
Maandprogramma December -
April

We hebben alweer een super leuk maandprogramma voor jullie in pettooo!!!!
Jullie worden steeds van 14u tot 16u30 verwacht in ons jonggidsen paradijs, indien
anders staat dit steeds op het maandprogramma!!!!

Zaterdag 10 december: ONTSPANNINGSACTIVITEIT
Vandaag kunnen jullie tussen 15u00 tot 16u30 eventjes komen ontspannen
tussen al het studeren door! Komt gerust in jullie loungewear; de leiding voorziet
de rest!
PS: we wensen jullie héééél vééél succes met de examens! We geloven in jullie x

Zaterdag 17 december: Kerstfeestje (19u30 - 21u30)
Omdat we de kerstvakantie toch niet zomaar kunnen inzetten
zonder een feestje, nodigen we jullie deze avond allemaal uit op ons
kerstfeestje dat doorgaat in het lokaal van 19u30 tot 21u30. Om het
echte kerstgevoel te creëren, zou het heeeel leuk zijn moest elke
jonggids een pakje van ongeveer €5 meebrengen. Jippie, tot dan
engeltjes xxx

Zaterdag 24 december en 31 december: GEEN ACTIVITEIT
Geen activiteit‼ Geniet samen met jullie familie en vrienden van de feestdagen!!
🎄🥂 Gelukkig nieuwjaar! xxx

Zaterdag 7 januari: GEEN ACTIVITEIT
Tja, ondertussen is de maand januari aangebroken. Voor jullie betekent dit
waarschijnlijk nog wat uitbollen van al het lekkere eten en het zalig genieten van
de gezellige vakantie. Voor jullie leiding is dit jammer genoeg niet zo… We hebben
examens en zijn dus nu hard aan het studeren. Daarom is er vandaag geen
activiteit. Houd jullie niet in en verras de leiding gerust met iets lekkers... ;)

Vrijdag 13 januari: Filmavond
Vanavond maken we er een gezellige avond van. Vanavond
is er een Filmavond! Ideetjes voor de film zijn zeker welkom,
je mag die ook altijd meenemen op stick of dvd. We
spreken af om 19u, einduur nog te bepalen.
Fleecedekentjes, een versnapering, onsies en knuffels zijn
welkom!!



Zaterdag 21 januari: Leidingswissel
Omdat de leiding nog altijd in de examens zit, en we jullie natuurlijk niet in de
steek willen laten, nemen de gidsen het vandaag voor een keertje over. Kom
zeker af, en breng al jullie enthousiasme mee!!

Zaterdag 28 januari: Pisquiz - Foodquiz- Bubbelgumquiz
Wou je al altijd een quiz doen waarbij eten de boodschap is. Dan ben je
welkom om 14u in het scoutslokaal. Tot dan!!

Zaterdag 4 februari: K2 zoekt K3
Hanne moet nog altijd wat bekomen van haar bevalling.
Daarom zoeken Julia en Marthe nog even een vervangster. Zie
jij het zitten om in een regenboogjurkje te dansen? Grijp dan
nu je kans !! De audities gaan door van 14u tot 16u30. Veel
succes !!

Zaterdag 11 februari: Valentijn = single life best life spel
Single life, best life of toch niet? Wie gaat er met een lief naar huis en
wie blijft er voor altijd single? Kom dit allemaal te weten om 14u tot
16u30 in ons lokaal.

Zaterdag 18 februari: Paaseierenraap
Pasen is wat later op het jaar, maar de leiding kon niet
wachten tot 9 april. Daarom houden we vandaag onze grote
paaseierenraap. Ben je benieuwd of je de meeste eitjes gaat
verzamelen? Komen dan zeker van 14u tot 16u30 naar ons
lokaaltje.

Zaterdag 25 februari: LEIDINGSWEEKEND
Vandaag is er GEEN activiteit, want de leiding is op leidingsweekend. Als dat
maar goed komt????

Zaterdag 4 maart: Klusjesdag
Vandaag mogen jullie de handen uit de mouwen steken, want het
is klusjesdag, klusjesdag,klusjesdag, alles kan en alles mag, want
het is klusjesdag, klusjesdag… Vandaag worden jullie om 9u30
verwachten aan ons lokaal. Breng ook jullie lunchpakket mee. De
activiteit duurt tot 16u30.



Zaterdag 11 maart: Anna’s B-day partyy
Ja Ja, vandaag is leidster Anna jarig en jullie mogen toch
zeker niet ontbreken op het grote verjaardagsfeest van
Anna. Jullie zijn allemaal welkom om 14u in ons lokaal om
Anna een fantastische verjaardag te geven.

Zaterdag 18 maart: Boysband vs boysband
One direction, Backstreet boys, get ready, Big time
Rush, BTS, NSYNC… één voor één top boysbands.
Vandaag zijn we van plan om een boysband op te
richten met de scouts. Haal jullie lage stem maar al
naar boven, jullie coolste moves en kom verkleed in
jullie beste boysband-look!

Zaterdag 25 maart: Dansje BBQ
Op 8 april is het weer zo ver… ONZE FANTASTISCHE BBQ!! Dit kunnen we niet
zomaar aan ons laten voorbij gaan zonder dat we een knaller van een
dansoptreden hebben gegeven.
Kom dus allemaal af om samen de beste dans performance op poten te zetten en
iedereen tijdens de BBQ van zijn sokken te laten blazen!

Zaterdag 1 april: Dansje BBQ
Omdat het nog maar een kleine week is, en we jullie zeker willen zien stralen,
doen we nog een 2de oefenactiviteit. Kom dus zeker af om nog goed te repeteren,
zodat jullie performance op 8 april vlekkeloos gaat lopen!

Zaterdag 8 april: BBQ + dansje oefenen
Dit is ons moment om te stralen als sterren op de
dansvloer. Gooi jullie dansbenen los en toon maar eens
hoe goed de jonggidsen kunnen dansen! Voor het
optreden is er ook nog een generale repetitie. Meer info
hierover volgt nog.

Wij hebben er alvast heeeel veeel zin innn!!!
Hopelijk jullie oook!!

Vele kusjesss, jullie leiding XXX
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Merel
Vandenbussche

(Takleidster)

0485/26.85.58

merelvandenbussche@gmail.com

Anna
Verplancke
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anna.verplancke2001@gmail.com

Melissa
Vandaele
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melissa.vandaele@hotmail.com
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alientanghe@hotmail.com

Merel Holemans 0485/94.30.82

merel.holemans@gmail.com

Baukis
Vanderhaeghe

Minnebo
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baukis.vdhm@gmail.com


