
 TWEEDE SEMESTER 

 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)!! 



 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 

 -  Tweede takweekend:  Van vrijdag 3 maart tot zondag  5 maart. Meer info volgt later 
 -  Gidsenavond:  Zaterdag 11 maart én zondag 12 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 



 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 



 PROGRAMMA TWEEDE SEMESTER 

 Zaterdag 21/01 - BOE-spel vergadering 

 We zetten het tweede semester in met een klassieker van een 
 avondvergadering: HET BOE-SPEL!! 
 Allemaal komen, want het wordt fantastisch. 

 Zondag 29/01 -  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 

 Zondag 05/02 - FAMIZO 
 Joepie, vandaag kan iedereen lekker uitslapen. Geen wekker deze keer, 
 enjoy! 

 Zondag 12/02 - Kookvergadering 

 Vandaag gaan we lekker kokkerellen, YUM! Wij hebben er alvast zin in!!! 

 Zondag 19/02 -  Brainiac (maar nu echt!) 

 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!!! 



 Zaterdag 24/02 - Sponsortocht 

 Vandaag uitzonderlijk een vergadering op zaterdag i.p.v. zondag, want we 
 gaan tombolaprijzen inzamelen voor onze gidsen avond!! Wij rekenen op 
 jullie inzet om zo veel mogelijk sponsors te zoeken. Verplichte 
 aanwezigheid dus ;)) Tot dan!! 

 Ps: locatie + uur worden later gecommuniceerd 

 Vrijdag 03/03 t.e.m. Zondag 05/03 - Takweekend 2 
 Ons tweede takweekend…YES, wij kunnen al niet meer wachten! Hopelijk kunnen jullie er 
 allemaal bij zijn!! 

 Ps: Meer info volgt later! 

 Zaterdag (hele dag) 11/03 - Gidsen avond 

 EINDELIJK MOGEN WE WEER EEN GIDSENAVOND 
 ORGANISEREN!! 
 Tijd om er een zalige avond van te maken en lekker veel 
 centjes te verdienen voor ons awesome kamp :))) 
 Ps: Verplichte aanwezigheid 
 Pps: Meer info volgt later! 

 Zondag (voormiddag) 12/03 - Gidsen avond opruim 
 Hou zeker ook deze dag vrij voor de opruim. We knallen een goei schijf en kuisen de pannen van’t 
 dak!! 
 Ps: Verplichte aanwezigheid 
 Pss: Meer info volgt later! 

 Zondag 19/03 - Survival of the fittest 
 Zeker komen naar deze vergadering van hoogstaand 
 niveau!!! 
 I'm a survivor, I'm not gon' give up 
 I'm not gon' stop, I'm gon' work harder 
 I'm a survivor, I'm gonna make it 
 I will survive, Keep on survivinnnnnnnnn' 



 Zondag 26/03 - FAMIZO 

 Familie zondaaaaag, uitslapen dus :)) 

 Zondag 02/04 - FAMIZO 
 Ook deze week is het geen scouts… 

 Niet treuren, gelukkig wel Paasvakantie. Vrolijk Pasen! 

 Zondag 09/04 - FAMIZO 

 Nog even geduld, ook vandaag geen scouts… 

 Wij houden jullie in spanning voor onze waanzinnig leuke Hike! Fijne 
 vakantie en tot binnenkort! 

 Dinsdag 11/04 t.e.m. Vrijdag 14/04 - HIKE 

 Woehoe, een weekendje op hike. Hou deze data alvast vrij. 

 Meer info volgt later… 

 Zondag 16/04 - FAMIZO 

 Geen scouts vandaag :// 

 Geniet van jullie familiezondag en tot volgende 

 week!! Doei druiven 

 Zondag 23/04 - TINDER vergadering 

 Lekker met de meiden swipen! Zeker komen want wij hebben een epische 

 vergadering voor jullie in petto :)) 

 Tot dan!! 



 Zondag 30/04 - Wisselvergadering 
 Helaas pindakaas, vandaag een andere leidingsploeg voor 
 jullie… Maar geen stress, volgende week zien jullie ons 
 terug!! 

 Zaterdag 06/05 - Scherpenheuvel 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, zeeeeeven, nen hoed, ne stok, een paaarapluu en voor, achter, links, rechts… 
 Vandaag stappen we naar scherpenheuvel, 55 km voor de echte durvers, 20 voor de basic bitches en 
 10 voor de mietjes ;) Deze vergadering is verplicht! Verdere info volgt nog. 

 Zondag 07/05 - FAMIZO 
 Een vermoeiende stapdag zoals die van gisteren vraagt om een dagje rust. Goed uitslapen en tot 
 volgende week! Geniet van jullie Famizo! 

 Zaterdag 13/05 - Verrassing 
 Jammergenoeg alweer de laatste vergadering van dit scoutsjaar… 
 We houden jullie nog in spanning omtrent wat we gaan doen 
 vandaag, maar het belooft een knaller van formaat te worden! 
 Zeker komen dus!! 

 Zondag 14/05 - infomoment kamp 
 Zondagmiddag organiseren wij een infomoment over ons 
 buitenlands kamp voor zowel jullie als jullie ouders. Meer info zal 
 nog volgen, maar communiceer dit alvast door naar jullie ouders 
 zodat zij zeker aanwezig kunnen zijn! Tot dan! 

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


