
Jogi’s
Allerliefste jogi’s,

Zijn jullie klaar voor een fantastisch tweede semester? Wij alvast wel en hopen een
even grote opkomst te zien als het eerste semester waarvoor wij heel dankbaar
zijn. De leiding heeft hun best gedaan om er het beste scouts semester van de
maken dat jullie al ooit hebben gezien!
Wij zijn alvast heel enthousiast, hopelijk jullie ook en zijn jullie klaar om er in te
vliegen na een periode van examens, kerstfeesten, nieuwjaar en een leuke
vakantie om tot rust te komen.

PS: de informatie van de vergadering op 9 januari is nog onderdeel van de eerste
seintoren.

Contact:
Als u met een vraag of probleem zit, kan u de leiding steeds bereiken via ons
mailadres: jonggidsen@de14.be of via telefoon (Alixe De Lafonteyne)
+32471017687 (liefst op Whatsapp)

Naam GSM E-mailadres

Alixe De Lafonteyne 0471017687 alixedelafonteyne08@gmail.com

Charlotte Dierckxsens 0479060573 charlottedierckxsens03@gmail.com

Isabeau Dambre 0470631320 isabeau.dambre@hotmail.com

Elias De Wolf 0470040703 elias.dewolf@gmail.com

Algemeen:

Afbellen

Afbellen vinden wij ZEER BELANGRIJK, zodat we de vergadering optimaal
kunnen voorbereiden (dus zeker niet vergeten) !! Graag een sms’je wanneer je niet
kan komen VOOR DONDERDAGAVOND op het nummer +32 471 01 76 87 via
Whatsapp (Alixe De Lafonteyne).
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Belangrijke data

Takweekend 2: 18/02 - 20/02
Techniekenweekend: 12/04 - 15/04

Ons kamp zal doorgaan

15/07 - 31/07 voor de 3de jaars

18/07 - 31/07 voor de 1ste en 2de jaars

Het uniform

De tekens moeten op het uniform komen
zoals op de afbeelding.

Indien je een kousenbroek aandoet onder het
kleedje moet deze groen of bruin zijn. Een
jeansbroek mag in geen geval, wel een bruine
of kaki (eventueel floeren) broek. Als je een
trui aandoet moet deze groen of bruin zijn.
Jullie schoenen moeten botinnen zijn,
sneakers zijn uit den boze. De scoutsdas
moet je altijd aan hebben! Iedereen komt in
perfect uniform naar de vergaderingen!

Wet

Wij zijn jonggidsen,
Wij wagen het avontuur,
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn voor elkaar.
Wij willen samen werken en beslissen.
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.
Zelf zet ik ook wel eens de eerste stap,
Ik help graag waar ik kan,
Ik wil winnen en kan verliezen,
Ik respecteer wat waardevol is: de mens de natuur en het materiaal.
Jezus voorbeeld zal ons hierbij helpen.



Gebed
Wij zijn weer samen vader, met enkele jonggidsen in een ronde. Samen met
andere rondes vormen wij een kring. Wij bouwen samen aan een kamp, aan
enkele dagen vriendschap met elkaar. Wij zorgen voor elkaar, niets is ons teveel.
Soms gaat het wat moeilijk, maar toch doen wij ons best. Want wij geloven, vader,
dat wij daarom leven naar Uw wil. Gij wilt dat wij ons samen inzetten en leven in
vriendschap met elkaar. Help ons bij deze opgaven en dank U voor wat we mogen
beleven.

We hebben gezien dat de wet en het gebed nog steeds niet gekend zijn door
iedereen. Deze moet door iedereen perfect gekend zijn eerste en derdejaars. We
hebben dit al enkele keren vermeld en hopen dat jullie dit nu wel in orde brengen
aangezien het een kleine moeite is.

