
Heeyy� liev� gidsjessss�
Hier zijn we weer met een nieuw maandprogramma! Ben je even benieuwd als ons,
lees dan snel verder! Wij zien het alvast echt super zitten xx

Zaterdag 10 december Gezelschapsspelletjes

Vriendinnen omdat jullie tussen al het harde studeren ook nood hebben aan een
goede pauze werken we vandaag niet met vaste uren. Jullie zijn welkom tussen 14u en
17u wanneer het voor jullie het beste past. Neem jullie favoriete gezelschapsspelletje
mee en dan maken we er een gezellige namiddag van :))

Vrijdagavond 16 december Kerstfeestje van 19u30 tot 22u

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way… jaja, ‘t tijd
van het jaar: overal lichtjes in een mooi versierde
kerstboom met heeeel veeel cadeautjes onder.
Allemaal samen in een warm lokaaltje met een goeie
warme chocomelk en een �leecedekentje. Wij zorgen
alvast voor de gezelligheid en de warmte, maar de
cadeautjes voor onder de kerstboom moeten jullie
voorzien. 😉 Neem dus allemaal een super tof
cadeautje mee t.w.v 5  euro en pak die mooi in!🙂

Zaterdag 24 december Kerstavond

Rudolf the red nose reindeer, lalalalalala... Het is duidelijk dat de leiding nog wat
songteksten van buiten moet leren. Daarom is er vanavond geen scouts. Geniet van
jullie kerstavond vriendinnen. Kerstkaartjes zijn altijd welkom in de brievenbussen
van de leiding 😉



Zaterdag 31 december Oudjaar

“Ik heb kerstkriebels in mijn buik en niemand die het ziet, ja nu moet het er echt uit,
met dit KETNET kerstmis lied. En we zingen, Merry Christmas and a HAPPY HAPPY
NEW YEAR…” Vandaag dus alweer geen scouts, want het is oudejaarsavond. Ga maar
lekker loco in the coconut en drink er een goeie op!!!
Tot volgend jaar ❤❤❤❤❤❤❤❤
Wederom zijn nieuwjaarswensen meer dan welkom, stuur dus maar veel berichtjes
naar jullie favoriete leiding!

Zaterdag 7 januari Winterfeesten Spel

Ja potvolko�fie, de leiding hee�t tijdens de feestdagen hun buikjes meer dan vol
gegeten. 20 kg bijgekomen, jajaja… Best dat het terug scouts is en dat we die kilo’s
ervan werken! Hopelijk zijn jullie nog een beetje in de feeststemming voor ons super
leuke Winterfeesten spel

Zaterdag 14 januari Cantussen onder leiding van hannah en lana

Prosit senior, prosit corona, ad libitum/ad fundum… Aangezien we
gemerkt hebben dat jullie allemaal per total lagen met een
gigantische kater na die feestdagen, komen wij eigenlijk bijna in
schaamte met jullie. Maar niet getreurd, jullie favoriete leiding
Hannah & Lana staan te popelen om de kneepjes van het vak aan te
leren met een echte cantus. Bereid jullie stem en jullie maagjes
(misschien ook darmen) maar al voor, voor this never seen event.
(Natuurlijk is dit zonder alcohol #drankendrugsbeleid)

Zaterdag 21 januari (Pis)quiz

Drup, drup, psssssss, pipi, plassen… Dit zijn allemaal geluiden/woorden waar jullie
deze namiddag zot van zullen worden, omdat jullie zoooooo dringend moeten
plassen (althans als je goede antwoorden hee�t). Vandaag kuisen we jullie
spijsversteringsstelsel volledig uit, met een goeie ouderwetse PISQUIZ.
(Tip: ga niet naar de wc voor de scouts ;))



Vrijdag 27  januari Filmavond

Joehoeeeeew, chillax avond tonight! Vandaag doen we
ECHT filmavond (pinky promise: deze keer wordt Lana
niet ontvoerd). Doe allemaal jullie meest cozy outfit aan
met lekker warme panto�fels en veeeeeel
�leecedekentjes. See you tonight @onsLokaaltje om
20u. Deze activiteit duurt tot 23u.

Zaterdag 4 februari Het grote kleine-spelletjes-spel

Tijd voor een echte klassieker, het grote kleine spelletjes spel. Benieuwd wat dit
precies is?  Jullie leiding zal zorgen voor een namiddag vol plezier! Tot dan kleine
rakkers xx

Vrijdag 10 februari Streekbierenavond

“Water is maar lekker als het door de brouwerij is geweest”: De quote van iedere
alcoholieker. Vanavond is het streekbierenavond in de schouw. Het zou super zijn,
moesten jullie met de gidsen ook eens a�komen om iets te drinken (geen nood, er is
ook non-alcoholisch alternatief & snacks). Jullie zijn welkom vanaf 19u xxx

