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Allerliefste Gidskes  

Na lang wachten was het fantastische nieuws 

daar: iedereen mag weer vergadering geven! 

Uiteraard bracht deze nieuwe ontwikkeling ook 

veel uitdagingen met zich mee. Dankzij jullie 

enthousiasme, steun en begrip verloopt elke 

vergadering steeds een beetje vlotter. Doodles 

hebben haast geen geheimen meer voor ons en 

ook onze handen beginnen een permante 

“alcoholgel” geur uit te ademen maar dat nemen 

we er maar al te graag bij. Het doet ons zelfs een 

beetje dromen over zomerkampen en meer 

vrijheid. Ik sluit dan ook af met een positieve 

noot: laten we nog even volhouden! De laatste 

loodjes wegen het zwaarst maar er is licht aan 

het einde van de tunnel.  

Zomer 2021 is van ons! ’T Zal wel zijn!  
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Belangrijke data 2020-2021 
 

KAPOENEN 

Kamp: 14-19 juli 

 

KABOUTERS 

Kamp: 19 juli – 26 juli 

 

JONGGIDSEN 

Kamp: 5-15 juli 2021 

 

GIDSEN  

Kamp: 3-15 juli 2021 

 

JINS 

Kamp: wordt vervolgd… 
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Kapoenen 
 

 

 

 

 

ZONDAG 07 MAART – DANS JE LOS 

Vandaag gaan we ons voorbereiden op onze KAAS & BIER. 

Haal jullie dans-beentjes al maar boven want vandaag gaan 

we dansen,… dansen,… en nog eens dansen!!! Kom zeker 

allemaal verkleed als een stewardess! Er zijn twee shiften van 

12u30 tot 14u30 en van 15u tot 17u.  
 

ZONDAG 14 MAART – KAAS & BIER  

Jammer genoeg kan de Kaas & Bier, zoals we hem normaal 

kennen, niet doorgaan. Maar wees voorbereid op een leuke 

namiddag spelen rond dit thema! Er zijn twee shiften, van 

12u30 tot 14u30 en van 15u tot 17u. 
 

ZONDAG 21 MAART  – SURVIVAL  

Opgelet! Vandaag hebben de stoerste gidskes aller gidskes de  

dag van hun leven. Hoe lang zouden jullie in het wild kunnen 

overleven? We testen het vandaag uit en verwachten jullie 

allemaal in ware Lara Croft-tenue. Er zijn twee shiften, van 

12u30 tot 14u30 en van 15u tot 17u. 
 

ZONDAG 28 MAART– PRINSES JANNEKE 

Prinses Janneke is prinses van het verre koninkrijk Raalestraa. 

Vandaag trouwt ze met de Prins van Teer, Jan! Maar sinds 

vanmorgen is de prins verdwenen… Helpen jullie Prinses 

Janneke om haar Prins terug te vinden? Kom allemaal 

verkleed als een echt prinsesje! Er zijn twee shiften, van 

12u30 tot 14u30 en van 15u tot 17u.  

ZONDAG 4 APRIL – PAASVERGADERING  

Bim… Bam… Beieren… de klokken brengen eieren! Zorg ervoor 

dat je goed uitgeslapen en fris zal verschijnen… want 

misschien zullen er wel wat paaseitjes tussen het hoge gras 

verschijnen. Er zijn twee shiften, van 12u30 tot 14u30 en van 

15u tot 17u. 
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ZONDAG 11 APRIL – GEEN VERGADERING   

Vandaag is het geen vergadering want ook jullie leiding kan al 

eens genieten van een weekendje vakantie. Dit jaar spijtig 

genoeg niet op latten in de bergen of aan een zonnig strand 

maar op vakantie in eigen land. Natuurlijk hoeven jullie ons 

niet te lang te missen want volgende week staan we weer 

voor jullie klaar! 

 

 

ZONDAG 18 APRIL – BOMMA-BOMPA-VERGADERING 

Vandaag stellen we ons voor hoe het moet zijn als bomma of 

bompa. Krantje lezen, kruiswoordraadsels oplossen, sokken 

stoppen, breien,… we doen het allemaal vandaag! Vergeet 

jullie vals gebit en wandelstok niet. Er zijn twee shiften, van 

12u30 tot 14u30 en van 15u tot 17u. 

 

 

 

 

ZONDAG 25 APRIL – GROEPSMIS 

Tijd voor een beetje rust en bezinning. Een moment om even 

stil te staan bij ons drukke leven. Meer informatie zal nog 

volgen! Er zijn twee shiften, van 12u30 tot 14u30 en van 15u 

tot 17u. 
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Kabouters 
Eerste shift: 12:30 – 14:30  Tweede shift: 15:00 – 17:00 

 

 

 

 

ZONDAG 07 MAART – KAAS EN BIER DANSJE 

Hou jullie dansbenen maar klaar want vandaag leren we jullie 

het dansje voor de kaas en bier! Omdat we toch zo willen 

genieten van jullie danstalent maken we een filmpje van ons 

dansje zodat we dit later met jullie ouders kunnen delen.  

