
Dag liefste jonggidsen! De eerste maand hebben jullie al overleefd met jullie nieuwe leiding! Zijn 

jullie al klaar voor een nieuwe maand vol scoutsplezier? Wij zeker wel, wij hebben veel leuke 

spelletjes voor jullie in petto deze maand! 

Vrijdag 3 november 

De jin organiseert vandaag hun eerste jincafé om geld in te zamelen voor hun buitenlands kamp. 

Maar eerst is er speciaal voor jullie nog een kinderfuif! We toveren de scoutslokalen even om tot een 

echte discotheek waar jullie mogen komen shaken van 19u-21u! Neem ook wat centjes mee voor 

een hapje en een drankje. 

Zondag 5 november 

Hopelijk vonden jullie het een leuk feestje vrijdag en zijn jullie weer helemaal uitgerust, want 

vandaag spelen we een super-uber-cool-mega tof bosspel! Bosspel wilt zeggen: buiten spelen; buiten 

kan het al eens koud zijn en regenen: kleed jullie dus warm aan en neem een kway mee! Afspraak 

aan de lokalen om 14u en jullie ouders mogen jullie hier weer komen halen om 18u. 

Zaterdag 11 november 

Vandaag is het Kaas en Wijn avond! Maar voordat jullie mogen smullen, spelen we eerst nog een 

groot (stink)kaasspel! We verwachten jullie aan de lokalen om 14u en jullie ouders mogen jullie 

ophalen aan de parochiezaal (Melkerijstraat 84) om 17u. Blijf hierna gerust plakken voor een kaasje, 

croque monsiertje, kaaskroketje en een wijntje (of voor jullie misschien beter limonade). 

Weekend!!! 17-18-19 november 

Joepie wij gaan op jonggidsenweekend! Wij zouden super graag hebben dat iedereen meegaat, dus 

hou deze dagen zeker vrij in jullie drukke agenda! Want anders missen jullie het leukste weekend van 

het jaar! De plaats houden we nog even geheim, maar we kunnen wel al het thema verklappen: 

 

We spreken vrijdag om 20u af aan het station van Halle en we zullen hier zondag om 13u terug 

staan.  

De prijs voor het weekend bedraagt €30, gelieve dit met vermelding van jullie naam te storten op: BE 

Indien er vragen zijn over het weekend mogen jullie ons zeker een mailtje 

(frauke@scoutssintrochus.be of wilge@scoutssintrochus.be) sturen of een sms'je/belletje op: 

Frauke: 0495/819.009  Wilge: 0474/138.164 

 

 

 



Wat nemen jullie mee: 

 Scoutsuniform aandoen bij vertrek 

 Verkleedkledij voor missverkiezing 

 Regenjas 

 Matje 

 Slaapzak 

 Pyjama 

 Zaklamp 

 Knuffel 

 Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, borstel, zeep, washandje, handdoek 

 Medicatie indien nodig 

 Warme pullen 

 Lange broek 

 Kousen, ondergoed 

 T-shirts  

Zondag 26 november 

Vorige week was het ons super leuk jonggidsenweekend, dus dit weekend doen we het een beetje 

rustiger aan: knutselvergadering! Haal de kunstenaar in jullie naar boven en verras ons! Neem het 

volgende mee: 

 Uitgespoeld drankkarton (melk, fruitsap...) 

 Schaar 

 Witte, effen T-shirt 

 Krant of tijdschrift 

 Jezelf en je knutseltalent! 

Afspraak aan de lokalen van 14u tot 18u. 

 

Veel liefs van jullie leukste leiding 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 



 