Dikke zoentjes en knuffels van jullie leiding



Programma 2de semester

Zaterdag 15 januari zumba (19:30 – 22:00)

Kleed je warm en sportief aan want vanavond
gaan we onze spiertjes nog eens gebruiken op
een leuke manier :))

Zaterdag 22 januari: gezelschapspelletjes (19:30 – 22:00)

Vandaag gaan we gezellig samen
gezelschapsspelletjes spelen!! Je hoeft niets
specifiek mee te nemen, buiten een goed
humeur!



Zondag 30 januari: Goeden Daden Tocht  (09:15 – 12:00)

Vandaag zetten we ons samen in om
enkele Schotenaren de beste dag van
hun leven te geven. Haal al jullie
vriendelijkheid en goedheid naar boven
want die zal je zeker nodig hebben
vandaag!

Zondag 6 februari: Famizo

Slaap deze zondag maar eens lekker uit! We zien
jullie graag volgende week!!

Zondag 13 februari: Valentijn Vergadering   (09:15 – 12:00)

Vandaag steken we onze handen uit onze
mouwen om onze geliefden eens goed te
verwennen.



Zondag 18-20 februari: Takweekend 2

Verdere informatie volgt!

Zondag 27 februari: Verrassingsvergadering (09:15 – 12:00)

Wat we gaan doen is nog een geheim! Zeker
komen is de boodschap.



Zondag 6 maart:  Sportvergadering     (09:15 – 12:00)

Slaap goed uit en spring maar alvast in jullie sportkleding, want wij gaan
vandaag zien wie dit jaar de sportiefste jogi is!

Zondag 13 maart: Maatschappij spel   (09:15 – 12:00)

Geld maakt niet gelukkig
zeggen ze maar wie
wordt de meest
succesvolle jogi? Wie
wordt miljardair en wie
belandt onder een brug?
Let’s find out!



Zondag 20 maart: Knutsel Vergadering   (09:15 - 12:00)

Haal jullie creatieve kunsten maar
boven!

Zondag 27 maart: Famizo

Geen vergadering deze week! Lekker
uitslapen, geniet ervan!!



Zondag 3 april: Famizo

Nog een dikke week tot
techniekenweekend! we geven jullie deze
ochtend vrijaf zodat jullie zeker uitgerust
zijn om er een geweldige 4-daagse van te
maken, tot dan!

12-15 april: Techniekenweekend

Het langverwachte
techniekenweekend!! Verder
informatie volgt nog!



Zondag 17 april: Famizo

Zowel de leiding als de leden mogen
dit weekend vakantie nemen om te
bekomen van het epische
techniekenweekend, maar volgende
week verwachten we jullie fris en fruitig
terug op de scouts!

Zaterdag 23 april: Jachtseizoen (19:30 – 22:00)

Voor de suuuuuper leuke vergadering van
vandaag mogen jullie je
verstoppertjes-talenten boven halen!! het
belooft een heuse zoektocht te worden.



Zaterdag 30 april: Scherpenheuvel

Vandaag gaan we met z’n allen de
Scherpenheuvel overwinnen!! Trek maar
goede schoenen aan want wij gaan voor die
55km hé ;))

verdere informatie volgt nog

Zondag 1 mei: Famizo

Na een dagje
flink stappen,
hebben jullie
welverdiende
rust verdiend!



Zondag 8 mei: Wisselvergadering
(09:15 - 12:00)

Vandaag zullen jullie het eens met
andere leiding moeten doen :((
We will miss youuuu (en jullie ons
beter ook🤨)

Zondag 15 mei: Afscheids
vergadering ( 09:15 - 12:00)

Het is jammer genoeg al de laatste
vergadering van het jaar😢 Maaaar we
gaan er natuurlijk een knaller van maken!!
Wij hebben er alvast zin in xxx



Zo dat was het voor dit jaar. Wij zijn er zeker van dat
jullie hebben genoten net zoveel als de leiding.
Daarom verwachten wij jullie allemaal op ons
epische kamp! Tot dan xx

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo de leukste leiding ever

Alixe, Charlotte, Isabeau en Elias


