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Gidsen Ninove present: 
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Kindercarnaval 

29 Februari
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Beste mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, scoutsvrienden, kapoenen, kabouters, wolven, jogi’s en gidsen
Hier zijn we weer met de tweede editie van de ‘maskesskoeten gazet’. Nog maar net het vorige
programma achter de kiezen en we staan hier alweer met een vers boekje vol TOP-activiteiten.
Eerst en vooral willen we alle deelnemers van onze quiz bedanken. Hopelijk zijn jullie hersenen terug tot 
rust gekomen na een hopelijk zeer leuke denkavond!
December betekent voor iedereen tijd voor dikke sokken, warme chocomelk en heel veel kerstcadeautjes. 
Ook op de scouts kunnen we kerstmis niet zomaar aan onze neus voorbij laten gaan en wordt kerst bij elke 
tak gevierd met leuke cadeautjes en een heerlijke kerstmaaltijd. Jammer genoeg moeten we na deze gezel-
lige activiteit voor even van jullie afscheid nemen. Voor de leiding zijn december en januari zeer drukke 
studeermaanden. We doen uiteraard ons best om zoveel mogelijk vergaderingen te voorzien voor die lieve 
snoetjes, maar er moet ook veel gestudeerd worden waardoor een wekelijkse vergadering niet altijd haal-
baar is. De oudleiding is opgetrommeld om met jullie leuke avonden en namiddagen door te brengen, 
zodat de leiding zich volledig kan concentreren. Maar geen paniek: Nadien halen we alle verloren tijd in!! 
Ook willen we jullie alvast het beste wensen voor 2020.
We hebben alvast zeer leuke vooruitzichten zodat we van 2020 een zalig scoutsjaar kunnen maken. Laten 
we beginnen met een Ninoofs hoogtepunt: Carnaval! Dit jaar zullen allemaal weer schitteren, dat is alvast 
een feit! Kindercarnaval gaat dit jaar door op 29 februari. Nadat we de jury overtuigd hebben van onze 
kostuums en onze charmes in De Plomblom, gaan we van een leuke show genieten in de sporthal. Aarzel 
zeker niet om de leiding aan te spreken, indien jullie hierover vragen hebben! Zondag is het de beurt aan 
de leiding om hun dansmoves en enthousiasme boven te halen. Omdat dit natuurlijk altijd vlotter gaat met 
supporters erbij, zijn jullie allemaal welkom om ons aan de zijlijn
te komen bewonderen.
Dan hebben we nog 2 belangrijke data voor in jullie agenda: eetfestijn en fuif. Voor heerlijke
spaghetti mogen jullie weer jullie voetjes onder tafel schuiven op 28 maart in Trefpunt Winnik. En
zodra deze sterrenmaaltijd verteerd is, is het alweer tijd voor onze jaarlijkse fuif: VIVE LAWEIT! Deze
gaat door op 11 april. Zowel de mama’s en de papa’s als alle leden kunnen hun beentjes komen strekken op 
de beste dansplaatjes.
Ziezo, met een gevulde agenda en leuke vooruitzichten kunnen we het (scouts)jaar afsluiten en ons
volop klaarmaken voor het nieuwe jaar!
Stevige linker,
De groepsleiding

Voorwoord van de groepsleiding  
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Om aan onze buurt kenbaar te maken dat we van de scouts zijn, verwachten we onze leden elke 
zondag in perfect uniform. Hemd, groene of bruine broek/rok kan je kopen in de Hopper of je kan 
ook eens informeren bij je leiding i.v.m. tweedehands uniformen. We zien liever geen jeans! Kente-
kens en groepsdassen kan je verkrijgen bij de leiding. Om je oma/meter/mama of jezelf duidelijk te 
maken wat waar moet hangen hieronder een super model dat je alles demonstreert.

Uniform 
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Contactgegevens leiding 

Kapoenen:

Sien                      0471/574766                Sien@gidsenninove.be
Elisabeth              0498/325162                Elisabeth@gidsenninove.be
Kaat                      0471/524836                Kaat@gidsenninove.be
BO                        0471/64 18 14               Bo@gidsenninove.be

Kabouters: 

Fien Lettens        0471/545198                 fienlettens@gidsenninove.be
Lotte                     0496/265125                 lotte@gidsenninove.be
Fien Librecht      0483/091290                 fienlibrecht@gidsenninove.be

Wolven:

Matilde                0470/221132                 matilde@gidsenninove.be
Cato                     0475/329250                 cato@gidsenninove.be
Florence              0471725218                   florence@gidsenninove.be

Jonggidsen:

Tine                      0470/551586                Tine@gidsenninove.be
Astrid                   0479/315614                Astrid@gidsenninove.be
Eline                     0498/303932                Eline@gidsenninove.be

Gidsen:

Paulien                0476/268209                 paulien@gidsenninove.be
Zea                       0477/078132                 zea@gidsenninove.be
Sofie                     0470/807660                 sofievb@gidsenninove.be

Jinners:

Maxine                0484/788922                 maxine@gidsenninove.be
Philine                 0478/825436                 philine@gidsenninove.be
Nele                      0470/692749                 nelelettens@gidsenninove.be



Groepsleiding

Fien Lettens        0471/545198                 
Zea                       0477/078132                 groepsleiding@gidsenninove.be
Lieselot                0493/142979                 

CFO:
Astrid                   0479/315614                cfo@gidsenninove.be
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