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Of het nu Asana’s, Pranayama’s of Vinyasa’s zijn,
geen enkele houding is meer ontspannender dan

de houding van 3e jaar jonggids zijn, of toch niet….
Deze week doen we 3e jaars vergadering! Het is de
bedoeling dat onze oudste in de huid kruipen van
de leiding en zelf een spel maken. Wij kijken alvast

uit naar 100% leidingontspanning, zaliggggg!
14u - 17u

zondag 8/01/2023

zaterdag 14/01/2023
Wordt het een documentaire waarin de diepste

geheimen van de zee worden onthuld of een stomme
film in het zwart wit… Klinken allebei als erg rustgevend.
Net wat we nodig hebben op een barkoude winteravond!

Trek jullie meest cosy kousen aan, neem een dekentje
mee en dan gaan we genieten van een prachtig

cinematisch hoogstandje! Movienight!
 

20u - 22u 

zaterdag 21/01/2023
Nu we stilaan echte yogi’s zijn kunnen we onze
skills eens in een nieuwe omgeving uittesten,

namelijk… het zwembad! Info over de verfrissende
sessie aqua yoga volgt.

 
10u - 13 u 



Zondag 29/01/2023
Wat is er beter dan tot rust komen met een stuk
cake in je hand? Tot rust komen met 2 stukken
cake in je hand! Vandaag gaan we helemaal zen

worden bij het klaarmaken van de meest
aritsanale gebakken! Breng alvast je inspiratie en

... euro mee en geniet van deze geweldig
dessertenvergadering!

14u - 17u

Zondag 05/02/2023
Vooraleer we ons helemaal kunnen focussen op
het zen worden van onze mindset en het tot rust
komen moeten we eerst een spanning hebben in

ons leven! Hier gaan wij voor zorgen door een
verrassingsvergadering te organiseren ...

Spannenddddd!! Voelen jullie die kriebels in de
buik al?

14u - 17u

Zondag 12/02/2023
Wat is er beter dan tot rust te komen op de

meest gezellige winterwandeling van het jaar!
Kom samen met je oma, papa, kat en geit
genieten van de fluitende vogeltjes in de
sneeuw. Onderweg kan je ook tijdens je

zonnegroet sippen van een lekker drankje.
(geen vergadering)



Zondag 19/02/2023
Vandaag gaan we onze yogaposes naar een

hoger niveau tillen. Pirouettes, tikkertje,
achteruit schaatsen, vallen... We gaan met z'n

allen genieten op de schaatsbaan om ons hoofd
leeg te maken!

Breng zeker handschoenen en ... euro mee!
Probeer samen te carpoolen want we spreken af

aan Ijsbaan de Kristallijn in Gent!
Meer info volgt via Whatsapp!!

Zondag 26/02/2023
Sjorren, vuur maken, tenten opzetten, yoga. Wat
past er niet in het rijtje? Juist, yoga!! De andere
drie opties zijn namelijk allemaal fundamentele
scouts skills (waar jullie niets van bakken!). Kom

dus zeker allemaal naar onze technieken
vergadering om je skills bij te schaven. Zo kan je de

eerste dagen van het kamp helemaal zen
doorbrengen!!

14u - 17u

Indien jullie nog vragen hebben kunnen jullie ons altijd bereiken via
whatsapp of via het mailadres:

jonggidsen@scoutswaasmunster.be
 

Nog enkele aandachtspuntjes:
- Zeker verwittigen als je niet kan komen!

- Perfect uniform: groene, bruine of beige kledij, hemd en das.
Jeans past niet bij onze uitrusting!

 
Stevige linker, Febe, Carlotta, Tuur, Fien, Thirke, Nora


