
Heeeey vriendinnen 
Joepieeee, we mogen nog steeds activiteiten geven! 
*vreugdedansje*  
Wij zien het zoals altijd keihard zitten! Zie hieronder wat 
we voor jullie in petto hebben 
Let op: kijk goed naar de data. We hebben een 
vrijdagavond en zaterdagochtend activiteit en soms eens 
op andere locatie! Wuhuuuw. Er is een documentje 
rondgestuurd via mail, we verwachten dus dat je laat 
weten indien je naar een activiteit komt. Zo kunnen we de 
activiteiten aanpassen in bubbels van 10 :)  
 

27 februari: levensweg  
Model of dokter? Smijten met geld of schooien om restjes? 9 
kinderen of helemaal geen??? Vandaag kijken samen in onze 
glazen bol. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? 
Kom dan zeker af!!! 
 

 

6 maart: Veldkerremesse 

Hét evenement dat we allemaal zwaar gemist hebben dit 
jaar is vast en zeker ‘De Veldkerremesse’. In een tent 
midden op het veld van een boer meezingen met vlaamse 
schlagers, zalig!! Vandaag beleven we dit evenement 
helemaal opnieuw… spannend!! 
 

13 maart: jins activiteit aka verrassingggggg 
Oh neeeee, vandaag zullen jullie het zonder jullie super toffe leiding moeten doen :(((((((( 
Niet getreurd, we voorzien een bijna even goed alternatief! Vandaag komen de jins eens 
leiding geven aan jullie, zij zullen ongetwijfeld jullie een onvergetelijke namiddag bezorgen! 
Wees braafjes en luister goed, want wij houden een oogje in het zeil mwoehahahahah 
 

vrijdag 19 maart: special forces  
Haal jullie survival skills naar boven. Vanavond 
testen we jullie overlevingsvermogen. Doe zeker 
een gepaste camouflage outfit aan want jullie 
sluipvermogen wordt op de proef gesteld…  
Afspraak van 19:00 tot 21:30 aan de militaire basis 
(ons lokaaltje). Een goede zaklamp kan ook van 
pas komen 



27 maart: Lighterfield is burning, afspraak aan de kerk  
 
Help, lieve jonggidsjes, we hebben jullie hulp nodig. Ons O-zo- 
geliefde Lighterfield staat in brand. Zo erg dat onze 
brandweermannen en -vrouwen, het vuur niet onder controle 
krijgen en er zoveel mensen nog geëvacueerd moeten worden. 
Kom dus de held uithangen vandaag. We spreken om 14u af 
aan de kerk.  
 

Zaterdagochtend 3 april: battle of easter eggs 9u30 tot 12u  
Vandaag gaan we de eeuwige discussie aan: zijn het 
nu de klokken of is het nu de Paashaas. Daarover 
gaan we waarschijnlijk niet discussiëren want jullie 
gaan het al druk genoeg hebben om zo veel mogelijk 
paaseitjes te rapen (En wees nu eerlijk: ‘t gaat er niet 
om wie de paaseitjes legt, ‘t gaat om de paaseitjes zelf 
natuurlijk, njom njom)  
Neem dus allemaal jullie tofste mandje mee om 
paaseitjes te rapen. Vandaag spreken we af van 9u30 
tot 12u00 aan ons lokaaltje!  

 
 

10 april: Miss België 

Als wij aan miss België denken, dan denken we spontaan aan die 
blonde lokken. Maar weet je hoe je daaraan komt? Met eiershampoo 
natuurlijk! Offff weet je wat nog veeeel beter is voor je haar? Echte 
eieren! Haal jullie lelijkste outfit maar al uit de kast, want die gaat 
niet ongeschonden het einde van de activiteit halen… Haast jullie 
naar ons lokaaltje en ga met schone blonde lokken zoals miss 
België naar huis… 
 
 
Voila dat was alweer ons spetterende maandprogramma! 
10 april was normaal onze BBQ, maar door de welgekende reden kan deze dit jaar 
niet doorgaan :( Wel komen jullie dan de kampplaats voor deze zomer te weten, 
spannendddd! Hou 11-21juli dus maar al vrij hee!  
  



Nog enkele zaken herhalen 
● Wie een drankje wil kopen bij ons, dit kost 0.65 cent en breng je elke activiteit 

mee 
● Breng gerust ook een drinkfles mee of beker, om tijdens de activiteit te 

drinken! 
● Iedereen komt steeds in perfect uniform naar de activiteiten: hemd, das en 

scoutsbroek + alle kentekens op de juiste plaats (zie gazetje) 
● Ken je nog vriendinnen die graag eens willen proberen in onze scouts? Super! 

Gebruik jullie beste verkooptrucs en laat haar maar proberen. Indien er vragen 
zijn, kunt u de leiding steeds contacteren.  

● Gouw alvast het weekend van 16-18 april vrij. Dit 
is de nieuwe datum voor het gouwweekend voor 
jonggidsen en givers die vorig jaar werd 
geschrapt. Of deze zal kunnen doorgaan, of een 
alternatieve activiteit, daar hebben we het raden 
naar… duimennn 

● Ons kamp gaat zoals altijd door van 11-21 juli. 
● Doe elke activiteit een mondmasker correct 

aan OOK -12 JARIGEN 
● Ben je ziek gedurende de 3 dagen voor een 

activiteit, dan mag je jammer genoeg niet 
deelnemen, veel beterschap xxx 

 
Vele kusjes, jullie leiding 
 

Lana  Rune   Catho  Jana   Sien 

 


