
 

DAAAAAG Joggi’s 
 

De leiding staat te popelen om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen! Wij hebben er suuuper veel zin 

in!!! Hierbij vinden jullie een overzichtje van alle activiteiten tot en met december. Normalerwijze gaan 

alle activiteiten door op zaterdag van 14u tot 16u30 aan ons lokaal. Indien dit zou afwijken, staat dit 

steeds vermeld. 

Zaterdag 18 september: Lokaal pimpen  

Omdat we het belangrijk vinden dat we ons met z’n allen gezellig thuis voelen in ons lokaaltje, maken 

we daar vandaag werk van. Maak je klaar om ons lokaal om te toveren tot een echt joggiparadijs! We 

geven er graag een persoonlijke touch aan, dus aarzel zeker niet om zelf wat versiering mee te nemen 

(denk aan posters, slingers, verf, lichtjes… ). Wij kijken er alvast naar uit.  

 

Zaterdag 25 september: Alliteratie spel  

Lotje leerde Liesje lopen, door dik en dun, handige 

Harry, Coca Cola, Mickey Mouse,... enzovoort. Dit zijn 

allemaal alliteraties, dit betekent dat de beklemtoonde 

beginklank van de opvolgende woorden hetzelfde zijn. 

Maar wat is nu de bedoeling van vandaag? Kom allemaal 

verkleed in de eerste letter van je naam en we maken er 

een spetterende activiteit van!!  

  

Zaterdag 2 oktober: Rokjesfuif-spel 

Vanavond is het PARTY PARTY PARTY!!! Kom maar af hé op de beste ‘Zwoanefuif’ van het jaar! Omdat 

velen van jullie dit vanavond niet kunnen beleven spelen we vandaag het ‘Rokjesfuif-spel’, kwestie van 

jullie voor te bereiden op het echte leven hé ;). We verwachten jullie om 14u aan het lokaal. 

 

Zaterdag 9 oktober: The key 

Vandaag draait alles rond (communication is) the key. Dat jullie goed 

kunnen communiceren hebben we al gemerkt. Hopelijk helpt dit jullie 

vandaag vooruit. Haal je beste communicatieskills maar boven. Jullie 

worden om 14u verwacht aan het lokaal.  

PS: vanaf vandaag worden jullie in PERFECT uniform verwacht!!!  

 

Zaterdag 16 oktober: Rechtdoortocht 

Vandaag is het simpel, jullie moeten van punt x naar punt y geraken, door altijd rechtdoor te lopen. Is 

er een muurtje? Is er een beek? We zullen hier en daar wat obstakels tegenkomen, maar we gaan ons 

niet laten kennen. Deze keer leidt er maar één weg naar de eindbestemming: de rechte weg! Om 14u 

verwachten wij jullie aan ons lokaal.  



 

Vrijdag 22 oktober: Dag van de Jeugdbeweging 

YEEEEES, vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging! Trek allemaal jullie uniform aan en toon dat jullie 

echte scoutsers zijn :) 

 

Zaterdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Gisteren was het Dag van de Jeugdbeweging en omdat wij dit niet zomaar voorbij kunnen laten gaan, 

spelen we vandaag het DVDJB-spel! We verwachten jullie om 14u aan het lokaal.  

 

Vrijdag 29 oktober: Halloween - stakebilletocht 

BOEEEEEE! Halloween staat voor de deur en daarom 

houden wij vanavond een heuse 

Halloween/stakebilletocht. Kom allemaal verkleed in 

thema en we gaan lekker griezelen door Lighterfield. 

Het zal wat meer zijn dan alleen halloween, maar you 

shall see. We weten alvast dat het een avond zal zijn 

om niet te vergeten. De activiteit gaat door van 18u30 

tot 21u30.  

 

Zaterdag 6 november: Identiteitscrisis 

We zitten vandaag met een grooooot probleem. We zijn namelijk onze identiteit kwijtgeraakt! Wat 

nu?! Kom dit vanaf 14u te weten, hoe wij dit probleem gaan oplossen.  

 

Zaterdag 13 november: Bosspel 

Afgelopen donderdag was het de dag van de natuur en wij als echte scoutsers ravotten graag in de 

natuur. Daarom trekken we vandaag naar het bos van Lichtervelde (Huwynsbossen). Get ready voor 

een avontuurlijke namiddag vol plezier! We verzamelen om 13u45 aan het lokaal met de fiets! Deze 

activiteit gaat zoals gewoonlijk door tot 16u30. 

 

Zaterdag 20 november: Levensweg 

Vandaag spelen we het spel Levensweg, waardoor we elke fase 

van ons leven eens terug gaan beleven en kunnen kijken in de 

toekomst. Het wordt een zeer interessante namiddag! Jullie 

zijn welkom om 14u aan het lokaal.  

 

Zaterdag 27 november: Heavy games 

Doe vandaag maar je stevige schoenen aan, want vandaag laten we ons niet kennen! We gaan laten 

zien dat wij als meisjes echte scoutsers zijn en tegen een stoot kunnen.  



 

 

Zaterdag 4 december: Sint 

Zijn jullie wel allemaal braaf geweest dit jaar? Kom het 

deze namiddag ontdekken. We hebben vernomen dat de 

sint rond 15u ons joggilokaaltje zal bereiken.  

 

 

Naam Adres Gsmnummer E-mail 

Elyn Dejonckheere 

(takleidster) 

Gentweg 10, 8810 Lichtervelde 0491/42.92.04 elyn.dejonckheere@gmail.com 

Merel Vandenbussche Margarethalaan 17, 8810 

Lichtervelde 

0485/62.85.58 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 Hollemans Koolskampstraat 62, 8810 

Lichtervelde 

0485/94.30.82 merel.hollemans@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 dit scoutsjaar verlopen allemaal online, info vind je in het begin van 

het Scoutsgazetje. 

• Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 40 euro. Dit kan gestort worden op het 

rekeningnummer: BE37 7360 1257 7328 

• De inschrijving is pas volledig als de medische steekkaart online is ingevuld en/of 

gecontroleerd is en als er betaald werd. 

• Alle leden moeten tegen 9 oktober in perfect uniform zijn. Dit betekent dat de joggi’s een 

groen broek/rok, hemd en das moeten hebben. Tegen dan moeten ook alle kentekens op de 

juiste plaats op het hemd komen te hangen. Vraag gerust eens aan de leiding waar deze juist 

allemaal moeten komen.  



 

• Moesten er vragen zijn mogen deze altijd gemaild worden naar: 

jonggidsenlichtervelde@hotmail.com We proberen zo vlug mogelijk te antwoorden.  

• Dit jaar gaan de gidsen en jins op buitenlands kamp. Moest u in de loop van het jaar 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  


