
GIDSKE 1



Heykes hoikes!!

Hier is ons eerste gidske voor het nieuwe scoutsjaar. Neem gerust al eens een kijkje.

Zoals jullie op de voorpagina van het gidske zien, staat dit jaar alles in het teken van

wegdromen naar een andere plaats of tijd: we nemen jullie mee op reis naar de

wondere wereld van scouts! Wij hebben er alvast suuuuuuupeeeeeerrr veel zin in!!

We hopen dat jullie er elke week bij kunnen zijn en staan klaar om er samen met

jullie een geweldig scoutsjaar van te maken. Praktische info vinden jullie onderaan.

Groetjes xoxoxoxo

Lore, Amélie, Kato, Lena, Gitte en Ida

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

11 september: BBQ en overgang

Joepiee jeee de eerste vergadering van het

scoutsjaar, en wat voor één! Vandaag gaan we met

de hele groep naar de Blaarmeersen om daar een

hele dag te ravotten. ‘s Avonds kunnen jullie samen

met jullie mama, papa en

broers/zussen/vriendinnetjes/vriendjes/… genieten

van een OVERheerlijke BBQ op onze terreinen! We

kijken ernaar uit jullie (terug) te zien! Info kregen jullie via de brief of via

mail/WhatsApp.

19 september: Wie is het? - vergadering

Huh, Amélie, wie is dat? En Kato, die ken ik precies ook niet... Vandaag gaan we hier

verandering in brengen! Elkaars hobby’s, broers of zussen, huisdieren, of je bang bent

van spinnen of niet,... na vandaag is niets meer een geheim en zullen jullie elkaar en

ons super goed kennen!



Raadsel: wie van jullie leiding zijn hier onder een mondmasker verstopt? Raad hun namen!
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Kies uit: Lore, Ida, Kato, Gitte, Amélie en Lena

26 september: vriendinnetjes vergadering

Wie heeft er hier allemaal een super toffe vriendin waaraan je

wel eens wil tonen hoe leuk het is op de scouts? Vandaag kan

dat! Jullie mogen allemaal een vriendinnetje meenemen van

school, vanop je hobby, van in je straat,... en we gaan er

allemaal samen een zot leuke namiddag van maken :))

3 oktober: geen vergadering (leidingsweekend)

Traantjes alom… Jullie leiding was dit weekend op leidingsweekend

om het hele jaar te plannen en wij zijn een beetje moe van al dat

hersen-gekraak. We zien jullie graag terug op de volgende

vergadering!

10 oktober: Sherlocks in de Gentbrugse Meersen

Oei oei oei! De boswachter van de Gentbrugse Meersen belde ons deze week in

paniek op. Alle bomen in het geboortebos zijn gekapt, de koeien zijn verloren

gelopen in de weides en de vogels hun eieren komen niet uit! Hmmm… Hebben

jullie een idee wat hier gaande zou zijn? Zou dit het werk zijn van een bosmonster?

Of zou de boswachter zich toch vergist hebben?

Wij weten alleszins één ding: hier is een slechterik aan het werk! We spreken af om

14u aan de parking van de Gentbrugse Meersen (oude dienstencentrum, kruising

Braemkasteelstraat en Driebeekstraat) om dit zaakje met jullie te onderzoeken.



17 oktober: Sprookjesvergadering

Lieve kapoentjes, vandaag mogen jullie jullie verkleden in jullie

grootste sprookjes idool of je gekste fantasie... want het is

sprookjes vergadering! Waar is het muiltje van Assepoester

naartoe? Hoeveel dwergen heeft Sneeuwwitje eigenlijk? En

welke kleur heeft de jurk van Belle? We kijken er al naar uit om

jullie in jullie betoverende pakjes te zien!

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging (GEEN

VERGADERING)

Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging, een hoogdag voor alle echte scoutsers!

Trek daarom je scoutskleren aan en toon aan iedereen op school welke coole

spelletjes je op de scouts al speelde. Vandaag is het echter geen vergadering, we zien

jullie namelijk morgen op de wafelbak!

23 oktober: Wafelbak

Hopelijk hebben jullie en jullie vrienden/familie grote honger, want

het is wafelbak en -verkoop vandaag! We zamelen geld in om er een

zo leuk mogelijk kamp van te maken deze zomer. Meer info volgt via

mail en via de website!



29 oktober: Halloweenvergadering

Hopelijk zijn jullie allemaal klaar voor de griezeligste dag van het jaar: HALLOWEEN.

Pas op voor zwarte katten, heksen en spinnen en kom met je engste verkleedkledij

naar de scouts. Tot dan, allerliefste heksjes, tovenaartjes, vampiertjes,...!

Ken je dit raadsel al? Los het op en kom te weten wat we vanavond zullen doen!