ZONDAG 14 MAART – DIERENSTRATEGO (+ ONLINE KAAS & BIER) 

Ben jij het sterkste dier van de wereld of sta jij onderaan in de 

kringloop van het leven? Alles kan veranderen! Bereid jullie voor 

op een heus stratego-spel!  

In de loop van de dag kunnen jullie ook genieten van jullie kaas- en 

bier dansjes! 

 

 

ZONDAG 21 MAART  – LENTEVERGADERING  

Het wordt weer warmer in ons Belgenland. Naast het zalige 

weertje komt ook de natuur weer tot leven. Dus brengen wij 

vandaag samen  het lentegevoel naar de gidsen!  

 

TO  

ZONDAG 28 MAART– MOPJES VERGADERING 

Oo nee, wij hebben juist ontdekt dat 1 april verdwenen is. 

Wat een drama! We hebben jullie hulp nodig om het lachen 

terug in de wereld te brengen want anders is de wereld maar 

saai zonder de grappigste feestdag van het jaar. 

 

 

 

ZONDAG 4 APRIL – PAASBRUNCH  

De paashaas is geweest! Dat betekent natuurlijk dat de leiding 

voor jullie weer een heerlijke paasbrunch organiseert! 
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ZONDAG 11 APRIL – GEEN VERGADERING  

Weeeeihn vandaag is het helaas geen vergadering ☹☹☹ 

Maar wij zitten al met ongeduld te wachten om jullie 

volgende week terug te zien! 

ZONDAG 18 APRIL – REUZE GANZENBORD VERGADERING  

Ooit al een graag een gans willen zijn? Vandaag is jullie kans! 

Wie waggelt er als eerste naar het eindpunt op ons 

ganzenbord? 

 

ZONDAG 25 APRIL – GROEPSMIS   

Een kaarsje branden om te wensen elkaar weer terug vaker te 

kunnen zien en te knuffelen of Bijbelse liedjes met z’n allen 

zingen; Het is toch wel tijd om met z’n allen weer even tot 

bezinning te komen want ook dit jaar is er een groepsmis 

gepland!  
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Jonggidsen  
 

 

 

 

ZONDAG 07 MAART – DANSJE KAAS & BIER 

De kaas & bier zal dit jaar iets anders verlopen dan andere 

jaren, maar dat betekent niet dat we dit jaar niet kunnen 

daaaanseeeen!! Oefen alvast jullie beste moves, want wij 

rekenen op jullie om ook dit jaar weer een spetterend dansje 

in elkaar te steken!  

 

ZONDAG 14 MAART – KAAS & BIER VERGADERING 

Omdat we dit jaar geen grote kaas & bier kunnen organiseren, 

spelen we vandaag het grote kaas & bier spel!! Wie vorige 

week goed heeft opgelet, kan misschien al raden wat er 

vandaag op de planning staat. Spannend!!  

 
ZONDAG 21 MAART  – GEEN VERGADERING SNIF SNIF 

Omdat de leiding het hele weekend bezig is met voor jullie 

een onvergetelijk kamp in elkaar te knutselen, zal er deze 

week geen vergadering zijn . Maar niet getreurd, volgende 

week zijn we er weer met een super leuke vergadering!!  

 ZONDAG 28 MAART– PYJAMA PRATTI   

Dat jullie jullie als de besten kunnen verkleden hebben we al 

dikwijls gemerkt. Of jullie ook een echte pyjama party kunnen 

organiseren, zal nog moeten blijken ☺. Kom vandaag in je 

favoriete pyjama, onesie … naar de gidsen en maak je klaar 

voor het grootste kussengevecht aller tijden! 
 

ZONDAG 4 APRIL – PAASFEEST JOGI-EDITION 

Hoera!! Vandaag vieren we Pasen!! Hopelijk hebben jullie nog 

geen buikpijn van al die paaseieren en hebben jullie nog een 

beetje energie over voor het vetste paasfeest van de eeuw! 

Kom vandaag zeker met de fiets, want de paashaas heeft ons 

al laten weten dat de eitjes dit jaar niet zo gemakkelijk te 

vinden zullen zijn! ☺  
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Dat was het voor maart en april lieste jogi’s!! We zijn heel blij dat we eindelijk terug echte 

vergaderingen kunnen organiseren, want wij hebben jullie ongelofelijk gemist de afgelopen 

maanden. Hopelijk zien we jullie dan ook allemaal zoveel mogelijk terug de komende weken!!  

Heeeeeeel veeeeeel liefs, 

Katoo, Marie, Mirte en Jade <333333333333333 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 11 APRIL – GEEN VERGADERING SNIF SNIF 2.0 

Oh neeeeeee!! Het is vakantie dus vandaag zal er ook geen 

vergadering zijn!!! Hopelijk zijn jullie iets minder teleurgesteld 

dan Mirte op deze foto en genieten jullie van jullie 

welverdiende vakantie en van het (hopelijk) mooie weer!! Tot 

volgende week!! 

