
Gidske 3: allerlaatste van het jaar ☹  
 

 

 

 

 

Extra info-dingetjes  

• zoals jullie zien staan de vergaderingen allemaal op zaterdag gepland omwille 

van Corona. Wanneer dit wijzigt en de vergaderingen terug op zondag mogen 

doorgaan, laten we dit jullie zeker weten via de WhatsApp groep.  

• wijziging data scoutskamp: het kamp gaat door van 4 juli tot 10 juli.  

• de laatste vergadering is op vrijdag 21 mei en gaat door van 18u30 tot 20u30  

• het kabouterweekend dat plaatsvond in het weekend van 13 maart zal jammer 

genoeg niet kunnen doorgaan omwille van Corona. Maar er zal wel een “kabo-

dag” georganiseerd worden op 20 maart! Verdere info kan je vinden in de 

aparte brief op het einde van het Gidske!  

 

Niet vergeten-dingetjes 

• kom altijd in uniform naar de vergaderingen! Groene, beige of bruine broek + 

hemd + das  

• 25 cent voor het goede doel “Make a wish” dat wij als scouts steunen 

• het wekelijkse inschrijvingsformulier voor de vergadering invullen met de 

aanwezigheid van je Kabo 

• wij zien jullie graag xxx 

 

Ojooo ik ga echt wenen, 

‘t is het laatste gidske 

van het jaar! 

Neeee pffff echt 

jammer       
Ik kijk wel al meeeega 

hard uit naar het 

scoutskamp!!!  

Jaaa joepie, gelukkig nog een 

heleboel leuke 

vooruitzichten!!!  



Zaterdag 27 februari: zonen-en-dochters-vergadering  

De leden van de jin worden volgend jaar leiding 

en zullen deze dag even jullie leiding zijn zodat ze  

al eens kunnen oefenen!  

Natuurlijk zullen wij ook op de vergadering aanwezig zijn,  

want als professionals moeten wij natuurlijk alles in goede banen leiden. 😉 

Zaterdag 6 maart: first dates-vergadering  

Wie is hier het beste koppel?  

Bewijs het in de first dates vergadering  

waarbij we op zoek gaan naar het ideale koppeltje!  

 

 

Zaterdag 13 maart : K2 zoekt K3-vergadering  

Jullie weten allemaal wel dat Klaasje de iconische K3 groep  

verlaten heeft en er op zoek wordt gegaan naar een nieuwe 

kandidaat om haar plekje af te staan.  

Vandaag spelen wij een variant hiervan!  

Bereid je voor op een overwinning, 

want slechts de besten kunnen winnen!!!  

 

 

Zaterdag 20 maart: KABO-DAG!!! 

Neeee, ons kabouterweekend stond normaal gepland 

van 12 maart tot 14 maart ☹ ☹ ☹.  

Maaar niet getreurd! Vandaag wordt er een  

KABO-dag georganiseerd! We organiseren  

een alternatief! Meer info kan je vinden in de aparte brief  

die op het einde van dit Gidske te vinden is!!! 

 

Zaterdag 27 maart: filmvergadering 

Oooh joepie, lekker chillen in de zetel en gezellig een film 

kijken met een zak popcorn in de hand!!! 

Maak allemaal een top 3 lijstje met de films die jij graag 

zou willen zien (die op netflix staan)  

en stuur het apart naar 1 van de leidingen door!  

Zaterdag 3 april: paasvergadering  

De paashaas heeft zoals gewoonlijk lekkere  

paaseitjes verstopt, maar wie is hier de beste  

zoeker en heeft op het einde van de dag het  

meeste eitjes en punten verzameld??? 

 



Zaterdag 10 april: ontbijtvergadering 

Jammieee, vandaag kunnen jullie genieten van  

een oooverheerlijk ontbijtje gemaakt door de leiding! 

Kom zeker in jouw pyjama naar de scouts, zo blijven  

we in de sfeer van een gezellige ochtend waar alles 

lekker traag en op het gemakje gebeurt! Wij laten nog  

weten om hoe laat jullie op de scouts verwacht worden.  

We kijken er naar uit! Xxxx  

Zaterdag 17 april: circusvergadering 

Haal je beste trucs, stunts, grappige 

moves maar al boven want dat is nodig 

op de enige echte circusvergadering!  

VERKLEDEN MAG AAALTIJD!  

 

Zaterdag 24 april: FC de kampioenen vergadering 

Fc de kampioenen gaat al jaar en dag mee, en wij  

als leiding krijgen er maar niet genoeg van!  

Vandaag staat alles in teken van  

de fc de kampioenen personages! 

Alweer mag je je verkleden!!!! 

Zaterdag 1 mei: beroepenvergadering  

Welk beroep blijkt het meest veelzijdig te zijn en 

kan élke uitdaging zonder moeite aan??? 

Zaterdag 8 mei: Moederdag-vergadering  

 

Oooh morgen is het Moedertjesdag! Een dag waar  

we onze mamaatjes eens goed verwennen en in de  

bloemetjes zetten! We kunnen alvast samen dingetjes 

knutselen om dan morgen af te geven!  

Zaterdag 15 mei: stadsspel  

Een goed stadsspel is altijd wel leuk! Jammer genoeg gooit  

Corona alweeeer roet in het eten en spelen we een variant 

van het stadsspel op ons eigen terrein!  

Benieuwd hoe we dit zullen aanpakken? Kom dan maar af! 

Vrijdag 21 mei: FEESTJE 

De aaaaalller allllerlaatste vergadering  

van het jaar!!!! Om onze mooie momenten niet te vergeten  

en het jaar mooi af te sluiten vieren we een leuk feestje 

 met een hapje en drankje! Suuuper gezellig dus.  

Hierna valt er nog maar één ding te doen:  

AFTELLEN NAAR HET MEGACOOLE SUPER-DE-MAX-MEGA-LEUKE 

EN ENIGE ECHTE-LANGVERWACHTE SCOUTSKAMP!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziezo allerliefste Kabo’s, het boekje zit er definitief op      Zoals je in onze mini strip op pagina 1 wel 

al hebt gemerkt, wij vinden het zoooooo jammer! En zoals er ook stond: WIJ KIJKEN ZO HARD UIT 

NAAR KAMP!!! Hopelijk jullie ook??? Dikke merci voor het leuke jaar <3 <3 <3  

Heeel veel liefs,  

Elise, Morgane, Julie en Charlotte xxxxxxxxx 

GSM-nummers leiding: 

 

 

Julie: +32 472 53 31 74 

Elise: +32 491 22 92 43 

Charlotte: +32 472 82 99 47 

Morgane: +32 474 67 74 74 