7 november: Kraak de escape-code!

Gisteren kwamen we op de scouts om te controleren of de heksen van vorige week

verdwenen waren, maar we waren toch wel de code van het cijferslot vergeten

zeker… En we konden niet binnen! Benieuwd hoe jullie ons hierbij kunnen helpen?

Wel! Wij bedachten een supercoole ESCAPEROOM waarin jullie op zoek gaan naar de

nieuwe cijfers voor het slot om binnen te kunnen in de scouts. Met jullie hulp kraken

we de code en vergeten we nooit meer de cijfers!

→ Een escaperoom? Huh?

→ → een kamer waarin de code uiteindelijk moet gekraakt worden. In de kamer moeten

verschillende opdrachten voltooid worden om naar de volgende challenge over te kunnen

gaan.



Opdracht: leg de puzzelstukjes op de juiste plaats en tel het aantal hondjes op de afbeelding!

Wie van Paw Patrol herken je?

14 november: Kook-kampioenen!

Wij willen graag meedoen aan het nieuwste kookprogramma in

Merelbeke “Lekkerbekken”! Maar wist je dat Lore al drie keer de

keuken bijna heeft in brand gezet en dat Ida zelfs nog geen ei kan

bakken? Ai… dat komt niet goed! Wij denken dat jullie wel jullie

kookkunsten aan ons kunnen tonen zodat we toch kunnen

meedoen met de wedstrijd!

Nemen jullie jullie schort en koksmuts mee naar de scouts?

21 november: De-wereld-rond-vergadering

Op wie zijn bucketlist staat het nog: een reis maken rond de heeeeele wereld? Op die

van ons alleszins wel! Vandaag vertrekken we richting Spanje, Afrika en zelfs Amerika!

Wees allemaal op tijd op Airport Merelbeke Flora, het vliegtuig wacht niet!

Opdracht: Van welke landen zijn deze vlaggen? Verbind ze met het juiste land!



China

Nederland

Spanje

Verenigde Staten

28 november: Kris-kras-Quiz-quaz!

Wie is de slimste kapoen? Dit komen we vandaag te weten in de quiz, maaaar geen

gewone quiz! Bij deze quiz gaan we niet op ons luie gat in de zetel zitten, neeee, we

gaan ook onze spieren gebruiken! Dus warm jullie brein én spiertjes maar al op als

jullie deze super-mega-leuke quiz willen winnen!



5 december: Frozenvergadering, het begin van de winter!

Brrr, het begint kouder te worden, de winter begint!

En wat is er nu leuker dan de winter inzetten met een

Frozenvergadering? Maak jullie klaar voor deze

suuuuuper coole activiteit en kom zeker verkleed in

Elsa, Anna of zelfs Olaf en Sven!

BELANGRIJK:
- De vergaderingen gaan normaal door op zondagnamiddag van 14u tot 17u in

onze lokalen (Koning Leopold III-Laan 19 Merelbeke). Indien dit niet zo is,

worden jullie hierover geïnformeerd via WhatsApp, via dit boekje of via mail.

In dit eerste gidske is er zo bijvoorbeeld één vrijdagavond vergadering, schrijf

dit dus goed op! Vrijdagavondvergaderingen gaan door van 18u30 tot 20u30.

- Breng de eerste vergadering dat je komt een eigen beker mee om water uit te

drinken en schrijf er je naam op. Deze beker blijft dan op de scouts gedurende

het volledige scoutsjaar.

- Doe zeker speelkleren aan. Een scoutshemd is voor kapoenen niet verplicht

maar wel leuk om je kentekentjes op te naaien. Een scoutsdas is bij ons

verkrijgbaar.

- Laat iets weten als je niet kan komen via onderstaande telefoonnummers

(WhatsApp):

Gitte Declercq: 0473 60 48 93 Ida Deseck: 0484 59 71 39
Lena Neetesonne: 0493 50 86 37 Lore Geirnaert: 0468 31 39 82
Kato Slosse: 0468 48 11 60 Amélie Bracke: 0468 27 91 06

- Breng elke vergadering 25 cent mee voor ons goede doel “Make a Wish”! Wij

zorgen dat deze centjes bij het goede doel

terechtkomen!



- Oefen je wet goed!

Bij de kapoenen is het reuzefijn

Omdat we samen dikke vriendjes zijn

We kunnen lachen, zingen, dansen, springen

O wat is het reuzefijn, piepkonijn

We zingen ja, ja, joepie, joepie, jee

We zingen ja, ja, joepie, joepie, jee

We zingen ja, ja, joepie, joepie, ja, ja, joepie, ja, ja, joepie, joepie, jee,

oléé!

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Zo, dit was ons eerste boekje! Op naar het volgende!

Groetjes!

Lore Amélie Kato Ida Lena Gitte