 

ZONDAG 18 APRIL – ZOTSTE DROPPING VAN JE LEVEN 

VERGADERING 

Eindelijk! Tijd! Voor! Een! Droooopping! De leiding kan alvast 

niet wachten! Vandaag worden jullie ergens gedropt en 

moeten jullie zelf de weg terug vinden en onderweg kunnen 

jullie een paar verrassingen verwachten. Benieuwd??? Zeker 

komen daaaan!!! 

 

ZONDAG 25 APRIL – JOEPIEEEE GROEPSMISSSSS 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we dit weekend voor 

heel de gidsen een groepsmis. Net zoals de kaas & bier zal die 

dit jaar waarschijnlijk een klein beetje anders verlopen dan de 

afgelopen jaar, maar daarover kunnen we nog niet te veel 

verklappen. Komen dus is de boodschap!! Tot daaaan!!  
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Gidsen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZONDAG 07 MAART 12:30-14:30 of 15:00-17:00 - KAAS & BIER VERGADERING 

Helaas weer geen smakelijke biertjes binnenkappen en geen goeie vettige 

kindermenu’s naar binnen steken, want ook dit jaar moeten we onze Kaas en 

Bier aflassen  Maaaar niet getreurd, dansen kunnen we nog altijd! Breng dus 

al jullie beste tik tok moves mee naar de gieze om weer een prachtig dansje in 

elkaar te steken!  

ZONDAG 21 MAART 12:30-14:30 of 15:00-17:00   – BADASS VERGADERING 

Je hebt het misschien al gemerkt dat Marie Declerck na vorige week echt een 

badass is geworden, waaaaant…. vanaf nu gaat ze door het leven met een 

extra gaatje in haar neus!! #septum No worries als je stiekem een beetje 

jaloers bent en graag even badass wilt zijn als Declerck, want na deze 

vergadering zijn zelfs de boys van den 92ste bang van ons!!!  

ZONDAG 14 MAART 12:30-14:30 of 15:00-17:00  – ELINOR-IS-ECHT-BIJNA-BEJAARD-VERGADERING 

Vandaag exact 24 jaar geleden kwam Elinor ter wereld!! Dan was er van jullie allemaal nog lang geen 

sprake en van haar medeleiding ook nog niet, want Elinor is gewoon een Bomma en wordt fakking 

oooooud! Vandaag gaan we dus haar verjaardag vieren, voordat ze op pensioen gaat! 

ZATERDAG 27 MAART uur volgt later – CLEAN UP AKA MONEYSSSS 

Vandaag gaan we de wereld verbeteren en tegelijkertijd moneysss maken 

voor onze super-mega-epic speciale activiteit!!! Zoals Kaat al heel mooi 

demonstreert hiernaast, gaan we met z’n allen vuiltjes rapen en in ruil krijgen 

we dus een mooi centje voor ons kamp! Hoe meer gidskes = hoe meer vuiltjes 

= hoe meer moneyssss, dus be there or be trash!  

ZONDAG 4 APRIL 12:30-14:30 of 15:00-17:00 – BYE BYE 

CORONAKILO’S  

De zomer komt eraan a.k.a tijd voor onze summerbodies!!! Aangezien 

we al meer dan een jaar van de ene lockdown naar de andere gingen, 

kunnen we allemaal wel wat hulp gebruiken om die coronakilo’s weg 

te krijgen! Trek dus je meest sporty outfit aan en get ready voor een 

prachtige summerbody voor op kamp!  
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11 APRIL - GEEN VERGADERING  

Vandaag voldoende tijd om die verloren coronakilo’s er direct weer 

bij te eten met al die paaseieren, want helaas moeten jullie ons een 

weekendje missen!  

Tot volgende weeeeek!  

18 APRIL 12:30-14:30 of 15:00-17:00 - DISTRICTSVERGADERING 

Als wij niet op districtsweekend kunnen, dan brengen we het 

districtsweekend wel naar ons! Dankzij Miss Rona geen 

districtsweekend dit jaar, dus districtsvergadering onder ons it 

is!! Eens zien hoe goed jullie ons district kennen…  

25 APRIL uur volgt later - GROEPSMIS 

Er zijn nog zekerheden in ’t leven!! Zelfs tijdens corona doen wij onze 

geliefde groepsmis. Begin alvast maar met wat schietgebedjes te doen 

voor terug een normaal corona-vrij leven! Hopelijk zijn jullie allemaal 

even braaf geweest als Joni, want dan krijgen jullie ook zo’n lekkere 

kartonnen hostie hmmmm…   

Ziezooo dametjes!! Wij zijn heel blij dat we eindelijk nog eens een schriftje konden maken om 

jullie terug in het echt te zien! Zelfs met mondmaskers, bubbels en soms overdreven koude 

temperaturen zijn wij heeeeeel excited dat zondag terug echt giezedag is!!! 

XOXO Elinor, Nele en Marie x2 

X 


