
Elk zienen goeiendag é 
Jaaah, de sint is weer vertrokken naar Spanje, dit betekent natuurlijk een nieuwe kalender 
vol plezierige activiteiten. We hopen jullie opnieuw massaal te mogen verwelkomen. Niet 1 
weekend, maar 2 weekends staan op jullie menu, woehoewwww! Dat zal weer de moeite 
zijn he zeg, tot snel lieve joggi’s!!! Vele kusjes de leiding xxxxxx 
 
Zaterdag 14 december - Highland games 15u-16u30 
Moe geblokt? Al te veel leerstof in jullie hersentjes moeten proppen? Je broek reeds 
versleten achter je bureau? Of gewoon heel veel zin om al je energie kwijt te kunnen raken 
na een lange schoolweek? Allemaal goede redenen om af te komen naar ons lokaaltje voor 
de highland games. We verwachten jullie pas een uurtje later, om 15u. Geen uitvluchten dus 
om niet te komen, tot dan!!! 
 
Vrijdag 20 december - Christmas party 20u-22u 
De kerstboom staat klaar en de kerstlichtjes branden. Het is 
weer tijd voor die gezellige tijd van het jaar: kerstmis! Breng 
allemaal een cadeautje mee van 5 euro. Ook zo benieuwd met 
welk pakje jij naar huis gaat vanavond? Tot straks in onze cosy 
crib 

 
Zaterdag 28 december 
en zaterdag 4 januari - Geen activiteit 
Het is kerstvakantie, ein-de-lijk. De leiding is volop aan 
het blokken en ook een beetje aan het genieten van 
kerstmis en nieuwjaar natuurlijk. Dit betekent dat we 
geen activiteit geven. We wensen jullie alvast een 
gelukkig nieuwjaar vol toffe scoutsmomenten… We 
zien jullie dan ook graag terug in 2020 in ons lokaaltje.  
 

Zaterdag 11 januari - Geen activiteit 
Laat die kaarsjes maar branden, de examens van de leiding zijn volop bezig. Nog een 
weekje wachten en dan is er terug scouts! 
 
Vrijdag 17 januari - Girlsnight 20u-22u30 
Wat is een girlsnight zonder een goeie film en 
versnaperingen? De leiding heeft tijdens al dat leren door 
ook eens nood aan ontspanning en dat kan niet beter dan 
met jullie! Dus doe maar comfortabele kleren aan en jullie 
mogen ook altijd dekentjes, kussens… meenemen. We 
maken er een gezellige avond van! Xxxx 
 
 



Zaterdag 25 januari - Jin jinner jinst  
Vandaag geeft de leiding geen activiteit, maar wel onze jins! Onze oudste leden komen eens 
proeven hoe leiding geven bij de jonggidsen er uit ziet, bewijs hun maar dat jullie de tofste 
zijn en zorg dat ze volgend jaar voor onze tak kiezen!! Dus lief zijn e! 
 
!Opgepast, vandaag de laatste dag om in te schrijven voor het schaatsen! 
 
Zaterdag 1 februari - V vergadering 
Er zijn verdacht veel mogelijkheden om je verrassend te verkleden in iets/ iemand dat begint 
met een V. Verzin maar iets vreemds ;) en verkleed je dus zeker niet in iets 
voordehandliggend! 
 
Zaterdag 8 februari - Schaatsen 12u45-17u30 aan station Lichtervelde 
Joehoeee! We gaan schaatsen in Brugge. We spreken af om 12u45 aan het station van 
Lichtervelde. Om 17u30 zijn we terug in Lichtervelde. De activiteit kost €5 en betaal je bij 
afgeven van het strookje bij de leiding. Dit tegen ten laatste 25 januari. Vergeet jullie 
handschoenen en dikke kousen niet mee te nemen straks! De korte scoutsbroek hoeven 
jullie voor een keertje niet aan te doen, hemd en das natuurlijk wel.  
 
Zaterdag 15 februari - Love island 
Om nog even in de sfeer te blijven van valentijn, spelen we vandaag love island. Wie vindt 
zijn ware liefde of wie blijft alleen over? Ontdek het vandaag! 

 
Zaterdag 22 februari - Sweet 20  
Happy birthday to you, happy birthday to you, 
happy birthday to Cathooo 
Leidster Catho wordt vandaag 20, hoe kunnen we 
dit beter vieren dan met een spetterende sweet 
20! Kom allen massaal langs om haar een 
gelukkige verjaardag te wensen. 
 
!Opgepast, vandaag laatste dag om in te 
schrijven voor het weekend! 
 

Zaterdag 29 februari - Geen activiteit 
De leiding is gisteren vertrokken op leidingsweekend, dit betekent dat we jammer genoeg 
geen activiteit kunnen geven. We laden onze batterijen op dit weekend zodat we er weer 
helemaal tegenaan kunnen, tot volgende week!!! 
 
