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Gidsen vergaderingen zijn de beste en dienen geen nutteloze reclame te krijgen. Wat hier ook staat 

het wordt epic! Aangezien hier nog best veel lege plaats op te vullen is gaan we een anekdote uit het 

leven van William De Wolf vertellen1 (De Wolf., 2011).  

 

Anekdote ter opvulling van de leegte: “William ging ooit eens naar Zwitserland met zijn gezin. 

William, zopas 11 geworden, keek hier heel hard naar uit. Na een vermoeiende dag vol kronkelende 

wegen en langs rivieren kwam William iemand tegen in de bergen. Iemand die hij al te goed kende, 

het was namelijk… Joachim a.k.a Jokke. Wat een toeval!” 

 

 Hopelijk is de volgende anekdote wel iets spannender dachten alle gidsen die dit lazen.  Ze zuchtten 

en gingen verder naar de belangrijke info. 

Belangrijke info: vergadering 14u-17u30 aansluitend bar! 

Ojo, nog even aftellen en het is midweek! (Zie midweekbrief met die gekke vis op). 

Geen vergadering dus op zaterdag maar wel op: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag!!!! 

Belangrijke info: geen vergadering én geen bar!!! 

Tip van je leiding: Hoe meer je studeert op deze saaie zaterdag, hoe minder je maandag avond moet 

doen op midweek! 

Tip van je Leiding: Maandag 11/11 is het wapenstilstand en dus geen school! 

Tip van je leiding: Jouw leiding kan helpen met huiswerk tegen een schappelijke prijs van 2 goede 

moppen. Specialiteiten zijn: rechten, economie en knutselen (architectuur). 

“Ik snap zelfs niet dat architectuur op academisch niveau wordt gegeven, zelf mensen van het Sint-

Lucas (zoals mezelf) slagen hiervoor 2”. (Christiaens., 2019) 

Geen vergadering, wél bekomen van midweek. Wat een leuke week, als geste zal je leiding de bar 

openen om lekker te kunnen napraten over de onvergetelijke week! Elke 10/10 behaalt tijdens de 

midweek (12/11-15/11) zorgt voor een gratis consumptie (godsdienst telt helaas niet, maar wel 

proficiat)!  

Belangrijke info: geen vergadering  wel bar (doors 19h) 

                                                           
1 De Wolf, W. (Februari 2009). Een dag uit het leven van een William. Geraadpleegd op 25 oktober 

2019 

2 Christiaens, A. (24 oktober 2019). Takraad vergadering 26 november. Uitcontext geplukt op 25 

oktober 2019 



Eindelijk terug een normale vergadering (misschien zelfs de laatste van 2019???!!!). Oei, opnieuw 

veel ruimte. Tijd voor een nieuwe anekdote, deze keer verplaatsen we ons naar Joachim a.k.a Jokke 3 

(Roelants., 2011) 

 

 

Anekdote ter opvulling van de leegte: “Joachim ging ooit eens naar Zwitserland met zijn gezin. 

Joachim, reeds 11 geworden, keek hier heel hard naar uit. Na een vermoeiende dag langs rivieren en 

vol kronkelende wegen kwam Joachim iemand tegen in de bergen. Iemand die hij al te goed kende, 

het was namelijk… William a.k.a Wie?-Liam. Wat een toeval!” 

 

 

Hopelijk is de volgende anekdote wel iets spannender dachten alle gidsen die dit lazen.  Ze zuchtten 

en gingen verder naar de belangrijke info. 

Belangrijke info: vergadering 14u-17u30 aansluitend bar! 

 

De jaarlijkse Speculaas verkoop is terug! Naar traditie zet elke tak zich in om er zoveel mogelijk te 

verkopen! Ook wij, de gidsen, zullen bewijzen dat wij echte verkoopsters zijn! We trekken al van 10u 

de stad in en zullen ons beste beentje voor zetten! Joepie! 

Belangrijke info: vergadering 10u-17u30 aansluitend bar (enkel voor gidsen die er waren tijdens de 

vergadering)! 

 

Ook tijdens de examens willen wij het lichtpuntje vormen van de week. Na een ganse dag je brein te 

hebben gebruikt, is het tijd voor ontspanning. En wat is er dan beter dan de sint die op bezoek komt 

en jullie wekelijkse roddelsessie ’s zal leiden met sappige roddels. Wij zullen ons aanpassen aan jullie 

examens, daarom zijn het eindelijk: AVONDVERGADERINGEN!!! 

Belangrijke info: vergadering 19u-21u30 aansluitend bar! 

 

                                                           
3 Roelants, J. (Februari 2009). Een dag uit het leven van een Joachim. Geraadpleegd op 25 oktober 

2019 



GOTCHA TIJD! 

Stuur naar je leiding dat je mee zal jagen (bereikbaar via whatsappgroep, insta, …). Dit moet je 

bevestigen voor vrijdag! Verdere info (persoonlijke info zelf), zal worden gestuurd naar de 

deelneemsters van GOTCHA 2019 (uitgesproken op z’n Engels: [toew-touzand-nain-tien]). 

Belangrijke info: vergadering 19u-21u30 aansluitend bar, deelname bevestigen voor vrijdag 13 

december! 

 

De allerlaatste vergadering van 2019! Kerstmis ligt om de hoek en ook wij gaan dit vieren! Pak 

allemaal een geschenkje mee voor elkaar (liefst zelfgemaakt, mag ook aangekocht zijn maar max €5). 

Verkleed je ook als “Genderneutraal Winterpersoon” (de vroegere, huidig politiek incorrecte: 

“kerstman”).  

Belangrijke info: vergadering 19u-21u30 aansluitend bar, geschenkje meepakken en verkleden! 

 

 

Belangrijke info: geen vergadering  

Tip van de leiding: Doe aan beweging! 

 

 

 Belangrijke info: geen vergadering  

Tip van de leiding: verwacht de volgende maandbrief via onze sociale media kanalen (p.s het zal een 

video zijn, to be continued) 

 


