


Liefste leden, ouders en sympathisanten 

De eerste maand van 2022 vloog alweer voorbij. 
We genoten van gezellige avondvergaderingen en zette onze voornemens op punt. 
Ons voornemen vraagt u? Een feest maken van elke vergadering! 

De leiding is volledig klaar met de examens wat betekent dat de scouts vanaf nu weer door-
gaat op zondagochtend. Maar eerst zal de leiding genieten van een weekje vakantie en is er 
op zondag 6 februari geen vergadering. 

Verder hebben we nog goed nieuws, vanaf deze maand volgen wij mee de coronabarometer. 
De meter staat nu op code rood. Deze code brengt langverwachte versoepelingen mee, want 
yes, we mogen weer overnachten met de scouts! 
Dit wilt zeggen dat de leefweek van de Jins en de leiding door kan gaan. Maar ook dat we 
binnenkort weer op weekend mogen gaan! 
Hou je slaapzak, matje en knuffel dus al maar in de buurt. 

De Jins organiseren eind deze maand hun eetactie ter sponsoring van hun buitenlands 
kamp. Dus allen daarheen! 

En als laatste, geniet van de volle 28-dagen in de maand februari! 

Stevige linker 

Tip: kleed je goed aan voor de avondvergaderingen, het kan wel eens koud zijn! 



Ruwe spelen bij de Jins Schaatsen met de kwakken Kampvuur bij de Gidsen

Ruwe spelen bij de Pio’s Filmvergadering bij de WolvenGezelschapspelletjes bij de JG’s





A trip to 
The Wild West 

Welcome to...

VVK €5
ADK €6 
VIP €0,01 

Gidsen 60ste 
Liersesteenweg 314 
2640 Mortsel 

12 maart 2022
16u-20u-23u 



 Kwakken in februari 

Kusjes van de leiding, 
Polle, Roro, Pitty, Lenny en Fura 

6/02: geen vergadering 😢😢😢😢 

Vergaderingen zijn op terug ZONDAG 
van 10u tot 12u! 
Afzeggen bij Lenny: 04 93 54 74 55 
Kom in uniform! 

13/02: verrassingsvergadering  

20/02: schattentocht 
 

27/02: ontbijtvergadering  

6/03: ruwe spelen 



kwakken floor 

Kwikken in februari
6/02 : Geen vergadering
13/02 : Valentijnsvergadering 
20/02 : Vergadering op wieltjes
27/02 : Pannenkoeken vergadering
06/03 : Dauwtrip (verdere info volgt)
PS: De vergaderingen zijn weer op zondag van 10-12u

Kom zeker in uniform en afzeggen bij Ari (0472673712)

Groetjes van de 
kwikkenleiding



Kabouters februari

06/02: Geen vergadering

13/02: Oma en Opa vergadering (kom verkleed)

20/02: Kabouters in het bos.

27/02: Tie Dye (doe slechte kleren aan, neem een oude gekleurde T-shirt mee)

Afzeggen bij Fenni: 
0487346883
(voor vrijdag avond)



WWoollvveenn iinn  ffeebbrruuaarrii
06/02: geen vergadering, lesvrije week

13/02: speurneuzenvergadering 

20/02: Filo’s afscheidsfeestje

27/02: quizvergadering

06/03: weispelletjes

Zondag van 10u-12u
Kom in uniform
Afzeggen voor

vrijdagavond bij Zazou
0487 27 51 93 



Vergaderingen zijn 
terug op ZZoonnddaagg!!

Afzeggen vvóóóórr  vvrriijjddaaggaavvoonndd  per sms bij 
Helen (0471 29 12 63)

FEBRUARI



Pio’s Februari
6/02: Geen Vergadering
13/02: Klakkebuis
20/02: Ontbijtvergadering
27/02: 
Verrassingsvergadering
6/03: Ruwe spelen

De vergaderingen zijn vanaf nu terug op 
zondag (9u30-12u)

Afzeggen voor vrijdagavond bij Giulia
(0468250688)

Groetjes de pio-leiding



Jong Gidsen
Contacteer je leiding

Voor meer info.



 

Zondag 13/02: Dauwtocht 

Zondag 20/02: Soepvergadering 

Zondag 27/2: Ruiltocht 

Zondag 6/03: Fristicantus 

9u-12u 

Mondmasker meenemen 

Afzeggen vóór zaterdag 10u! 



Gidsen

Manu , Cato , Julie , Astrid en Florens 
Afzeggen bij Manu : 0484287562

13/02 : Modeshow vergadering

20/02: Gidsen universalis

27/02: Sportvergadering

06/03: Modeshow vergadering !!!



 

 

Magazine 

06/02  
Geen vergadering 
 

13/02 Bowlen 
(meer info volgt) 

27/02 Wat is de 
kans vergadering 

20/02 Dauwtocht 

06/03 Bosspel 

Afzeggen bij Karolien 

Terug vergadering 
op zondag 9-12 



JINS FEBRUARI 2022

Afzeggen voor vrijdagavond bij Alec: 0499397854
Vergadering op zondag 9-12u

*Dimitri komt ook

Zo-vrij 13-18/2: OONNZZEE  LLAANNGGVVEERRWWAACCHHTTEE  LLEEEEFFWWEEEEKK**,,  iinnffoo  vvoollggtt

Zo 20/3: Geen vergadering 

Zo 27/2: Talentenvergadering à breng je talent mee 

Zo 6/3: Dauwtocht

Za 19/2: EEEETTAACCTTIIEE,,  iinnffoo  vvoollggtt

Zo 6/2: Geen vergadering