Vrijdag 6 maart 17u30 @station tot zondag 8 maart 13u30 @station - Joggi weekend 
beach party edition 
Who’s in for a beachpartyyy? Dit weekend trekken we er met zen allen op uit richting 
destination X. Waar we naartoe gaan wordt een verrassing. Schrijf jullie alvast vliegensvlug 
in, dit kan door onderstaand strookje in te dienen tegen zaterdag 22 februari. De kostprijs 
hiervoor bedraagt €25. Betalen gebeurt bij indienen van dit strookje. We verwachten jullie 
vrijdag aan het station van Lichtervelde om 17u30 in perfect uniform en met een volle maag. 



Jullie ouders mogen jullie terug komen ophalen zondag aan het station van Lichtervelde om 
13u30.  
Wat nemen jullie mee in jullie rugzak/valies? 
❏ Slaapzak 
❏ Luchtmatras 
❏ Kussen 
❏ Tandenborstel 
❏ Pyjama 
❏ zaklamp 
❏ warme kleren, speelkleren 
❏ kleren in thema beachparty 
❏ wandelschoenen 

 
 
 
 
Zaterdag 14 maart - Dansen en the famous 
game 
Denk maar al eens na over een liedje waarop jullie willen dansen voor de BBQ, want 
vandaag beginnen we eraan. Kom maar massaal af want hoe sneller jullie een dansje 
hebben, hoe meer spelletjes we nog kunnen spelen. The famous game, hunk? Kom maar af 
om dit te ontdekken... 
 
Zaterdag 21 maart - Zwerfvuilactie 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse zwerfvuilactie! Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig want alle 
helpende handen zijn welkom. Meer info volgt nog. 
 
Zaterdag 28 maart - Leidingswissel 
Leidingswissel?! Spannend!! Wij zullen vandaag geen activiteit geven… T’is eens aan de 
andere leiding om te ondervinden hoe tof jullie wel nie zijn ;). Amuseer jullie & braaf zijn é! 
 
Zaterdag 4 april - Small games XL edition en dansen natuurlijk 
Joehoeee vakantie!! Tijd zat dus om MASSA’S zotte spelletjes te spelen! Vergeet ook niet je 
dansskills mee te brengen, want er moet nog veeeel geoefend worden voor het dansje van 
de BBQ. 
 
Zaterdag 11 april - BBQ + generale 
We verwachten jullie allen om 14u stipt in De Schouw. We mogen nog een laatste keer 
oefenen en vanavond is het dan voor echt! Om 14u30 mogen jullie terug naar huis om jullie 
helemaal klaar te maken voor vanavond: BBQ. Laat die buikjes maar grommen want het 
belooft weer een culinaire hoogstaande maaltijd te worden, smullen maar! 

 
 
 
 



Vrijdag 17 april tot zondag 19 april - 
Gouwweekend 
We gaan op weekend woehoew en dit met vele 
andere jonggidsen en jongverkenners. Een 
gouwweekend betekent dat we op weekend gaan 
met andere scoutsen van onze Gouw Noordzee. 
Je maakt maar één keer kans om mee te gaan op 
dit weekend als jonggids, want de volgende staat 
pas gepland over drie jaar. Zet deze datum dus 
maar met stip in jullie agenda’s want het belooft 
echt de moeite te zijn… Meer info hierover volgt 
nog! 
 
Zo dat was het alweer. Het volgende en laatste programma krijgen jullie mee op de BBQ.  
 
Graag geven we dit nog mee: 
❏ Scouting is voor iedereen, wij proberen onze prijzen zo laag mogelijk te houden. 

Moest dit voor u niet haalbaar zijn, laat ons gerust iets weten zodat wij samen tot een 
oplossing kunnen komen. 

❏ Bij vragen kunnen jullie nog steeds terecht op ons e-mailadres: 
jonggidsenlichtervelde@hotmail.com  

❏ Vergeet jullie niet in te schrijven voor de schaatsactiviteit en het fantastische 
Joggiweekend he! 

❏ We willen jullie ook nog meegeven dat er meerdere ingangen zijn naar het 
scoutsterrein. Als jullie lieve ouders jullie afzetten, kan dit ook langs de processieweg 
en langs de kant van de Chiro/KLJ. Dit om de rust in de wijk te respecteren! 
 

 
Vele groetjes de leiding xxxxx 

Jana B.Callewaertlaan 66, 8810 Lichtervelde 
Rune Koolskampstraat 62, 8810 Lichtervelde 

Merel Margarethalaan 17, 8810 Lichtervelde 
Catho Torhoutstraat 129, 8810 Lichtervelde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:joggieslichtervelde@hotmail.com


Ik, ouder van……………………………………. verklaar hierbij de toestemming dat mijn 
dochter mee gaat schaatsen op 8 februari naar Brugge. De prijs bedraagt €5 en betaal ik bij 
afgeven van dit strookje. 
 
Handtekening + datum 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik, ouder van……………………………………. verklaar hierbij de toestemming dat mijn 
dochter meegaat op joggieweekend van 6 maart 17u30 tot 8 maart 13u30. De prijs bedraagt 
€25 en betaal ik bij afgeven van dit strookje. 
 
Handtekening + datum 


