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13 december 2019 – 23 februari 2020 

 

 



Belangrijk: vrijdagvergaderingen zijn van 18u30 tot 20u30 tenzij anders vermeld. 

Vrijdag 13 december: Casino vergadering 

Vanavond zullen we zien wie het best een pokerface kan opzetten 

tijdens een potje pokeren. Wie zal blut naar huis keren en wie zal 

als miljonair terugkeren? 

Vrijdag 20 december: 

Kerstfeestje 

All I want for Christmas is you!! Vanavond maken we er een gezellige 

avond van vol gezellige kerstmuziek en natuurlijk … cadeautjes!!! Breng 

elk een cadeautje mee van maximum 5 euro.  

 

Vrijdag 27 december: De slimste jonggids ter 

wereld 

Vanavond zullen we te weten komen wie de slimste onder ons is. 

Dus train alvast maar die breincellen.  

 

Vrijdag 3 januari: nieuwjaarsreceptie + 1-uur spel 

Vandaag een korte vergadering maar zeker leuk om te komen! De 

vergadering duurt tot 19u30 daarna kan je gezellig iets drinken met je 

ouders op onze nieuwjaarsreceptie. 

 

Vrijdag 10 januari: Bowlen 

Vandaag kan je je bowlingtalent van onder het stof halen. Want we 

gaan met zen allen gaan bowlen!! Informatie wordt nog later 

meegedeeld. 

 

Vrijdag 17 januari: Blind date  

Beleef een romantische avond met uuh jah met wie 

eigenlijk? Kom vanavond je ware tegen in onze blind date 

vergadering.  

 

 

 

 



Vrijdag 24 januari: Dancing and singing – vergadering 

“I love it when you call me senorita …” “I’m the bad guy DuH …” “So I 

say dance for me dance for me dance for me oh oh …” Allemaal 1 voor 1 

bekende liedjes maar wie kan het mooiste zingen en dansen?? Gooi die 

beentjes maar al los en smeer die stembanden maar in je zal het nodig 

hebben vanavond. 

 

Vrijdag 31 januari: Geen vergadering  

 

 

Zondag 9 februari: De mol 

Als zelfs een priester niet te vertrouwen is wie dan wel? Vandaag komen we er 

achter wie de boel saboteert en wie haar kan ontmaskeren.  

 

 

Zondag 16 februari: Valentijnvergadering 

Wie zal op elkaar verliefd worden door de liefdespijl van 

Cupido? Vandaag zullen we de ultieme liefdestest doen. 

 

Zondag 23 februari: Expeditie Robinson 

Welk team is het sterkste vandaag? Wie pakt het slim aan? Wie overleeft 

het beste op een onbewoond eiland? Wie valt er als eerste af? Dat zullen 

we vandaag te weten komen in expeditie Robinson! 

 

 

 

 

Contact:  

Kim Vernimmen       0471/62.13.12     kim.vernimmen@hotmail.com  

Katarina Slosse         0487/96.74.90     katarinaslosse@gmail.com  

Elena Van Muylem  0491/07.58.31     elena.vanmuylem@gmail.com  

Kyana Cnudde          0496/38.23.79     kyanacnudde@gmail.com 
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Niet te vergeten: 

 Probeer steeds met de fiets te komen 

 Kom steeds in uniform: groene/bruine broek, scoutshemd en das 

 Laat iets weten als je niet kan komen 

 25 centjes voor het goede doel 

 Wet kennen 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


