
He� liev� gidsennnn�!!
Hier is jullie gloednieuwe cooole  leiding xoxoxo
met een  F A N T A S T I S C H  maandprogramma…Zijn jullie ook zo benieuwd als ons wat het
komende jaar zal brengen? Tzal wel zijn! xp
Hopelijk zien we jullie talrijk aanwezig dit jaar, want zoals jullie weten gaan we op….
BUITENLANDSKAMP!! Joehoeee

De gidsenleiding,
Laure, Anna, Alice en Sien

Zaterdag 11 september: Startdag 13u30-16u30
Jullie hebben het misschien wel al zien passeren, het nieuwe jaarthema dit jaar is
“Dromenland in zicht!”, maar wat met jullie vriendinnen die niet in de scouts zitten? Breng ze
vandaag allemaal mee naar onze startdag en toon maar eens hoe leuk het hier is! Zo kunnen
zij net als jullie mee dromen over het zotte scoutsjaar die vandaag van start gaat.

Zaterdag 18 september: Pimp our crib - Lach je rijk 14u-17u
“JAH” we hebben gezien dat het lokaal er uit ziet als een zwijnenstal en willen daar graag
verandering in brengen! Het lokaal is toe aan een nieuwe look en een volledige make over en
daar hebben we jullie hulp voor nodig! Neem dus allemaal jullie creatieve brains mee xoxoox
Breng ook gerust iets leuks mee die je thuis op overschot hebt liggen en wat misschien leuk
kan zijn bij de inrichting van ons knusse lokaaltje!
See you thereee matjes!

Zaterdag 25 september:  Sneukelroute 11u-14u
Nu kan het jaar pas echt beginnen, we laten er geen gras over groeien en willen jullie dan
ook allemaal beter leren kennen! Onze scouts zou onze scouts niet zijn moesten we dit dan
ook niet doen bij een hapje en een drankje ;) We gaan namelijk op sneukeltocht!
Vandaag vragen we jullie ook om 4 euro mee te brengen ( = eten=+drinken)

(vergeet zeker jullie fiets niet!)



Zaterdag 2 oktober: Verjaardagsfeestjeee xoxo 14u-17u
“Joehoee” vandaag geven we een feestje, ‘t is niet alleen Roksjesfuif vanavond maar ook
leidster Laure en Sien zijn jarig, dat moeten we nu eenmaal kei hard vieren! Haal dus maar
allemaal jullie dansskilsss en zangtalent boven en kom massaal af naar onze feesttent!

Zaterdag 9 oktober: Dauwtrip 7u - 10u30/11u
Waar de vroege vogels niet gelukkig van worden, maar zeker de moeite waard is om te
komen is onze jaarlijkse dauwtrip. Doe je beste wandelschoenen aan en kom om 7 u naar
ons lokaal. Tijdens de wandeling zullen we jullie verwennen met een luxe ontbijt. Verder info
volgt.

PS: Vanaf vandaag moet jullie uniform ook picobello in orde zijn!
De leiding zal jullie vandaag dus eens grondig over de loep
nemen… en voor wie niet in orde is... hebben we ook al iets in
petto ;)

Zaterdag 16 oktober: Masterchef gidsen edition 14u - 17u
Wie o wie van de gidsen is het meest creatief in de keuken? Wie zal er komend kamp de
leiding krijgen wanneer we koken? En ook: wie o wie zal vanaf nu worden ingeschakeld als
poetshulpje van dé chefkok? Kom het ontdekken in onze Masterchefbattle!

Zaterdag 23 oktober: Klusjesdag 14u-17u
Om enkele centjes voor ons buitenlands kamp in te zamelen, gaan we eropuit en helpen de
bewoners van Lichtervelde met hun grote of kleine klusjes. Hoe meer geld we kunnen
inzamelen, hoe een zotter kamp er ons te wachten staat in de zomervakantie dus kom maar
allemaal af!

