
Zaterdag 3 april Stadsspel @Lighterfield 

Deze keer spreken wij niet af aan ons geliefde lokaal maar om 14u aan de markt. Deze 

activiteit duurt tot 17u. 

 

Zaterdag 10 april Mini BBQ  

Wie is er de droefste van de gidsen? Of wie heeft het meest opgepikt tijdens de lessen Seksuele 

voorlichting? Kom je kennis delen van 14u tot 17u. 

 

Zaterdag 17 april Route X Gouw Noordzee 

Tochttechnieken en codes ontcijferen? 

Gouw Noordzee daagt jullie scoutsgroep uit! 

Op 17 april 2021 organiseert Gouw 

Noordzee Route X - Een wandelwedstrijd 

waarbij je al je tochtenskills nodig zult 

hebben! 

Leg om ter snelst de correcte route af. Geef 

die andere groepen ferm op hun donder en 

ga lope... uhm ... wandelen met de enige 

echte Gou(w)den Wandelschoen! 

 

We spreken af om 9:30u aan het station (trein om 9:38u dus wees op tijd).   

Eten is voorzien maar neem zelf wat water mee en eventueel een snack. 

Voorzie degelijke schoenen. 

Waarschijnlijk zijn wij rond de avond thuis. (afhankelijk hoe snel wij wandelen) 

 
Zaterdag 24 april BBQ 

Omdat onze grote BBQ niet is mogen doorgaan organiseren wij een XXS edition Dit als 

beloning op jullie harde werk tijdens het herfstspel. Wij spreken af om 11:30u tot 

ongeveer 14uur. Omdat dit een BBQ wel redelijk duur is en wij graag nog wat extra 

doen op kamp vragen wij hiervoor toch €5 voor de vleesjes enzooo. Maar jullie worden 

zeker meer dan goed verwend met een frisse aperitief, ☺ ☺  

 

 

 



Vrijdag 31 april staokebilketocht 

We doen nog eens een avondactiviteitje op vrijdag. We spreken af om 20u en het zal ongeveer 

afgelopen zijn om 22u! Het zal géén filmavondje worden, het wordt iets actiever dan dat, we 

doen namelijk Stoakebilketocht. Een van de hoogvliegers van onze tradities. De activiteit duurt 

tot ongeveer 22:30. 

 

 

Zaterdag 8 mei Leidingswissel 

Vandaag is het een speciale activiteit want het is leidingswissel! Voor degenen die dit concept 

niet kennen, jullie activiteit wordt gegeven door een volledig andere leiding. Dus fraai zijn é ;). 

Zoals gewoonlijk is het activiteit van 14u tot 17u. 

 

 

Zaterdag 15 mei Miss ei  

Wie gaat er gaan lopen met de eer vandaag? We 

verkiezen de mooiste, beste, plezantste,… Gids van 

het jaar! Niet zomaar een verkiezing, maar Miss Ei-

verkiezing! Breng kleren mee die mogen vuil zijn, 

maar doe je uniform aan. Wij zorgen voor de eitjes! 

Dit opnieuw van 14u tot 17u. 

 

 

 

Vrijdag 21 mei 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 

20u, einduur nog te bepalen. Fleecedekentjes, een versnapering, onsies en knuffels zijn welkom. 

Einduur is rond 22:30u. 

 

 

zaterdag 28 mei Dauwtrip 

Nadat de vorige dauwtrip letterlijk in het 

water is gevallen doen wij nu poging 2. We 

spreken af om 6 uur aan het lokaal. Smoet 

maar al jullie kieten want het wordt 

pittiggggg.  Einduur rond 9:30. 

 

 

 

Zaterdag 5 juni Geen activiteit 

Vandaag is er geen activiteit want de leiding heeft examens  Ook wensen we jullie veel succes 

tijdens de zware examenperiode! Veel succes iedereen!!! 

 

Zaterdag 12 juni Geen activiteit  

Vandaag is er weer geen activiteit  Twordt tijd dat die examens gedaan zijn! 

 

 



 

 

Zaterdag 19 juni NARCOS 

Vandaag dompelen we ons helemaal onder 

in het wilde drugsleven van Pablo Escobar.. 

Vandaag spelen we NARCOS.  

Bij het begin van de zomervakantie begint 

het drugsmilieu in Lichtervelde opnieuw op 

te flakkeren. Ben jij een drugsbaron die 

graag een graantje van de winst zou 

meepikken? Wees zeker aanwezig. Dit 

opnieuw van 14u tot 17u. 

 

 

 

Zaterdag 26 juni Dagactivititeit  

Tijd om alles klaar te maken voor het kamp! Patrouillekoffers op orde brengen, enkele laatste 

afspraken voor het kamp en we zijn er klaar voor. Natuurlijk duurt dit geen hele namiddag en 

willen we graag nog iets leuks erbij doen! Breng jullie bikini en handdoek mee en als je een 

waterpistool hebt, breng dit zeker mee! 

 

We love you bibi’s <3 <3 <3  

 

Merel, 

Anna, 

Saar. 

 

Als je nog vragen hebt moet je maar berichtje sturen 

hé in de groep. 



 

 

 


