
YOOOOO moatjes!! 
Hopelijk hebben jullie je al even veel geamuseerd als ons de laatste 
weken. Laten we er voor de rest van het jaar een spetterende tijd 
van maken met vele aanwezigen. 
Aanschouw ons nieuw maandprogramma: 
 
 
Zaterdag 21 december 
 Jippieeeee kerstmis!! Na de zware examenperiode 
is het tijd voor het leukste feestje van het jaar!! 
Breng allemaal een cadeautje mee van 5 a 10 euro 
. De activiteit gaat door van 20u tot 22u30 BE 
THERE!!  
 
Zaterdag 28 december  
Met spijt in ons hart moeten we zeggen dat er geen 
activiteit is vandaag. Jullie leiding zit volop in de 
blok. Brand maar heel veel kaarsjes voor jullie ultra 
toffe leiding. Geniet van jullie kerstvakantie en 
geniet van de gezellige feestjes met jullie familie.  
 

Zaterdag 4 januari  
Happy newyear!! In naam van 
alle leiding wensen we jou en je 
familie een gelukkig en gezond 
2020 toe. Jammer genoeg zit 
jullie leiding nog volop in de 
examens, hierdoor zal er jammer 
genoeg weer geen activiteit zijn. 
Maar geniet nog van jullie laatste 
dagen vakantie!!  

 
 
Vrijdag 10 januari filmavond 
Jullie leiding zit nog altijd volop in de examens. Maar niet getreurd deze week is wel 
activiteit. weliswaar op vrijdagavond. We gaan het lekker gezellig maken en een 
keicoole mega leuke film kijken. Neem allemaal iets lekkers mee om op te eten 



hmmm. We spreken af om 20u in ons lokaaltje. Doe gerust je pyjama/onesie, neem 
een dekentje mee... 
 
Zaterdag 18 januari  
We hebben goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat jullie leiding nog steeds 
in de examens zit en er geen activiteit is vandaag. Het goede nieuws is dat het de 
laatste week is en we vanaf volgende week weer paraat zijn!!  
 
 
Zaterdag 25 januari  
Dag vroege vogels, al gehoord van het spreek 
woord: ochtendstond heeft goud in de mond? Wel 
vandaag zullen jullie het in levende lijve mogen 
ervaren. We spreken af om 7u aan het scoutslokaal 
om de dag actief te starten met een zonnige 
dauwtrip. En nee we gaan niet lui zijn en lang 
uitslapen!! Neem allemaal €5 mee want nadien 
krijgen jullie een super de luxe ontbijt lekkeeeer!!  
 
 
 
 
Zondag 2 februari-  
JOEPIEEEEE  Het is eindelijk weer zo ver, de tofste week van het jaar is weer 
aangebroken.  Dagelijks een feestje, leuke activiteiten na school, samen studeren, 
lekker eten… Kortom, de beste week van je leven. Verdere info komt zeker nog 



maar wij zien het nu al zitten!!!

 
 

 
 
Zaterdag 15 februari 
LIEFDE LIEFDE LIEFDE. Ken je dat gevoel van 
vlinders in je buik? Heel de tijd aan iemand 
denken? Niet kunnen slapen door stapelverliefd 
te zijn???....WIJ NIET! Kom naar het lokaal en 
ontdek je ware liefde. Van Sander van WTFock 
tot Bradley Cooper (  Niels Destadsbader wordt 
het alleszins niet)  
 
 

 
Zaterdag 22 februari  
To be continued. Hele dag activiteit of halve? Hangt af van jullie speurwerk. Afspraak 
om 10u aan het gidsenlokaal.  
 
Zaterdag 29 februari  
Jullie zullen ons deze week moeten missen want dit weekend vertrekken we met de 
ganse leidingsploeg op leidingsweekend. We zullen jullie missen maar zijn er 
opnieuw volgende week met een leuke activiteit speciaal voor onze liefste gidsjes! 
 
 



Zaterdag 7 maart  
Gouw Noordzee organiseert vandaag een activiteit 
voor alle givers en jins van onze gouw. Hiervoor 
worden we verwacht om 13u in Merkevelde 
Zedelgem, het zou duren tot 17:30. Verder info 
zullen we laten weten via Facebook. 
 

 
 
Zaterdag 14 maart  
 
Trek je vuilste kleren aan en neem je katjoe 
botten mee want we gaan de Lichterveldse 
beken gaan verkennen. Hopelijk zit er nog 
genoeg water in de beken  en komen jullie er als 
frisgewassen varkentjes uit tijdens onze jaarlijkse 
bekentocht. Geen miete zijn maar afkomen! 
 

 
Zaterdag 21 maart  
wist je dat 9 op de 10 vrouwen houdt van chocolade? Dat wil zeggen  dat we 10de 
nog moeten overtuigen, want we gaan ook dit jaar opnieuw truffels verkopen. We 
verwachten jullie om 9u in ons lokaal. De activiteit is gedaan om 17u dus neem je 
picknick mee! Zoals elk jaar is het de bedoeling dat jullie op voorhand truffels 
verkopen. Maak dus maar al veel reclame! Verdere info komt op de gidsenpagina. 
 
Zaterdag 28 maart  
 
Je zal het nog een weekje zonder ons moeten doen want vandaag is het namelijk 
leidingswissel. Wees lief voor de andere leiding en toon dat de gidsen een toffe 
bende is!! Tot volgende week ehhhh xxx 
 

 
Zaterdag 4 april 
Het is belangrijk dat  jullie zich  niet  compleet belachelijk 
maken op onze jaarlijkse hoogdag. Daarom is een mega 
zotte choreografie belangrijk. Stretch alvast jullie benen 
en kom zeker met veel af zodat het een topdans wordt 
op onze BBQ! wist je dat we vorig jaar meer dan 400 
toeschouwers hadden!!?? 
 
 



 
 
Zaterdag 11 april  
Vanavond is het zo ver, het moment waar we zo lang hebben naar uitgekeken, De 
BBQ!! We verwachten dat jullie hiervoor talrijk aanwezig zijn om ons te helpen. 
Iedere jin, leiding, oudleiding heeft dit gedaan en we verwachten dit ook van jullie. 
 
-In de voormiddag is het de bedoeling dat jullie komen helpen brochetten stekken. 
-Nadien repeteren jullie voor de laatste keer het dansje 
-’S avonds zouden jullie moeten afwassen. Probeer hier met zoveel mogelijk te zijn, 
vele handen maken ligt werk. En da’s eingelijk echt leuk met iedereen samen en 
beetje muziek!! 
Precieze tijdstippen volgen nog hiervoor 
 

Tjallaasssss, tot volgende week 
hé!! 
 

- Bij problemen of vragen kan je ons altijd contacteren via onze gsm en email: 
0479 40 20 24, vanbelleghemlisa@gmail.com (Lisa), 0476 64 83 14 
Saar1laridon@gmail.com (Saar) en 0000111112 (Omer) of Facebook. 
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