
Maandprogramma april tot juni 2022 
 
DAAAAG liefste joggi’s, onze laatste maanden voor kamp gaan van start! Maar niet getreurd, 
want er staan namelijk nog een heleboel leuke en uitdagende activiteiten op jullie te wachten. 
Zoals gewoonlijk gaan de activiteiten door in ons lokaal van 14u tot 16u30, indien het anders zou 
zijn, staat dit altijd vermeld. Jullie liefste leiding heeft er alvast zeeeeeer veel zin in. 😊 
 
P.S.: ouders, jullie kunnen uw dochter(s) inschrijven voor kamp tot 5 juni! 
 
Vrijdagavond 15 april: Capture the flag with fire 
Nog eens avondspel ofwat? Jaja, we spreken deze keer vrijdagavond af aan het lokaal om een 
super tof avondspel te spelen. Vergeet zeker geen warme (donkere) kleren aan te doen!!! We 
spreken vrijdagavond af aan het lokaal van 19u tot 21u. 
 

 
Zaterdag 23 april: Boo-ooo-oos spel  
Vandaag gaan we met zijn allen naar het bos om een super tof 
bosspel te spelen!! Vergeet zeker niet allemaal met de fiets naar 
het lokaal te komen. De activiteit gaat van 14u tot 17u.  
 
 
Zaterdag 30 april: Veldslag 
Vandaag is het een hoogdag in Lichtervelde, want het is namelijk veldslag! We gaan vandaag 
strijden tegen andere jeugdbewegingen om de titel van beste jeugdbeweging te winnen! Dus 
kom allemaal maar af, want we hebben jullie nodig. 😊 Als de uren anders zijn zoals gewoonlijk, 
laten we dit weten via mail. 
 

 
Zaterdag 7 mei: Leidingswissel 
Jullie zullen jammer genoeg jullie liefste en uiteraard jullie tofste leiding moeten missen 
vandaag. Maar…… niet getreurd, want het is vandaag leidingswissel. Jullie zullen dus zeker en 
vast een toffe namiddag beleven met andere leiding. 
 
P.S.: Schrijf jullie in voor de volgende activiteit tegen woensdag 11 mei.  

 
Zaterdag 14 mei: Kamp-dag 
Het is weer zo ver! Vandaag bekijken we hoe het met jullie 
kamp-skills is gesteld! Laten we lief aan weerman Frank 
vragen om goed weer te voorspellen, zodat het een stralende 
dag kan worden waardoor jullie nog meer zullen verlangen 
naar de tofste 10 dagen van het jaar! Het zal een productieve 
dag worden. We spreken af aan het lokaal om 9u tot 16u30. 
Neem €2 mee voor het heerlijke middagmaal. Tot      

daaaaan! Schrijf jullie in tegen ten laatste 11 mei zodat we 
zeker zijn wie al dan niet meedoet aan deze onvergetelijke dag. Inschrijven kan via mail. 
 

 
Zaterdag 21 mei: Leiding VS joggi’s  
Wat we ons eigenlijk al het hele jaar afvragen: wie is er beter, sterker, slimmer, creactiever…? De 
leiding of de joggi’s? Wel, dat gaan we vandaag tot het bot uitzoeken, want we spelen vandaag 
namelijk … leiding tegen de joggi’s! Smeer jullie kietjes maar al in want het zal zeer moeilijk 
worden om de leiding te kunnen verslaan! 😉 



 
Zaterdag 28 mei: Bike-route 
Kunnen jullie goed fietsen en jullie plan trekken? Wel, vandaag zou dit enorm 
van pas kunnen komen. We gaan vandaag op baan, maar naar waar hangt af 
van jullie… 😉 We zien jullie als gewoonlijk om 14u aan het lokaal met de fiets! 
 

 
 Zaterdag 4 juni: Kook-battle 
Kamp komt nu wel steeds dichter bij … en 
wij als leiding willen weten hoe het met jullie kookkunsten is 
gesteld,  want we willen namelijk geen aangebrand eten 
krijgen op kamp. (Dit komt natuurlijk helemaal in orde want 
jullie zijn vast natuurtalentjes!) We houden dus vandaag een 
grote kook-battle, maar de ingrediënten moeten jullie eerst 
nog verdienen!  

 
PS: morgen 5 juni, laatste dag om in te schrijven voor kamp! 
 
Zaterdag 11 juni: Geen activiteit 
Deze keer is er jammer genoeg geen activiteit. De leiding zit volop in de examens en wensen 
jullie ook heel veel succes met jullie examens. Doe dat allemaal super goed, we gaan duimen. :)  
Branden we allemaal een kaarsje voor elkaar?  
 
 
Vrijdag 17 juni: Openlucht cinema  
We zitten natuurlijk nog allemaal volop in de examens ☹ 
Maar daar hebben wij iets op gevonden, we spreken deze 
keer op vrijdagavond af aan het lokaal van 19u tot 21u30. We 
gaan allemaal samen genieten van een gezellige openlucht 
cinema. Kom allemaal in jullie leukste chill kledij en neem 
zeker en vast ook een dekentje mee om het gezellig te 
maken! :)  

 

Zaterdag 25 juni: Wwwwwater- & eiiiiiii-spel 
WATTTT is dit al onze laatste activiteit van het jaar?! Deze gaan 
we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. We sluiten deze dan 
ook spetterend af 😉 Vandaag gaan we waterspelletjes samen 
met miss-ei spelen!! Wie graag lekker vuil wordt, dit is je kans. 
Doe gerust kleren aan die vuil mogen worden en vergeet geen 
handdoek en verse kleren mee te nemen.  

 

Naam Adres Telefoonnummer E-mail 

Elyn Dejonckheere 
(takleidster) 

Gentweg 10, 8810 
Lichtervelde 

0491/42.92.04 

elyn.dejonckheere@gmail.com 

Merel 
Vandenbussche 

Margarethalaan 17, 
8810 Lichtervelde 

0485/26..85.58 

merelvandenbussche@gmail.com 

Hannah 
Vankeersbilck 

Beverenstraat 70a, 
8810 Lichtervelde 

0473/39.71.60 

hannahvankeersbilck@gmail.com 



Alien Tanghe Kauwentijnestraat 30, 
8810 Lichtervelde  

0491/59.30.24 

alientanghe@hotmail.com 

Merel Holemans Koolskampstraat 62, 
8810 Lichtervelde 

0485/94.30.82 

merel.holemans@gmail.com 

 
Belangrijke info  

• Al onze activiteiten gaan door in ons lokaal (Processieweg 19A) van 14u tot 16u30, tenzij 
anders werd vermeld. Gelieve deze uren te respecteren. 

• De inschrijvingen voor kamp verlopen allemaal online, info vind je in het Scoutsgazetje 
en site. Inschrijven kan vanaf onze BBQ 9 april tot 5 juni! 

• Vragen? Mail gerust naar: jonggidsenlichtervelde@hotmail.com. We proberen zo vlug 
mogelijk te antwoorden.  

• Dit jaar gaan de gidsen en jins op buitenlands kamp. Moest u nog een aantal handen 
nodig hebben op verjaardagsfeesten, communiefeesten… dan helpen zij u graag met 
heel veel plezier tegen een prijsje. Vraag hier gerust informatie over bij de leiding.  

• Ons maandprogramma is net zoals dat van andere takken altijd te vinden op onze site: 
www.meisjesscoutslichtervelde.be    
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