
Seintoren Jogi’s 2022-2023
Allerliefste jogi’s,

Zijn jullie klaar voor de leukste, memorabelste en geweldigste vergaderingen van
jullie hele leven? Wij alvast wel! 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 nadat jullie ons meer dan twee hele maanden hebben moeten missen.

Contact:
Als u met een vraag of probleem zit, kan u de leiding steeds bereiken via ons
mailadres: jonggidsen@de14.be of via telefoon (Lila Müller)
+32474393945 (liefst op Whatsapp)

Naam GSM E-mailadres

Lila Müller 0474393945 lilamuller1@hotmail.com

Charlotte Dierckxsens 0479060573 charlottedierckxsens03@gmail.com

Louise Goris 0473179576 gorislouise@gmail.com

Léonie Pelckmans 0495297890 leonie.pelckmans@pelckmans.be

Elena De Lie 0485847778 elenadelie26@gmail.com

Luisa Elst 0491883332 luisavalentinaelst@gmail.com
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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 +32 474 39 39 45 via
Whatsapp (Lila Müller).

Belangrijke data

Takweekend 1: 28/10-30/10
Takweekend 2: 3/03 - 5/03
Techniekenweekend: 11/04 - 14/04

Ons kamp zal doorgaan

15/07 - 31/07 voor de 2de en 3de jaars

18/07 - 31/07 voor de 1ste 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 bottinnen 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.

De wet en gebed moeten door iedereen perfect gekend zijn, zowel door eerste,
tweede als derdejaars. We hebben dit al enkele keren vermeld en hopen dat jullie
dit in orde brengen aangezien het een kleine moeite is.

Dikke zoentjes en knuffels van jullie leiding!



Zondag 2 oktober: Vlottentocht (volledige dag)

JOEPIE het jaar is weer begonnen! We zullen ineens
laten zien hoe goed de14 tegen de andere
jeugdbewegingen kan opboksen! Hopelijk zijn jullie
allemaal goed uitgeslapen en klaar om de andere
jeugdbewegingen te verslaan!!!

Thema: Safari  🐅🌿🦓

Meenemen: zwemgerief, handdoek, fiets !!

(verdere info volgt)

Zondag 9 oktober: BEST FRIENDS
CHECK!!!!! (09:15 – 12:00)

Vorige week konden we elkaar al leren
kennen op het beste vlot van heel
Schoten en omstreken maar vandaag
gaan we echt BFF’s worden!! Haal je
sappigste roddels en weetjes over jezelf
maar al naar boven en kom te weten hoe
EPIC jullie nieuwe leiding is :))

Komen dus girlies!!

Zondag 16 oktober: famizo

Helaas, deze week geen scouts… maar niet getreurd, volgende
week zien we elkaar weer! Draai je dus nog maar een keertje om
in bed zodat je er volgende week weer stevig in kan vliegen!



Zondag 23 oktober: Jachtseizoen (09:15 –
12:00)

Vandaag kruipen jullie in de huid van beruchte
criminelen en moeten jullie uit handen weten te
blijven van de jagers. Zorg ervoor dat je goed
uitgeslapen bent om te rennen voor je leven ;)

Takweekend 28-30 oktober:

Joepie we gaan op weekend! Wij kijken er nu al mega
hard naar uit.

Meer informatie volgt nog.

Zondag 6 november: ruiltocht (09:15 – 12:00)

Beste jogi’s in Amerika is er vorig jaar een bobbypin ingeruild voor
een huis… Vandaag zijn jullie aan de beurt om een appel te ruilen
en met grootse dingen terug te keren… gaat dit jullie lukken… de
leiding is alvast super benieuwd.



Zondag 13 november: kookvergadering (09:15 –
13:00)

Deze week krijgen jullie de kans om te bewijzen wie
van jullie de grootste keukenprinses is. Een goed
humeur en een lege maag zeker niet vergeten want
deze week gaan we gezellig samen kokerellen!

Zondag 20 november: Herfstopkuis (09:15 – 12:00)

Vandaag verwachten we iedereen op de vergadering om
samen met de andere takken de scouts er terug pico bello uit
te laten zien. Vergeet zeker niet een hark, een emmer, een
spons en eventueel een aftrekker en tuinhandschoenen mee
te nemen.

Zondag 27 november: Maatschappijspel (09:15 –
12:00)

Wie van jullie zal kunnen wonen in een kasteel, en wie van
jullie geraakt niet verder dan een kartonnen doos? We
ontdekken het vandaag!



Zaterdag 3 december: sinterklaas (19:30 – 22:00)

Joepieeee, Sinterklaas en Roetpiet zijn in het land. Deze
zondag ontdekken we welke jogi’s er braaf zijn geweest dit
jaar.

Zaterdag 10 december: casino (19:30 – 22:00)

Dag dames, vanavond is het dé vergadering van het jaar:
casino. Smeer die rode lippenstift op, haal de glitters uit de kast
en trek die hakken maar aan! Kies de rijkste JV uit en verdien
samen een plekje in de V.I.P. !

Meenemen: casino-outfit

Zondag 18 december: famizo (09:15 – 12:00)

Net zoals de beroemdheden af en toe een day-off nemen, geldt
dat ook voor jullie…geen scouts vandaag :(. Kruip nog maar
eens lekker lang onder de lakens. Tot binnenkort!



Zondag 25 december: Famizo

Jullie zullen nog een weekje zonder ons moeten
overleven…geen vergadering deze week.
ZALIG KERSTFEEST!!!

Zondag 1 januari: Famizo

Een gelukkig nieuwjaar, 2023! Vandaag is het tijd om jullie
nieuwjaarsbrieven voor te lezen en worden jullie dus niet
op de scouts verwacht. Geniet nog van jullie vakantie en
tot volgende week :)

Zondag 8 januari: Driekoningen (09:15 – 12:00)

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe …
Jaja, jullie hebben goed geraden. Warm jullie
stemmen al maar goed op want vandaag gaan we
verkleed als één van de drie koningen al zingend
door de straten van Schoten… we zullen ze eens
laten weten hoe mooi de 14 wel niet kan zingen!!!

Meenemen: Kom verkleed als één van de drie
koningen.  

Zaterdag 14 januari: Wellness - avond
(19:30-22:00)

Maskertjes, theetjes, nagellak, massage
trein,…. Alle stress laten gaan en
ontspannen. Vanavond doen we
meidenavond!!!



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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