESSSSS eindelijk midweek!! Van zondag tot woensdag wordt de scouts jullie nieuwe thuis! 

Slapen, douchen, naar school gaan, huiswerk maken en vooral VEEEEEEEEL eten, deze week 

doen we alles samen WOEHOEW 

Meer info volgt met een briefje/mailtje 

 

22/11: Streekbierenavond  

Vanavond maken we er een gezellige avond van 

met een filmpje! Maak zeker een beetje reclame 

voor ons bij jullie mamies en papies om een paar 

streekbiertjes te komen drinken        

 

 

30/11:  Negenduustachtonderdtwintig vergadering (ZATERDAG) 

Schminken in de kruidvat, onderbroeken kopen in de zeeman, proevertjes meepikken en 

afkoelen in de Colruyt, alles kan in Merelbekeu…. Vandaag gaan we kijken wat ons zalig 

dorpje nog allemaal te bieden heeft! Zeker met de fiets komen dus!  

 



06/12: Sinterklaas (VRIJDAG) 

Zieginds komt de stoomboot bij Lutgardis 

weer aan 

Hij ziet onze gidsjes en wilt al weer gaan 

Oh lieve Sint-Nicolas blijf toch even hier 

Want straks vieren de gidsen op pizza en bier 
(0.0%) 

 

 

En hier eindigt weeral ons eerste gidske. Weldra zijn we er terug met meer ultra-originele, 

onvergetelijke, niet-te-missen-vergaderingen!!! 

Groetjes 

Jullie alles-overtreffende leiding  

 

PS-je: Stuur ons aub een berichtje als je niet kan komen 

 

Karen 0471 45 07 42 

Odile Geirnaert: 0493 54 94 50  

Louise De Neve: 0492 10 11 40 
Esther 0460 97 60 14 

 



PPS-je: Kom zeker in uniform!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PPPS-je: Vergeet je 25 cent niet!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PPPPS-je: Kom met de fiets!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PPPPPS-je: ALS JULLIE DE WET EN GEBED NOG ALTIJD NIET KENNEN IS HET GEWOON 

SCHAAMTELIJK (leer het aub) 

Wet:  

Wet In het spoor van de heer willen wij samen een weg zoeken in een grote stad vol 

mensen. Vol aandacht en bewondering willen wij stilstaan bij de ontdekking van de natuur 

en de ontmoeting van ieder mens. Zo willen wij blij, eerlijk, handig en trouw mee werken 

aan een wereld waar het steeds beter wordt om samen te zijn.  

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 amen 


