
'T SCHRIFTJE
December - Januari

Twee nieuwe maanden staan al weer voor de deur.

Buiten begint het buiten stilletjes aan kouder en kouder te

worden, maar de leiding heeft weer heel wat spelletjes

voorzien om jullie warm te houden! Veel plezier! 



ZOEKERTJES
 

Een blauwe
container 

Een ijskast

Een jobke voor onze jins om een centje bij te
verdienen! Contacteer ons op:

jinleiding@gidsensintjan.be 



 

Bij Gidsen Sint-Jan willen we er graag voor zorgen dat
iedereen erbij hoort en zich welkom voelt, want scouting

da's voor iedereen! 
 

Helaas wordt ook voor iedereen het leven steeds duurder
waardoor alle kleine kosten grotere financiële gevolgen
kunnen hebben. Daarom willen wij bij Gidsen Sint-Jan de
kosten zo laag mogelijk houden door een uitleendienst op

te starten waar leden gebruik van kunnen maken. 
 

Heb jij dus thuis nog een slaapzak die niet meer gebruikt
wordt, een trekrugzak die al jaren onder het stof ligt, een
matje waar niet meer op geslapen wordt of iets anders

waar jij aan denkt dat wij op onze gidsen kunnen
gebruiken? Neem het dan zeker mee naar de vergadering
en geef het af aan de leiding! Of stuur een mailtje naar

groepies@gidsensintjan.be!
 

PP DIVERSITEIT 
Heeft jou nodig!

Alvast bedankt! 



Kabouters
Weekend 2: 14/4/2023 - 16/4/2022
Kamp: 17/7/2023 - 25/7/2023

BELANGRIJKE
DATA 2022-2023

 

Kapoenen
Weekend 2: 31/03/2023 - 01/04/2023
Kamp: 25/07/2023 - 30/07/2023

Jogi's
Weekend 2: 14/04/2023 - 16/04/2023
Pannenkoekenslag: 23/04/2023
Kamp: 3/07/2023 - 13/07/2023

Gidsen
Weekend 2: 14/4/2023 - 16/4/2023
Quiz: 13/5/2023 
Cleanup Day: wordt nog aangekondigd
Kamp: 1/7/2023 - 13/7/2023 

Jins
Weekend 2: 14/04/2023 - 16/04/2023
Wijnverkoop: 14/11/2022 - 09/12/2022
Leefweek: 26/02/2023 - 04/04/2023
Kamp: 04/07/2022 - 18/07/2022



ACTIVITEITEN IN
DECEMBER EN JANUARI

 

WIJNVERKOOP VAN DE JINS
Voor ons buitenlands kamp naar de Portugal
en de Azoren voorzien wij onze jaarlijkse
wijnactie. Sla dus snel je voorraad wijn/cava
in voor de feestdagen of elke andere
gelegenheid!
Bestelling plaatsen?
https://form.jotform.com/22316354089836
Bestellen kan tot en met vrijdag 9 december!

STANDJE VAN DE JINS OP DE KERSTMARKT
IN AARTSELAAR
Op zaterdag 17 december staat de kerstmarkt
naar jaarlijkse gewoonte in Aartselaar. 
Kom gerust eens langs voor een warme
chocomelk, soep of een lekkere wafel! 

https://form.jotform.com/22316354089836


Vrijdag 02/12 | TBA | Sint

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt zacht
geklopt, daar wordt aan de deur geklopt wie zou dat
zijn? DE SINT natuurlijk! Neem een brooddoos mee voor
al het lekkers ;)

Zaterdag 10/12 | 19u-21u |  QUIZ - vergadering

Vanavond gaan we quizzen, heb je er al zin in?
Haal jullie skills al maar boven. Tot vanavond!!

KAPOENEN
 

Vrijdag 16/12 | 19u-21u | Kerstfeestje!!

Trek jullie mooiste kerst outfit uit de kast met al die
glitter and glamour, vandaag vieren wij feest op de
gidsen! Samen met de leiding kerst vieren!  Hebben
jullie er al zin in?! 

Zaterdag 24/12 | GEEN VERGADERING 

Lieve kapoentjes, vandaag is er geen
vergadering voor jullie ;( Maar het is vanavond
wel kerstavond. Vier maar goed feest! Dat
kunnen jullie zeker en vast! Geniet ervan xxx 



Vrijdag 20/01 | 19u-21u | Winterwandeling
Vanavond gaan we er nog eens op uit, samen
maken we een gezellige winterwandeling!
Kleed je warm aan meiden!

Zaterdag 14/01 | 19u-21u | Filmavond 

Trek je leukste pyjama aan, neem een warm dekentje
mee want vanavond kijken we samen een film! Niet in
slaap vallen hé ;)
 

Vrijdag 06/01 | 19u-21u | Drie koningen

Vandaag is de derde koning verdwenen, we
moeten hem gaan zoeken, willen jullie ons
daarbij helpen? Kom verkleed als koning :)

 
Vrijdag 30/12 | GEEN VERGADERING

Vandaag geen vergadering jammer
genoeg! Tellen jullie vanavond maar
goed af voor het nieuwe jaar! Drie dikke
kussen van jullie leiding xxx   

Zaterdag 28/01 | 19u-21u | Levensgrote monopoly

Dat heb je goed gelezen, we spelen vanavond
monopoly even groot als jullie! zin in!



