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Dag liefste gidskes,
Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar!
Op een jaar vol plezier, vriendinnetjes, lekker eten en
zalige kampen ;-)
Er staan weer heel wat leuke vergaderingen op jullie
te wachten dus lees maar snel verder. Wij hebben er
alvast heel veel zin in dus hopelijk jullie ook!
Xoxo de leiding

Zoekertjes
•

Een leren 2 à 3 personen zetel

•

Een droogrekje voor handdoeken

• Een koelkast

Een jobke voor onze jins om centjes voor op kamp te
verdienen!
Contacteer ons op: jinleiding@gidsensintjan.be

Jeeeej!! Weer een nieuwe schriftje en twee maanden dolle pret!!! Wij hebben weer ons
uiterste best gedaan om de leukste vergaderingen in elkaar te steken om iedere zondag weer te
lachen, te gieren en te brullen!!! xoxo

Zondag 3 februari 14u – 17 u
De eerste zondagvergadering is er weer :D En we starten met een knaller! Vandaag is het
groepsdag en spelen we een groot spel met alle leden! Van de kleine kapoentjes tot de jins!
Iedereen doet mee!

Zondag 10 februari 14u – 17u
Jippieee volgende week is het zo ver, het leukste
feest van het jaar! Bovendien is het weer mijn
eerste vergadering (ik ben Hanne nvdr.),
feeeeeessst!!!! Vandaag gaan we de laatste
voorbereidingen voor volgende week doen, dus
zorg zeker dat jullie allemaal aanwezig zijn! P.S.
deze knappe hiernaast is Max, Max Derie.
Indien interesse contacteer 0473878282.

Vrijdag 15 februari 17:30 u – …

Hopelijk hebben jullie op
Valentijn goed gerelaxt, want
vandaag is het met werken!
Nodig zeker al jullie vrienden uit
en verplicht ze om een grote
hoeveelheid alcohol te
consumeren! Het uur dat jullie
aanwezig moeten zijn zal nog
afgesproken worden, maar hou
deze avond dus zeker vrij en zaterdag ook :D Vergeet ook jullie slaapgerief niet!

Zondag 24 februari 19u – 21u
Vandaag is de dag waar jullie allemaal op gewacht hebben! Vandaag spelen we het grote
seksspel! In december kon dit jammer genoeg niet door gaan, maar nu komen we eindelijk al
jullie diepste geheimen te weten. Weer even een korte samenvatting:
Wij hebben horen zeggen dat die Sarah Leyman twee bergen na elkaar kan beklimmen seg!
(als ge begrijpt wat ik bedoel)… En wat Lien en den Tim Peeters na het 21-jarige feest nog
hebben uitgespookt dat willen wij nu ook wel eens weten! Of Jade en Mo “laat gaan slapen
zijn” dit weekend komen we misschien ook wel te weten. Of Jefke echt zo braaf is als hij eruit
ziet, dat kan Florette ons vast wel vertellen. Bovendien is dit dé kans om ook eens iets meer te
weten te komen over die twee meer gesloten boeken Mirte en Ijou… Kortom, deze
vergadering wil je écht niet missen…

Hanne – Elinor - Erin