Vrijdag 29 oktober: Halloweentocht 19u-22u
Brrrr, zo eng!! Nee, ik heb het niet over de leiding van de jongensscouts maar wel over
Halloween! Vandaag gaan we bewijzen dat scouts echt wel voor durvers is. Zet je schrap
want we gaan op schriktocht door het spooky Lichtervelde!
Na de activiteit overlopen ook nog eens de opdrachten van ons jaarlijkse herfstspel Jullie

hebben de tijd tot zaterdag 6 november 20 uur om alle opdrachten in te dienen. Success

Zaterdag 30 oktober - Zaterdag 6 november: Herfstspel
Ook dit jaar spelen we weer ons fameuze herfstspel! De leiding maakt het jullie deze keer
niet gemakkelijk dus, bundel jullie brains en krachten en wie weet kunnen de gidsen ‘21-’22
de overwinning in de wacht slepen! SUC7

Zaterdag 6 november: Einde herfstspel 20u

En de vraag is: wat zijn jullie?
Dat komen we deze avond te weten… SPANNEND



Zaterdag 13 november:  Verrassingsdag 9u - 17u
Breng… mee naar het lokaal en zorg dat jullie om … op destination X zijn!
Verdere info volgt!

Vrijdag 19 november: Traktaat/ taakje 20u-22u30
Afhankelijk of jullie geslaagd zijn in de opdrachten of niet volgt een mega deluxe maaltijd
met hapjes en drankjes die jullie leiding in elkaar zal steken. Klein geheim: we zijn de beste
koks ter wereld!!!

Zaterdag 27 november: Cluedo 14u-17u
Gedimme tis weer nen doden gevallen. Tis weer nie te doen de laatste tijd dus we gaan de
popo's handje moeten helpen. Pak je speurgerief mee en wij verwachten jullie zoals
gewoonlijk aan ons lokaal.

Zaterdag 4 december: Sint Nikloaiiii

“O, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind,
Alles gekregen van die goede Sint.” Jaaja de sint is in het land! Kom maar allen af en krijg te
horen wat de sint allemaal over jouw te zeggen heeft! Ps: als je braaf bent geweest krijg je
iets lekkers MmMm…..



Buitenlands kamp

Naar 3-jaarlijkse gewoonte trekken we deze zomer met de ganse gidsengroep richting het
buitenland. We gaan dus op buitenlands kamp! De leiding is dan ook al volop aan het
brainstormen over hoe dit kamp praktisch vorm zal krijgen. Over enkele weken zullen wij
reeds enkele voorstellen voorleggen bij de gidsen, want ook zij zullen inspraak krijgen bij de
invulling van hun kamp. Hierop aansluitend zullen wij, de leiding, de data en de locatie
bekend maken.

Zo’n buitenlands kamp kent natuurlijk ook een iewat groter kostenplaatje. Om ook dit soort
kamp voor iedereen toegankelijk te houden is het de bedoeling dat we ons met de hele
gidsengroep doorheen dit jaar in zetten om hier en daar te gaan klussen en zo centjes te
verdienen. De leiding zal er hierbij op letten dat het werk steeds eerlijk verdeeld is :) Het is
natuurlijk belangrijk om in het achterhoofd te houden dat, hoe meer er gewerkt wordt
tijdens het jaar, hoe lager de kostprijs van het kamp zal zijn! We hopen dan ook dat we op de
verantwoordelijkheid van elke gids mogen rekenen.

GIDSEN(leiding) @your service
Om zoveel mogelijk centjes te verdienen voor ons buitenlands kamp kunnen jullie ons steeds
contacteren voor klusjes groot of klein! Denk maar aan een babyborrel, receptie, babysit, …
Maak gerust véééééééél reclame bij vrienden en familie!

Belangrijke info
- Inschrijven kan tot 9 oktober. Dit kan via volgende link:

https://meisjesscoutslichtervelde.be/word-lid
- 9 oktober is daarnaast ook de datum dat het uniform in orde moet zijn. Info

hieromtrent is ook te vinden op onze site.

Groetjes van jullie favoriete leiding
Laure, Anna, Alice en Sien xxxxxxxxx

https://meisjesscoutslichtervelde.be/word-lid


Laure claeys - Takleidster

Nummer: 0476 56 86 24
E-mail: claeyslaure2@gmail.com

Anna Verplancke

Nummer:  0491 59 89 15

E-mail: anna.verplancke2001@gmail.com

Alice Van Reybrouck

Nummer: 0479 95 74 51

E-mail: alice.van.reybrouck@icloud.com

Sien Laridon

Nummer: 0494 67 37 47

E-mail: sienlaridon04@gmail.com
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