KABOUTERS
 

Vrijdag 02/12 | TBA | Sint
Hij komt, hij komt de lieve goede sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend de vriend van
ieder kind! Vanavond komt de sint langs vergeet
jullie brooddoos niet mee te nemen voor alle
lekkere snoepjes! 

Zaterdag 10/12 | 19u-21u |  verassing! 
De leiding heeft stiekem al een klein
kerstcadeautje voor jullie! Spaanneend,
wat we gaan doen blijft voorlopig nog een
geheim maar check zeker jullie mail voor
de juiste informatie! 

Vrijdag 16/12 | 19u-21u | Kerstfeestje 
Vanavond spreken we af op 
de scouts voor het allerleukste kerstfeestje! 
Jullie worden dus allemaal om 19u op de scouts 
verwacht. 

Zaterdag 24/12 | GEEN VERGADERING 
Lieve kabbie's vanavond is het kerstavond! Dit
wil wel zeggen dat we jullie deze week
jammer genoeg zullen moeten missen!
Hopelijk zien we jullie binnen 2 weken terug
stralen op de gidsen! xxx



Vrijdag 06/01 | 19u-21u | fakkeltocht
De kerstvakantie is bijna gedaan maar hopelijk zijn de
lichtjes buiten nog niet gedoofd. Voor een laatste keer
trekken we erop uit en maken we een gezellige
lichtjeswandeling. Neem dus zeker een lichtje mee!
 
 

Vrijdag 30/12 | GEEN VERGADERING
Dit weekend tellen we allemaal af naar
het nieuwe jaar! We doen dit wel niet
samen dus jullie zullen ons nog een
weekje moeten missen! Geniet alvast
van jullie weekend en voor de rest
wensen we jullie alvast een gelukkig
nieuwjaar! 

Vrijdag 20/01 | 19u-21u | gezelschapspelletjes 
Weerwolven, levensweg, jungle speed en zo veel
meer. Jullie mogen vanavond jullie favoriete
gezelschapspelletjes meenemen! 
 

Zaterdag 14/01 | 19u-21u | Filmavond 
Trek jullie cosy pyjama's maar aan want
vandaag kijken we samen een leuke film! 

 

Zaterdag 28/01 | 19u-21u | wellnes vergadering
Na al die leuke maar ook wel hevige wintermaanden is het
tijd voor een beetje ontspanning en zelfzorg! Daarom
genieten we vandaag van een relax vergadering. 



JONGGIDSEN
 

Vrijdag 02/12 | TBA | Olala SINTjorita ;)
Dames en, ja, dames! Hebben jullie er al van
gehoord?? De enige echt Sinterklaas is weer in
het land, en ja ja, vanavond komt die bij ons
langs!!! Wij hopen dat jullie heeeeeel braaf
geweest zijn dit jaar ...

Zaterdag 10/12 | 20u-22u | Cinema
ofwa?!
Wat is er leuker dan na een laaange dag
eventjes in de zetel te ploffen met een
chippeke en een drankske en een goei filmke te
zien? Ja niets ea! Breng dus maar een goei
kusseke en dekentje mee op het gezellig te
make!

Vrijdag 16/12 | 20u-22u | Christmas
parteyy
Hoo, hoo, hooowww het is die tijd van het jaar om
samen te dansen bij het vuur! Kleed je lekker warm
aan want vanavond gaan we er een feestje van
maken met hele, goede, vrienden van ons ;) 
PS: we spreken af aan de enige echte socuts
92ste ;)

Zaterdag 24/12 | GEEN VERGADERING 
Soms heeft familie voorrang op onze gezelllige
bijeenkomsten, vanwege het mooiste feest van het
jaar laten we jullie los voor vandaag... Zalig
kerstfeest lieve schatjes xoxo

jullie jonggidsen leiding xo



Vrijdag 20/01 | 20u-22u | lets find
ourselves
Vandaag staan we stil bij ons zelf. Laten we ons
zelf vinden, eens lekker ontspannen. Trek jullie
pyjama maar aan als je wilt, want vandaag
relaxen we tot we niet meer kunnen!

Zaterdag 14/01 | 20u-22u | Gladde
voetjes?
Dit koude weer zorgt ervoor dat wij constant
uitglijden, hebben jullie dat probleem ook??
Awel, vandaag trekken we speciale schoenen
aan en trekken we naar een ver, koud land <3

Vrijdag 06/01 | 20u-22u | Surprisssee
Na de kerstdagen en nieuwjaar hebben jullie
natuurlijk al heel veel verrassingen ontvangen,
maar vandaag doen we er nog eentje!! Dit is de
grote verrassingsvergadering !! joepie!! 
ps: meer informatie volgt via mail ;)

 
Vrijdag 30/12 | GEEN VERGADERING
Nauwwwwww 2022 is weer tot een einde
gekomen, dat ging weer snel!!! Gelukkig
nieuwjaar lieve schatjes! En tot snel!

