
Liefste Gidsen,

Jammer genoeg zit de vakantie erop, maar geen paniek… Het nieuwe scoutsjaar staat weer
voor de deur en het belooft een knaller van formaat te worden! Bereid je maar voor op een
jaar vol plezier, gekkigheid en heel veel leut!

Wij hebben er alvast heeeeel veel zin in en hopelijk jullie ook! Graag zien wij jullie zonnige
snoetjes elke zondag van 9u15 tot 12u00 (tenzij anders gecommuniceerd) verschijnen.

Zorg er zeker voor dat je altijd perfect in uniform bent en vergeet zeker je goed humeur
niet! Dan belooft het een spetterende dag te worden!! Als je eens een keer niet kan komen,
laat dit dan zeker voor vrijdagavond weten aan Julie.

- GSM: 0489 69 65 16 (Liefst privé-berichtje via Whatsapp/Sms)
- E-mail: gidsen@de14.be

Afbellen vinden wij ZEER BELANGRIJK, zodat we de vergadering optimaal kunnen
voorbereiden (dus zeker niet vergeten)!!

mailto:gidsen@de14.be


Er zijn alvast enkele belangrijke data die we met jullie willen delen, zodat jullie er zeker bij
kunnen zijn. Houd deze data dus zeker vrij

- Eerste takweekend: Van vrijdag 28 oktober tot zondag 30 oktober. Meer info volgt
later

- Verkoopvergadering: Zondag 23 oktober. Aanwezigheid is verplicht
- Gidsenavond: Zaterdag 18 maart én zondag 19 maart 2023!! Zet deze datum allemaal in jullie

agenda. Aanwezigheid is verplicht zowel op zaterdag als op zondag (voor de opruim)
- Hike: Van dinsdag 11 april tot vrijdag 14 april. Meer info volgt later!
- Scherpenheuvel: Zaterdag 6 mei 2023. Aanwezigheid is verplicht (ps: 55km echte

aanrader, zotte ervaring!)
- Kamp: Een gidsenkamp duurt gemiddeld drie weken. De exacte data hangen af van

onze vliegtickets. Meer info volgt nog. (Kamp valt altijd in juli)

Je kan ons altijd bereiken als er iets is of voor vragen op ons mailadres
gidsen@de14.be en onze telefoonnummers.

Julie Empereur Takleidster/Communicatie +32 489 69 65 16

Dagmar Lemmens Ledenbeheer/

Werkvergaderingen

+32 473 34 40 36

Alixe De lafonteyne Kasverantwoordelijke +32 471 01 76 87

Marie Van de Walle EHBO / Materiaal & Terrein +32 471 30 45 57

Sam Van Dyck Groepsleiding +32 478 94 46 32
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Uniform`

De tekens moeten op het uniform komen zoals op de afbeelding.
Indien je een kousenbroek aandoet onder je scoutsrok moet deze groen, bruin of grijs zijn. Een

jeansbroek mag in geen geval, wel een
bruine of kaki (floeren) broek. Als je een
trui aandoet moet deze groen of bruin zijn.
Als schoeisel zijn botinnen verplicht. De
scoutsdas moet je altijd aan hebben.

Wet

Als gids wil ik leven. Ik durf geloven in anderen. Ik wil spelen, praten, lachen, vliegen en stil
zijn. Opkomen voor wereldvrede en solidariteit. Ik neem zelf initiatief, ook risico’s. Ik weet
dat ik hierin niet alleen sta, want ik ben een stukje van een groep, een groep waarvoor ik mee
verantwoordelijk ben. Hiervoor wil ik me inzetten, morgen en vandaag

Gebed

Samen met alle mensen zijn wij op zoek naar geluk in deze grote wereld. Wij vragen U
wees onze gids, om ons op deze weg te helpen, een steun te zijn voor anderen en steeds te
blijven geloven dat u over ons waakt. Maak dat wij genieten van de kleine vreugden in ons
leven.

Wij zien jullie graag in september verschijnen voor de start van een onvergetelijk scoutsjaar!
Xxxxxx Julie, Dagmar, Marie, Alixe en Sam



Zaterdag 24/09 - Den Overgang
Op den Overgang hebben ongetwijfeld ons scoutsjaar al goed ingezet!
Vanop de eerste rij met een befaamde wentelteef in de hand hebben we
onze eerstejaars aangemoedigd en verwelkomd bij de gidsen.Wij zijn
helemaal klaar voor een bangelijk jaar. Hopelijk jullie ook!! Tot
volgende week!

Zondag 02/10 - Vlottentocht

Spreekt voor zich dat deze vergadering ons op het lijf geschreven
is…BAYWATCH. De vlottentocht is van ons!! Meer info volgt nog, maar alvast
tot in de lekker frisse Vaart :))

Zondag 09/10 - Tote bag vergadering

Vandaag staat er echt een super leuke activiteit op de planning.
Wij houden jullie nog even in spanning, dus gewoon komen… Tot dan!

Zondag 16/10 - FAMIZO

Joepie, vandaag kan iedereen lekker uitslapen. Geen wekker deze keer, enjoy!

Zondag 23/10 - Hamburgerverkoop

Zet jullie mooiste en liefste snoetjes op want vandaag gaan we onze
kampkas spijzen door lekker veel hamburgers te verkopen!! Meer info
volgt zeker nog, maar zet deze datum alvast in je agenda. Wij rekenen
op jullie!



