
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag ouders en liefste jonggidsen, 

 

Hier zijn we weer, met meer vergaderingen en geweldige activiteiten! 

 

Nu er geen examens meer in te vullen zijn, hebben wij weer gigantisch 

veel tijd en staan we opnieuw paraat van 14h tot 17h op zondag. 

Bovendien verklaren wij het lange-broeken seizoen officieel als 

afgelopen! 

 

Neem jullie agenda er alvast snel even bij, want er werd ons van 

hogeraf verteld dat we enkele data zeker moeten vermelden: 

- zaterdag 21 maart: spaghetti-avond. 

- 3-5 april: Buitelingen, het jaarlijkse weekend met alle takken op 

ons terrein. 

Voor bovenstaande data mogen jullie een 

mail verwachten. 

 

Bovendien valt er nog wat reclame te maken 

voor onze quiz! Deze vindt plaats op 22 

februari (inderdaad dit weekend!!) in Ter 

Gulden Celle (Doornzele).  Schrijf je in met 4 

of 5 personen, verzin een groepsnaam, 

bestel een hapje/drankje en quizzen maar! Meer info over de 

inschrijving vindt u terug in het facebook-evenement: “ Scouts 

Evergem: QUIZ”. Wij verwachten al deze slimme ouders!! 

 

 

Ziezo, hiermee is alles gezegd. Veel plezier met de rest van het boekje 

en tot binnenkort! 

 

 

 

De jonggidsenleiding 

Rémi - Maarten - Kaat - Marijn 



 

Zondag 16 februari: Valentijnsvergadering 

 

Ben jij ook klaar om je hart te laten veroveren door de liefde van je leven??? 

Wacht dan niet en haast je naar de scouts vandaag waar de prins op het witte 

paard je staat op te wachten*. 

 
*Wij bieden geen garantie dat deze prins eruit ziet zoals alle mooiboys vanop instagram & Tik-Tok 

 

Zondag 23 februari: Probeer-niet-te-verdrinken-vergadering 

 

We hebben van bronnen vernomen dat iedere jonggids (inc. leiding) lijdt aan 

het alom bekende aquafilie (dit is liefde voor water vertaald naar het latijn 

door iemand met 0 jaar ervaring in deze dode taal) en hebben hier dan ook de 

oplossing voor gevonden om dit nog meer te versterken! We gaan namelijk 

gaan zwemmen, JOEPIE! 

Praktische info:  

Waar? Lago Gent Rozebroeken (Victor Braeckmanlaan 180 - 9040 Gent) 

Wanneer? 14h-17h  

Centjes? We vragen om 5 euro mee te brengen om de kosten een beetje te 

dekken. 

Wat neem ik mee? zwemgerief en een handdoek (en je centjes) 

Probeer zo veel als mogelijks te carpoolen! 

 

Zondag 1 maart: De Geheimzinnige Fietsvergadering 

 

Vergeet vandaag zeker en vast jullie fiets niet, want deze zou je vandaag wel 

eens kunnen nodig hebben. Of misschien ook niet? Of misschien toch wel? 

Neem hem toch maar zeker mee! Vrees niet, we hebben geen plannen om een 

volledige etappe van de tour de France te fietsen. Ver fietsen is niet de 

bedoeling! Kom dus zeker allemaal opdagen. 

 

Zondag 8 maart: Expeditie Robinson vergadering 

 

Ik hoop dat jullie allemaal naar het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson en 

Kamp waes aan het kijken zijn; want deze vergadering zal gelijkaardig zijn, 



maar dan nog 3 keer extremer!! Verwacht jullie aan urenlange drills, een 

hoogteparcour op 20 meter, een dropping in het Zwarte Woud, en als we nog 

wat tijd over hebben: een bungee sprong. Zeker de moeite om aanwezig te zijn 

dus!!  

 

Zondag 15 maart: Kleur-alles-en-iedereen-vergadering 

 

Vandaag gaan jullie je innerlijke kunstenares naar boven halen en kijkt de 

leiding of we geen toekomstige Picasso in ons midden hebben! We gebruiken 

de straat (en alle andere objecten die verder ons pad kruisen) om ons uit te 

drukken via alle mogelijke kunststromingen. Als je zelf nog stoepkrijt hebt 

liggen mag je dit dus vandaag gerust meenemen naar de scouts. 

 

Zondag 22 maart: GEEN VERGADERING 

 

Het is spijtig genoeg geen vergadering vandaag vanwege de spaghetti-avond 

van de vorige dag. De boodschap is dus simpel: vergeet allen niet in te 

schrijven voor de spaghetti-avond op 21 maart. Hiervoor verschijnt er 

natuurlijk nog een mail met uitnodiging en verdere uitleg in jullie mailbox. 

 

Zondag 29 maart: Begin-van-de-zomer(tijd)-vergadering 

 

Vandaag staat er een verrassing op de 1ste en 2de jaars te wachten. Wat deze 

zal zijn houden we natuurlijk geheim! Kom dus zeker naar de vergadering om 

de verrassing te weten te komen en verder de diepste mysteries van de scouts 

te ontrafelen (*kwaadaardige lach op de achtergrond*)! 

 

Van vrijdag 3 april tot zondag 5 april: Buitenlingen 

 

Opnieuw tijd voor het spectaculairste weekend van het jaar: Buitelingen! Er 

werd ons gemeld dat er dit jaar kosten nog moeite gingen gespaard worden, 

dus wij zijn al aan het watertanden. De algemene boodschap is dus: vanaf het 

moment dat de uitnodiging in jullie mailbox verschijnt = inschrijven. Meer info 

kan altijd verkregen worden bij ons. 

 



 

 

 

 

  

Wanneer?  Wat? Waar? Hoelaat
? 

Extra/meenemen? 

16 februari Valentijns vergadering Scouts 14h-17h / 

23 februari Probeer-niet-te-verdrinken-vergadering Lago 
Rozebroeken 

14h-17h zie beschrijvende tekstje 
hierboven 

1 maart  Geheimzinnige fietsvergadering Scouts 14h-17h je fiets, helm, en fluovestje 

8 maart Expeditie Robinson vergadering Scouts 14h-17h Parachute voor het skydiven 
(mopje hihi) 

15 maart Kleur-alles-en-iedereen-vergadering Scouts 14h-17h Stoepkrijt (niet speciaal gaan 
kopen) 

22 maart GEEN VERGADERING Thuis / / 

29 maart Begin-van-de-zomer-vergadering Scouts 14h-17h / 

3-5 april Buitelingen zie mail zie mail zie mail 



Aan jullie om te bepalen wat de grappige mopjes zijn, en wat de flauwe mopjes 

zijn. 

 

 

Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht (de ander) Waar ligt dat dan? Geen idee, maar in de krant 
stond: ‘Lekker weer in zicht’                                           (ok ja dit was een flauwe) 

 

Hoe heet de vrouw van Messi? 
● Vorki 

 

Wat is groen en altijd moe? 
● een krop slaap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Probeer een vergelijking uit te komen die klopt door 1 lucifer te verleggen. 

(doordenkertje!!!) 

 

Wat kan je met je rechterhand vasthouden, maar 

niet met je linkerhand?   (Je linkerhand) 

  

Dit vierletterwoord wordt korter als je er 2 letters 

aan toevoegt. Wat is dit woord? (kort) 

 


