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Dag liefste jogi’s 
 
Amai, de tijd vliegt! We zitten alweer aan ons derde en laatste 
gidske van het scoutsjaar! Gelukkig hebben we nog heel wat leuke 
dingen op het programma staan, waaronder ons weekend! Wij 
kijken er alvast heel hard naar uit!  
 
Belangrijk! Deze keer gaan de vergaderingen 2x door op 

een zaterdag en 1x op een vrijdag (de allerlaatste).  

 
Veel liefs,  
Elena, Kyana, Katarina en Kim 
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Zondag 01/03: Saus maken voor spaghettiavond 

Vandaag maken we samen onze 

lekkere spaghettisaus voor  

spaghettiavond! Wij hopen dat 

jullie hier voltallig aanwezig 

zullen zijn zodat wij alles kunnen 

maken op een dag! Gelieve te 

verwittigen als uw dochter niet 

kan komen!  Iedereen wordt 

verwacht om 10u op de scouts en 

jullie mogen om 17u terug naar 

huis. Breng zeker een 

lunchpakket mee voor ’s middags! Helaas mogen we de saus 

nog niet opeten... Tot dan!  

 

ZATERDAG 07/03: Spaghettiavond 

Vandaag is het zover! Jullie harde werk vandaag zal beloond 

worden met een supertof kamp! Alle ouders, tantes, nonkels,  

broers, zussen, lieven, oma’s, opa’s... zijn uitgenodigd om 

lekkere spaghetti te komen eten in onze lokalen! Meer 

informatie over hoe je kan bestellen vinden 

jullie op het Facebook-evenement.  

Alle jonggidsen worden verwacht op de 

scouts om 10u. Om 22u mogen jullie 

allemaal naar huis om goed uit te rusten. Het 

is de bedoeling dat elke jonggids een dessert 

maakt en dit meebrengt voor het 

dessertbuffet! Breng ook een lunchpakket 

mee vandaag.  
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Zondag 15/03: Speurtocht: ontrafel het mysterie 

 Vandaag gaan jullie 

het mysterie van de 

ultieme zoektocht 

proberen ontrafelen! 

Breng al je hersenen 

mee en vind de weg! 

Het zal niet 

gemakkelijk zijn... 

 

Zondag 22/03: Stadsspel 

Tijd om Gent te gaan veroveren! Vandaag spelen we een 

supercool stadsspel! Het is heel belangrijk dat iedereen met 

de FIETS komt! Wij fietsen allemaal samen naar daar.  

 

 

Zondag 29/03: GEEN vergadering!      

Vandaag is er helaas geen scouts. De leiding origaniseert dit 

weekend de jaarlijkse scoutsfuif en kunnen hierdoor geen 

leiding geven. Tot volgende week! 
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Zondag 05/04: Paaseitjesverkoop 

Het is weer tijd voor onze 

jaarlijkse verkoopactie 

paaseitjesverkoop. We 

zamelen geld in zodat we 

er voor iedereen een leuk 

kamp van kunnen maken, 

en verwachten dan ook 

dat iedereen komt! Haal jullie beste verkooptrucen alvast 

naar boven! Meer info volgt nog! Tot dan! 

 

Zondag 12/04: GEEN vergadering!      

Vandaag is het Pasen! Daarom zal er geen vergadering zijn. 

Veel plezier op alle familiefeesten en niet té veel chocolade 

eten hé! Wij zien jullie graag volgende week terug, na een 

welverdiende paasvakantie.   

 

Zondag 19/04: SMOS vergadering 

 Ja, jullie horen het goed! 

Vandaag is het SMOS 

vergadering dus jullie weten 

wat dat betekent! Trek jullie 

allervuilste kleren aan want 

ze zullen meerdere keren 

moeten gewassen worden... 

Wij zijn alvast benieuwd wie er zich het best kan vuil maken! 
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Vrijdag 24/04 t.e.m. zondag 26/04: WEEKEND! 

 Joepieeeee! Eindelijk 

tijd voor een volledig 

weekend vol plezier! 

Meer info volgt nog! 

 

 

ZATERDAG 02/05: Sportdag 

Trek jullie meest 

sportieve outfit 

alvast aan, want 

vandaag gaan we 

tonen aan de andere 

scoutsen en chiro’s 

van ons district dat 

wij de meest 

sportieve scouts zijn! 

Meer info volgt nog! 

 

Zondag 10/05: Ontbijtvergadering 

Vandaag gaan we ’s morgens 

samen ontbijten! Jullie 

hoeven zeker nog niks te 

eten, want er staat heel wat 

lekkers te wachten op jullie. 

Meer info volgt! 
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VRIJDAG 15/05: laatste vergadering 

Vandaag is het helaas onze laatste vergadering van dit 

scoutsjaar      Maar niet getreurd want we gaan het heel 

gezellig maken!  

Natuurlijk kunnen jullie vanaf nu ook beginnen aftellen 

naar kamp! Tot dan!!! 

 

 

 

Niet vergeten! 

- De zondagvergadering begint om 14.00 en eindigt 

om 17.00 

- Probeer steeds met de fiets te komen! 

- Wees telkens in uniform (hemd – das – groene of 

bruine broek)  

- Voor het sponseren van het goede doel, brengen 

jullie elke vergadering 25 cent mee. 

- Wij verwachten dat jullie de wet en het avondlied 

kunnen meezingen/zeggen. 

- Laat iets weten aan je leiding als je er niet bij kan 

zijn. 

- Kom met een goed humeur         
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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 

 

Jullie kunnen steeds de leiding bereiken via: 

 

Kim 0471/62.13.12 kim.vernimmen@gmail.com  

Kyana 0487/96.74.90 kyanacnudde@gmail.com 

Elena 0491/07.58.31 elena.vanmuylem@gmail.com  

Katarina 0487/96.74.90 katarinaslosse@gmail.com  
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