Gidsen
september - oktober

naam: Mysterious Marie
leeftijd: 21 jaar (of bijna toch)
bezigheid: Zonnen aan het zwembad
en drama veroorzaken
motto: Single and ready to mingle

naam: Wicked Ward
leeftijd: 22 jaar
bezigheid: Gymmen met de andere
islander boys
motto: Beter binnenkomen als
bombshell tussen de gidsen dan
verkenners geven
naam: Dolle Dinah
leeftijd: 21 jaar
bezigheid: Tiktoks maken met de
meiden
motto: talk to the hand because the
face don’t wanna hear it ~ Gringo

naam: Hete Hanne
leeftijd: 21 jaar
bezigheid: harten veroveren in casa
amor
motto: I’m sexy and I know it

naam: Amazing Axelle
leeftijd: 21 jaar
bezigheid: een nieuw boyke kiezen op
de herkoppelingsessies
motto: ewaja

naam: lovely lore
leeftijd: 21 zomers jong
bezigheid: misverkiezingen duhhh
motto: tis niet omdat er een keeper
in de goal staat dat je niet kan
scoren ;)

10/09

13u-17u

Ons love island avontuur begint
uiteraard met de overgang en de
WOELING!
ALLEMAAL KOMENNNNNNN

18/09

14u-17u

Tijd om te leren kennen wat voor vlees
we in de kuip hebben, maak je klaar
voor gekke challenges om elkaar beter
te leren kennen!!

25/09

14u-17u

Datetime!!! Wat is er gezelliger dan
picknicken op het mooiste plekje van
Waasmunster? We halen eerst samen
onze gekste kookkunsten boven om
daarna lekker alles op te smullen met
een muziekje en hopelijk een zonnetje
mmmm. Wij vragen dan wel lief om 3
euro mee te nemen.
02/10

14u-17u

Trek jullie meest uitdagende kleren
aan want vandaag gaan we
herkoppelen!! Laat je verassen door
het grote love island thema spel.

07/10 – 9/10

WEEKEND !!!

Yeessss, Casa Amor, een weekendje
weg met de gidsen!! info volgt xx

16/10

GEEN vergadering

boeeeh de leiding is een weekendje
naar de hide away, jammer maar dus
geen vergadering dit weekend. L
23/10

14u-17u

Niks leuker dan eens de villa te
verlaten, vandaag trekken we het stad
in. Kom dus zeker met de fiets!
31/10

Halloweentocht

Onze eerste geldactie, jeeej!!! Lekker
griezelen en geld binnen halen. Meer
info volgt nog!

Ziezo ons eerste spiespunt zit er al op!
Wij hebben er al HEEEEL veel zin in!!
Enkele belangrijke data die jullie al in jullie agenda kunnen zetten:
09/09: QUIZ
10/09: WOELING
Als er nog vragen zijn, kan je ons altijd een mailtje sturen:
gidsen@scoutswaasmunster.be
Laat ons zeker iets weten voor vrijdagavond (!!), als je niet kan komen naar een
vergadering.
TOT SNEL !!! <33
Marie: 0471286566
Ward: 0491554835
Dinah: 0472485072
Hanne: 0471562645
Axelle: 0474648958
Lore: 0471284412