Vrijdag 28/10 tem Zondag 30/10 - Takweekend

Ons eerste takweekend…YES, wij kunnen al niet meer wachten! Het ideale
moment om elkaar echt goed te leren kennen, allemaal komen dus!

Ps: Meer info volgt later!

Zondag 06/11 - Komen brunchen
Nog niet ontbijten, want dat doen we gezellig samen vandaag!
Welk team verrast ons met de lekkerste brunch? Meer info
omtrent hoe deze topvergadering zal verlopen volgt later, maar
plan hem alvast in jullie agenda in. Je wilt deze knaller echt niet
missen. Tot dan!

Zondag 13/11 - Brainiac

Oké, tijd om even de rol van verkenner op ons te nemen en te ontdekken hoe leuk
het is om dingen in brand te steken en patatten af te vuren hohooo. Zeker
komen!!!

Zondag 20/11 - Herfstopkuis

Niets leuker dan met een hark in de hand gezellig keuvelen in de
frisse buitenlucht! Zeker komen, want naar jaarlijkse gewoontes zal
de VOS ons na afloop verwennen met lekkere soep.

Zondag 27/11 - Snapchat vergadering

Joepie, vandaag weer een knaller van formaat op het programma…
Zeker komen, want we gaan ons amuseren met het snapchat-spel!

Ps: Je mag voor één keer je gsm meenemen :))



Zaterdag 03/12 - GIDSEN ON ICE

Tijd om onze schaats-skills boven te halen… Wie verrast ons met
de beste tricks op het ijs? Meer info volgt nog.

Zaterdag 10/12 - Casino

Trek jullie mooiste casino-outfit aan en maak jullie klaar om de gasten rond
jullie vingers te winden en héééél véééél geld af te troggelen! De exacte uren
zullen nog gecommuniceerd worden. Tot dan!!

Zondag 18/12 - FAMIZO

Familie zondaaaaag, uitslapen dus :))

Zondag 25/12 - FAMIZO

Ook deze week is het geen scouts… Niet treuren, gelukkig wel kerstdag. Geniet van de feestdagen!

Zondag 01/01 - FAMIZO

Gelukkig nieuwjaar liefste gidsen! Hopelijk hebben jullie met
volle teugen kunnen genieten van de kerstvakantie! Wij kijken
er enorm naar uit jullie in 2023 te ontvangen op de scouts…
maar dat zal voor volgende week zijn. Tot dan!

Zondag 08/01 - Filmontbijt

Laat dat uniform (voor één keer) maar achterwege en trek je meest comfi outfit aan
voor een ongelooflijk gezellige zondagvoormiddag… Zalig! Ps: Neem je
lievelingsontbijt mee



Zaterdag 14/01 - Gezelschapspelletjes

Wie van jullie is er competitief, wie heeft er geluk in het spel, wie speelt er vals… Deze kantjes zullen we
vanavond allemaal ontdekken! Spannend! Ps: Neem je lievelingsspel mee :))

Zo zit het eerste semester erop. Maar niet getreurd, wij zien jullie heel graag terug in het tweede
semester voor een knallend vervolg! Groetjes en tot dan!!



DATUM ACTIVITEIT EXTRA / OPMERKINGEN

vrijdag 7 oktober 2022
zaterdag 8 oktober 2022

zondag 9 oktober 2022 confituurverkoop akabe

vrijdag 21 oktober 2022
zaterdag 22 oktober 2022 Meet & greet (ouders)

zondag 23 oktober 2022 Hamburgerverkoop gidsen

vrijdag 28 oktober 2022
zaterdag 29 oktober 2022

zondag 30 oktober 2022

vrijdag 18 november 2022
zaterdag 19 november 2022

zondag 20 november 2022 Herfstopkuis Herfstdrink/marsepeinverkoop

vrijdag 25 november 2022
zaterdag 26 november 2022 verkenneravond

zondag 27 november 2022 …

vrijdag 16 december 2022 kerstbar voorstam
zaterdag 17 december 2022

zondag 18 december 2022 Famizo

vrijdag 3 maart 2023
zaterdag 4 maart 2023

zondag 5 maart 2023

vrijdag 10 maart 2023
zaterdag 11 maart 2023

zondag 12 maart 2023 Verkennerontbijt

vrijdag 17 maart 2023
zaterdag 18 maart 2023 Gidsenavond

zondag 19 maart 2023 …
vrijdag 7 april 2023

zaterdag 8 april 2023
zondag 9 april 2023 Famizo

maandag 10 april 2023
dinsdag 11 april 2023 Enkel voor Jv, Jogi, gidsen, verkenners en voorstam

woensdag 12 april 2023
donderdag 13 april 2023

vrijdag 14 april 2023
zaterdag 15 april 2023

zondag 16 april 2023 …
vrijdag 21 april 2023

zaterdag 22 april 2023 Voorstamquiz
zondag 23 april 2023 …

vrijdag 5 mei 2023
zaterdag 6 mei 2023

zondag 7 mei 2023 Scherpenheuvel

vrijdag 12 mei 2023
zaterdag 13 mei 2023

zondag 14 mei 2023 Infomoment kampen

KAMPDATA: kapoenen - akabe 25 - 31 juli
kabouters - welpen 22-31 juli

Jongverkenners - jonggidsen 15 - 31 juli // 18 - 31 juli 
Verkenners - Gidsen afhankelijk van de tickets (ong 3 weken)

Voorstam afhankelijk van de tickets (ong 2 weken + 7 dagen stage)

Techniekenweekend / Hike

Takweekend 2/ Ouderweekend

Voorstamweekend

Takweekend 1
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