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27 feb: geen vergadering 
Hoe stom is het om het gidske te openen, en dat je dan ziet staan ‘geen 
vergadering’… we weten het, wij vinden het ook jammer.. Maar volgende week: 
SPAGHETTIAVOND!!! Hopelijk allemaal tot dan! 

 

5 maart: de GROTE 
spaghettiavond  
JA JA het is EIN DE LIJK zo ver: jullie 
spaghettiavond!!! Nodig zeker al je 
vrienden, vriendinnen, oma’s, opa’s en 
de rest van je familie maar uit om van de 
beste spaghetti ooit te eten! 

 

13 maart: jachtseizoen  
Na boef, Snelle en Enzo Knol, is het nu aan 
de jogi’s! Vandaag zullen wij de rol van 
Team StukTV overnemen en de klopjacht 
houden op JULLIE. Lukt het jullie om 3 uur 
lang uit onze handen te blijven of gaan jullie 
voorgoed de cel in? 

 

20 maart: leidingswissel 
Jullie zullen ons deze week moeten missen, maar wees niet getreurd jullie krijgen een 
super leuke (wel minder leuk dan ons ofcourse) nieuwe leidingsploeg voor deze 
vergadering!! Maar gelukkig zijn we er volgende vergadering wel!  

 

27 maart: geen vergadering  
Ook deze week zullen jullie ons moeten missen, maar niet getreurd volgende week 
gaan we met zen allen op weekend en da wordt pas leuk! 

 



 

 

1-3 april: weekend  
WHOOOHOOOW PARTYYY: de jogi’s 
gaan op weekend!!! Hoe, wat en waar is 
een grote verassing die wij jullie 
binnenkort zullen vertellen. Maar 1 ding 
is zeker: het wordt een ONVERGETELIJK 
weekend! Vergeet zeker niet jullie 
goedhumeur mee te nemen   

 

9 april: paaseitjes  
Haal jullie beste verkoopstrucen maar boven, 
want vandaag gaan we met de hele scouts 
paaseitjes verkopen! Alle praktische 
informatie volgt nog!  

 

17 april: geen vergadering 
Ook deze week is er geen vergadering, wij zullen jullie ook 
echt missen!! Hopelijk tot snel allemaal    

 

23 april: District-vergadering  

Deze week gaan we andere scoutsen leren kennen en gaan we bewijzen 
dat onze scouts toch wel echt de leukste!! Let wel goed op deze 
vergadering valt op een ZATERDAG! Praktische informatie volgt nog. 

1 mei: bosspel 
Vandaar zonderen we ons af van de 
bewoonde wereld en trekken we ons 
terug in het bos. We gaan een mega cool 
spel spelen midden in de natuur, dus 
zorg zeker allemaal voor stevige 
schoenen en kledij die tegen een stootje 
kan. Zet maar jullie beste beentje voor 
want deze vergadering worden jullie 
scout-skills op de proef gesteld! 



 

 

8 mei: IKEA-vergadering 
Wat is iedereen zijn favoriete winkel om 
zijn nieuwe kamer in te richten en om 
natuurlijk lekker te gaan eten? De Ikea 
natuurlijk!! Mmmhh die zweedse 
balletjes, hebben jullie daar ook 
zoveeeel zin in? Wat voor leuk spel we 
daar ter plaatse spelen komen jullie 
vandaag te weten:)  

15 mei: groepsdag 
Vandaag wordt een suuuuper leuke dag want we 
gaan met de hele scouts op uitstap!!  

 

 

20 mei: laatste 
vergadering 
Vandaag moeten we jammergenoeg van elkaar 
afscheid nemen   maaaaar gelukkige zal dit niet 
te lang duren, waaaaaaaaaaaant we vertrekken 
binnen een zeer groooooooote maand met zen allen 
op SCOUTSKAMP! En we hopen dat jullie daar 
even veel zin in hebben als ons!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nou dit was het dan, het laatste Gidske van dit scoutsjaar   

We hebben er toch een tof jaar van gemaakt en veel zotte dingen samen meegemaakt. 

Maar ja aan alle mooie verhalen komt ook een einde! 

Gelukkig vertrekken we snel op tentenkamp! 

Heel erg veel groetjes  

Van jullie favoriete leidingen 

Fee, Hannelore, Zita en Louise 

<3  

 

 