Zaterdag 28/01 | 20u-22u | 3-2-1 Wie
niet weg is, is gezien!
Ons lievelingsspelletje is altijd verstoppertje
geweest. Laten we ons erop los verstoppen!!
Wacht maar tot we jullie gevonden hebben ;)



GIDSEN
 

Zaterdag 10/12 | 20u-22u |  Vuuravond
Gezellig rond een vuurtje met een hapje en een 
drankje erbij. In deze koude winterdagen kan er 
toch niets beter zijn?

Vrijdag 02/12 | 20u-22u | Sint
Vanuit Spanje is de Sint met zijn pieten weer
afgereisd om alle brave kinderen te
verwennen met heel wat lekkers. Of jullie ook
braaf zijn geweest dit jaar is nog maar de
vraag ;)

Vrijdag 16/12 | 20u-22u | Kerstfeestjee 
Jaja vandaag is het een feestelijke bedoeling. Dus 
haal jullie chique kleren maar uit jullie kast voor dit 
geweldige feestje. En wie weet nodigen wij ook wel 
de boys van de scouts uit. 

Zaterdag 24/12 | GEEN VERGADERING 
Vandaag kerstavond aka geen gidsen 😢



Vrijdag 20/01 | 20u-22u | WATERCANTUS
De leiding is wel benieuwd naar jullie zangtalent 
dus begin die mooie stemmen maar al te smeren 
want vandaag organiseren we de epischte cantus 
oooit!

Zaterdag 14/01 | 20u-22u | DIY vergadering
Haal jullie innerlijke crea bea maar boven 
want vandaag volgen we een DIY en maken 
we pareltjes van kunstwerken!

Vrijdag 06/01 | 20u-22u | Schaatsvergadering
We begeven ons vandaag op glad ijs en dat mogen jullie 
letterlijk nemen want wij gaan schaatsen! Waar we 
afspreken delen we nog mee.

 
Vrijdag 30/12 | GEEN VERGADERING
Ook deze week geen gidsen 😢

Zaterdag 28/01 | 20u-22u | Filmvergadering
Trek die heerlijke pyjama of onesie maar al aan want 
we kijken op deze laatste avondvergadering gezellig 
samen een film. Neem best ook een dekentje of een
slaapzak mee en een snackje om te delen ;)



JINS
 

Vrijdag 09/12 | 20u-22u |  Kerstfeestje
Woehoeeeeee, Kerstmis komt dichterbij!!
Dat kunnen we niet voorbij laten gaan
zonder een epic kerstfeestje met de boys
van den 92ste! Afspreken doen we op de
SCOUTS!!

Vrijdag 02/12 | 20u-22u | Sint
Eens kijken wie er dit jaar allemaal
braaf is geweest! Of misschien moet
iedereen wel op de schoot van
Sinterklaas gaan zitten ...

Zaterdag 17/12 | Werken op de
kerstmarkt!
Vandaag gaan we een hele dag
werken op de kerstmarkt! Jullie kunnen
in de Facebookgroep het uur
raadplegen wanneer jullie moeten
komen werken! Tot daaaan!

Zaterdag 24/12 | GEEN VERGADERING
Vandaag is het helaas geen vergadering,
maar el Kerstavond!! Merry Christmas
lieve jins van 2005!! Geniet xxxxxx



Vrijdag 20/01 | 20u-22u | Just Dance!!
We weten allemaal hoe epic just dance was
vroeger en nu nog steeds is. Dus waarom niet
gewoon twee uur lang body work-out just
dance edtion doen???? 

Zaterdag 14/01 | 20u-22u |
Omgekeerde vergadering
Vandaag leven we in de omgekeerde
wereld en zorgen jullie voor een keeeeei
toffe vergadering! Wij zijn alvast
heeeeeeel benieuwd!  

Vrijdag 06/01 | 20u-22u | Kerstmarkt-
date
Misschien hebben jullie al wel/nog geen
kerstmarkt-date gehad dit jaar? Geen zorgen,
vandaag gaan we met zen allen naar de
kerstmarkt in Antwerpen! 

 
Vrijdag 30/12 | GEEN VERGADERING
Huh waaaat? Weeral geen vergadering???
Wij missen jullie nu al :((((
Wel een HEEEEEL GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

Zaterdag 28/01 | 20u-22u | Voorbereiding jinfeestje
Ons jinfeestje komt steeds dichter! Natuurlijk gaat dat niet op 1,
2, 3, maar komt daar wat voorbereidingswerk bij kijken. Laat die
creatieve breinen al maar werken om de gekste thema's naar
boven te halen!

x2



TOT IN FEBRUARI!


