
KALENDER JONGGIDSEN OKTOBER - JANUARI 
 

Zaterdag 30 oktober  Halloweenvergadering: 14u00-16u00  

Zoals elk jaar kunnen we weer samen griezelen. Doe jouw engste 
griezelpak aan en neem ons mee in jouw halloweenwereld. 

 

Zaterdag 6 november  Ploeg de pelouse vergadering: 14u00-16u00 

’t Is were tied vo de nof ip orde te zetten, zegtn boer. Vandaar dat er 
dringend veranderingen nodig zijn op het scoutsterrein. Doe maar jullie 
vuile kleren aan. 

 

Zaterdag 13 november Bakvergadering: 14u00-16u00 

We bakken op grootmoederswijze een heerlijk dessertje, mmm … zin in! 
Breng allemaal een schort mee en een deegrol. 

 

Zaterdag 20 november Bosvergadering: 14u00-16u00 

Er is vannacht iemand vermoord in het bos. Enkel de beste detectives 
kunnen deze misdaad ontrafelen. Hoe is dit gebeurt, wat was het 
moordwapen wie was de moordenaar? Laten we hier samen op zoek naar 
gaan, breng ook je fiets mee. 

     

Zaterdag 27 november Jungle Book vergadering: 14u00-16u00 

Haal maar jullie panterbenen boven en train maar jullie apenarmen. Wees 
alert voor mogelijk gevaar in de Jungle, maar onthoud: niets is 
onmogelijk. 

 

Zaterdag 4 december  Sinterklaas: 14u00-16u00 

De lieve goede Sint komt weer naar de scouts. Zorg dat je het afgelopen 
jaar jouw stoute manier thuis hebt gelaten, want de Sint is niet mild voor 
stoute kindjes. 

 

Zaterdag 11 december Geen vergadering 

Wij gunnen jullie voldoende studeertijd tijdens de examens, geef er een 
lap op! 



Vrijdag 18 december  Dropping: 19u30-21u30 

Voor de dropping is het belangrijk om een fluojasje mee te brengen en 
goede wandelschoenen aan te doen. 

  

Zaterdag 25 december Geen vergadering (Kerstdag) 

Wij wensen jullie een fijne kerst toe! Geniet van al het overheerlijke eten 
met jullie familie en/of vrienden. 

 

Zaterdag 1 januari  Geen vergadering (Nieuwjaar) 

Bij deze wensen we jullie ook graag een spetterend nieuwjaar toe. We zien 
jullie graag terug in 2022! 

 

Vrijdag 7 januari  Feestdagenvergadering: 20u-22u 

Ondertussen zijn de feestdagen gepasseerd, maar wij zijn onze 
dansbenen nog altijd niet verloren. Daarom gaan we samen het nieuwe 
jaar inzetten. Breng een cadeautje mee van max. 5 euro, wees origineel! 

 

Zaterdag 15 januari   Sneeuwballenvergadering: 14u-16u 

De winterwolkjes hebben vannacht heel wat sneeuw laten landen op het 
scoutsterrein. Draag een dikke wollen jas en handschoentjes! 

 

Zaterdag 22 januari  Geen vergadering 

Jullie leiding is momenteel pakken leerstof aan het verwerken om de 
examens met slaagkansen te overleven. Daarom zien we jullie graag 
volgende week terug! 

 

Zaterdag 29 januari  Dwars door alles: 14u-16u 

Tijdens deze vergadering moeten jullie één pad doorwandelen. Er mag 
niet afgeweken worden van het pad, of dit zal zorgen voor miserie! Als je 
er niet onder kan, ga erover. Als je er niet door kan, ga eronder. Daag jezelf 
uit! 

     

  



Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, twijfel niet om ons aan te spreken na een vergadering of stuur 
gerust een mailtje naar jonggidsenleiding@scoutskortemark.be  
 

Gaultier Coussement (takleiding): +32(0)490/39.97.04 

Julie Dhulster: +32(0)471/86.29.84 

Louise Bakelandt: +32(0)491/22.44.99 

Anna Van Elslander: +32(0)468/35.34.62 

Sam Verstraete: +32(0)479/29.65.26 


