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SPROKKEL
SEPTEMBER & OKTOBER

25/09
Dag lieve jonggidsen

Eindelijk is het weer zover, een nieuw 
scoutsjaar dat van start gaat. Jullie nieuwe 
leiding staat te popelen om jullie beter te 

leren kennen! 
Kom dus massaal af naar het  COOLSTE 

KENNINGSMAKINGSPEL dat je ooit gaat 
meemaken. 

Deze zondag  is het jammer genoeg 
geen vergadering. 

Jullie leiding heeft planningsweekend. 
 

Maar niet getreurd, volgende week 
staan we weer paraat met een leuke 

activiteit!
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Vandaag bewijzen we dat Scouts 
Temse niet te verslaan is! We 

nemen het op tegen de andere 
jeugdbewegingen in een groot 

spel. Kom allemaal af want 
SAMEN STAAN WE STERK 

09/10

16/10

23/10

Trek je stapschoenen aan want 
vandaag maken we Temse 

onveilig! 

Deze week testen we jullie 
praktische skills uit. 

Kom zeker naar de vergadering 
want we zullen deze technieken 
zeker en vast nodig hebben op 

kamp (en jullie leiding kan dit niet 
alleen ;)) 

DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING

Vergeet zeker niet in je uniform naar 
school te gaan!!
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28/10

Jonggidsenlied

BOE! ... Vandaag 
Halloweenvergadering. Wees niet 
bang (of toch een beetje) en kom 

 zeker verkleed als je wilt  

Een gids dat is een meisje,
Gezond en weltevree (en weltevree)

Die zingt uit volle longen,
Met al haar zusjes mee.

Want onze leuze klinkt "Wees vaardig",
Want het leven is een strijd.

Ja wij vinden het leven aardig,
Evenwel zijn wij bereid.
Natuur is onze woning,

Daar gaan wij hand in hand (ja hand in hand)
Ten strijde met de koning
Voor vorst en vaderland.

Want onze leuze klinkt "Wees vaardig",
Want het leven is een strijd.

Ja wij vinden het leven aardig,
Evenwel zijn wij bereid.

CONTACTGEGEVENS:
Annelise -  0491 10 70 93
Arnaud - 0473 50 55 82
Cato - 0468 16 69 28
Luca - 0468 20 08 83
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Wet

Gebed

Wij zijn jonggidsen, wij wagen het 
avontuur. 

Wij zijn eerlijk en delen onze vreugde, 
wij zijn goede kameraden van elkaar. 

Wij willen winnen maar durven 
verliezen, wij leven graag in de natuur. 

Wij zijn waardig en tot luisteren 
bereid. Onze grootste vreugde is 

pleziertjes te doen. 
Jezus is onze gids 

Heer,
wij zijn blij hier samen te zijn.

Wij danken u dat we stilaan mogen 
ontdekken: de schoonheid van de 

natuur, de spanning van de tochten, de 
fijne momenten rond het kampvuur. 

 
Wij durven u vragen:  help elk van ons 

meer vreugde te vinden in het spel,
meer vriendschap te ervaren in het 

 samenzijn. 
Zo zal hier in ons midden iets groeien 
van uw droom: een nieuwe wereld en 

een nieuwe aarde .
Amen 


