
SEINTOREN JONGGIDSEN 
 

Liefste Jogi’s en ouders,  
 
 Na een geslaagd eerste semester waarin we beste maatjes zijn geworden en veel plezier 
hebben gemaakt, is het tijd voor: SEMESTER 2!!! Hopelijk zijn jullie even enthousiast en 
kunnen we het nieuwe jaar inzetten met veel gekkigheid 😊 . 

Wij hebben er alvast hééééll 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 altijd voor dat je in perfect uniform komt zoals een echte scout. Als je eens niet kan 
komen, laat dit dan zeker voor vrijdagavond weten aan Lila. 

-       Gsm: 0474 39 39 45 (liefst een 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)! 

De wet en het gebed kennen is natuurlijk ook heel belangrijk voor een scout. Zorg dat 
iedereen deze van buiten kent.  

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.  

Zo als laatste zijn dit nog enkele belangrijke data die belangrijk zijn om al te weten. 

-       Takweekend 2: 3/03 - 5/03 

-       Techniekenweekend: 11/04 - 14/04  

-       Ons kamp zal doorgaan: 

❖ Van 15/07 tot  31/07 voor de tweede- en derdejaars 
❖ Van 18/07 tot 31/07 voor de eerstejaars  

Contacten: 

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    

Tot snel!!!! 

Knuffels, 

Lila, Léonie, Charlotte, Luisa, Elena en Louise 



   
  
 
Zondag 22 januari: Filmontbijt  (09:15 – 12:00)  
 
Een gekke comedy of misschien wel een iconische Disney-
movie! Vandaag ontspannen we rustig met een superleuke 
film en lekker eten! 
 
PS: Je hoeft niet te ontbijten. 
 
 
 
 
 

 
Zondag 29 januari: Knutselvergadering (09:15 – 12:00)  
 
Deze zondag steken we de handen uit de mouwen en 
knutselen we er op los. We bereiden alles voor voor de 
verkoopvergadering van Valentijn. We zullen eens zien hoe 
creatief onze jogi’s zijn.  
 
 
 
 
 

 
Zondag 5 februari: Famizo  
 
Helaas, deze week geen scouts…maar je kan wel 
lekker lang in je bedje blijven liggen!  
tot volgende week! 
 
 
 
 
 

Zondag 12 februari: Verkoopvergadering   
 
Haal jullie verkooppraatjes maar boven want we 
trekken vandaag een hele dag naar Antwerpen om 
geld in te zamelen voor ons giga fantastische 
jogikamp! Info over het vertrek uur volgt nog. 
 
PS: Vergeet jullie glimlach niet :)) 
 
  



Zondag 19 februari: Gezelschapsspelletjes 
(09:15 – 12:00)  

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 26 februari: Komen eten   
(09:15 – 12:00)  
 
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. Lekker smullen!!!!! 
 
 
 

 
 
Vrijdag 3 maart - zondag 5 maart: Takweekend  

 
Joepieeee!!! Het is weer tijd voor een takweekend 
:))) Deze keer trekken we er samen met de 
kabouters op uit. Hopelijk zijn jullie allemaal talrijk 
aanwezig. Tot dan!  
 
Verdere informatie volgt nog in de weekendbrief. 
 
 

 
Zondag 12 maart: Sportvergadering 
(09:15 – 12:00)  
 
Trek je sportschoenen en sportkleding maar aan want 
vandaag worden er nieuwe spieren gekweekt en 
zullen we veel zweten.   
 
 
 



 
 
Zondag 19 maart: Verrassing (09:15 – 
12:00)  
 
‘Whoop Whoop’ wat er vandaag op de 
planning staat is een verrassing!! kom 
zeker zodat je niets mist en te weten komt 
wat we vandaag gaan doen :)) 
 

 
 
Zondag 26 maart: Famizo  
 
Oooooh :// jammer genoeg is het deze week 
geen scouts. Kruip nog maar eens lekker terug 
onder de lakens :)) 
 
 
 
 

 
Zondag 2 april: Famizo 
 
Jammer genoeg is het weeral geen scouts deze 
week :(( Slaap nog even lekker uit of spreek af met 
je vrienden en vriendinnen.  
 
 

 
 
Zondag 9 april: Famizo 
 
Deze week is het geen scouts maar moeten 
jullie paaseieren rapen :)) Vrolijk Pasen 
iedereen en niet getreurd er komt een episch 
weekend aan ;))  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dinsdag 11 april -  vrijdag 14 april:  
Techniekenweekend 
 
Yeeesss, TECHNIEKENWEEKEND!!!  
Samen met de jv’s gaan we de Hoge Rielen onveilig 
maken. We zullen die boys is laten zien hoe je moet 
sjorren, vuren maken,... Dit weekend wordt enorm 
leuk (en leerrijk :)), dus zorg dat je dit niet mist!!  
 
Verdere informatie volgt in de weekendbrief. 
 

 
 
Zondag 16 april: Famizo 
 
Voor de jogi’s die nog even moeten bijkomen van 
het weekend met die vermoeiende jongens, hebben 
we deze week niets gepland. Rust maar goed uit of 
laat je ouders eens zien wat we geleerd hebben de 
afgelopen dagen ;))  
 
 
 
 

 
Zondag 23 april: Vetzakkerij (09:15 )- 12:00)  
 
Vandaag is het tijd om ons innerlijke varkentje 
los te laten. We gaan ons zo vuil mogelijk 
proberen maken om volledig in het 
varkentjesleven op te gaan :)) 
 
Je doet best kleren aan die je na deze 
vergadering niet meer nodig hebt en die dus 
vuil mogen worden ;)) 
 
 

 
  



Zondag 30 april: Wissel Vergadering 
 (09:15 – 12:00) 
 
Jammer genoeg krijgen jullie vandaag andere 
leiding en zullen je ons moeten missen :(( Wij 
moeten namelijk een andere tak laten zien hoe je 
nu eigenlijk echt leiding moet geven!! Flink zijn 
jogi’s!! (of niet ;))  
 

 
Zaterdag 6 mei: Scherpenheuvel 
 

Vandaag is het tijd om met de hele 
scouts een stevige wandeling te maken. Je 
mag zelf kiezen of je 5, 10, 25 of zelfs 55 km 
wandelt. We zullen de andere takken eens 
laten zien hoe fit de jogi’s wel niet zijn. Vergeet 
zeker geen goede wandelschoenen aan te 
doen en een goedgevulde drinkbus mee te 
nemen! Verdere info volgt. 
 

 
 
Zondag 7 mei: Famizo 
 
Het is vandaag geen scouts waardoor jullie na de 
vermoeiende stap-dag van gisteren kunnen jullie vandaag 
heel de dag lekker luieren :)) Laat die beentjes en voetjes 
van jullie thuis maar eens goed verwennen!!! 
 
 

 
Zondag 14 mei: Quiz 
(09:15 – 12:00)  
 
Op deze vroege ochtend gaan we onze breintjes 
laten kraken. Het is tijd om te ontdekken wie de 
beste quizzer is. Laat zien dat jullie de slimste 
leden van de scouts zijn. Wij geloven in jullie!!! 
 

 