Zaterdag 11 februari Bushcra�t west

Vandaag nodigen we eens echte experten uit op het vlak van technieken, een
workshop door Bushcra�t West. Het programma staat nog niet helemaal vast maar
het is wel al zeker dat we jullie vuurskills nog wat gaan bijschaven zodat we op kamp
vlotjes kunnen koken. We zien jullie dan, vuurvrouwen



Zaterdag 18 februari Carnaval

Ka Ka Ka Ka… kaboutercarnaval. Maak je geen zorgen, we
spelen vandaag geen gekke plopversie van carnaval, maar
wel een echte gidseneditie. Trek allemaal jullie meest
originele outfit aan voor een zot carnavalfeestje. Maak je
klaar voor een namiddag vol dolle pret (en roapn)

Zaterdag 24 februari geen scouts leidingsweekend

Lieve schatten, vandaag is er jammer genoeg geen scouts omdat jullie leiding op
leidingsweekend is. Tot volgende week :)) miss you alreadyyy x

Zaterdag 4 maart Bowling (fiets mee)

Joehoeeeew, vandaag trekken we de meest stylish schoenen aan want we gaan
bowlen. We vertrekken vandaag om 13:15 u aan ons lokaaltje & breng allemaal jullie
fiets mee! (en je gsm voor een mooie fotoshoot /tiktok in de bowling cuzzzz stylish
queens, jwz)
Zorg dat jullie banden zijn opgeblazen - anders: pech, lucht weg xs

10-11-12 maart Weekeeeeend

PARTYVIBESSSSS: dit weekend, gaan we op GIDSENWEEKEND. *happy dance*
We zijn volop bezig met dit te organiseren en we zullen alle verdere info meedelen!

Zaterdag 18 maart  BBQ dansje

Jajaja, tis het tijd van’t jaar: het BBQ dansje. Zoek alvast gekke/leuke/romantische
platen op, zodat jullie snel weten op welk liedje jullie kunnen schitteren. Stretch jullie
alvast en maak jullie kietjes alvast warm.



Zaterdag 25 maart Beenbreker

Vorige week trok dat duidelijk op niet veel. Zo erg dat jullie leiding bijna in schaamte
komt. Dit kan natuurlijk niet, dus jullie mogen vandaag opnieuw jullie dansbenen
boven halen ;) en daarnaast ook jullie speelbenen hihihi tot daaan

Zaterdag 1 april Palingvissen

Vandaag gaan we vissen! Maar niet zomaar vissen,
palingvissen! Haal je katjoene botten van onder het stof en
breng een vishengel mee! Benieuwd wat we gaan uitsteken?
Haast je naar ons lokaaltje!

Zaterdag 8 april BBQQQ

WHOEHOEW, leukste dag van het jaar: de BBQ. Vandaag is’t dus generale repetitie,
dus hopelijk hebben jullie extreeeeeeem veel geoefend en een kei to�fe outfit
afgesproken om te schitteren op ons podium. Vergeet daarnaast niet dat jullie
vanavond jullie favoriete leidingsploeg moeten helpen met de afwas. Geen getreur, de
afwas hoe�t niet saai te zijn, maak het voor jullie zelf leuk: neem een boxje mee &
trommel al de andere gidsen op want geloof het of niet, dit is een super
groepsvormend moment!!!!
We zien jullie om 15u aan de schouw voor de generale repetitie. Jullie kunnen eerst
genieten van onze lekkere bbq en daarna kunnen jullie beginnen! Dit zal rond 19u
zijn, indien het verandert zetten wij nog een berichtje op de FB!

Gouwweekend 14 tot 16 april

Dit jaar is het aan de gidsen om mee te gaan op gouwweekend. Dit is een weekend
met alle givers van Gouw Noordzee. Joepie de poepie, jullie gaan super veel nieuwe
mensen van de gouw leren kennen, misschien bloeit er iets moois hihihi. Hou deze
datum maar dus allemaal vrij. Meer info volgt nog.



BELANGRIJK

- De activiteiten gaan steeds door van 14u-17u, tenzij anders vermeld.
- Indien er vragen, opmerkingen, ideeën of zit je met iets. we zijn er voor jullie

<333 & we bijten niet (of meestal toch niet hihi)
- We zouden het super vinden als er veel reactie komt in de facebook en de

whatsappgroep als we iets zetten. Probeer steeds met een like of hartje (geen
boos gezichtje) te reageren, dit is leuk om beetje feedback te krijgen :))

- Deel evenementen van de scouts op facebook & trommel al jullie vriend(innen)
op!!!

Vriendinnen, zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben is, hebben we dit jaar geen
leefweek kunnen inplannen 😢. We weten dat jullie dit mega jammer vinden maar
we vonden echt geen haalbare week. Jullie leiding werkt en studeert in verschillende
steden. We hebben wel besloten om een weekend te plannen en om onze energie te
steken in de voorbereiding van een mega leuk kamp. Hopelijk begrijpen jullie dit en
als er vragen zijn, spreek ons eens aan op de activiteit e xx

Knu�fels

Hannah, Lana, Catho en Rune


