
 



Dag jonggivers! 

 

We springen er weer in, voor de 91e keer in de geschiedenis van onze scouts!  

 

Jullie nieuwe leidingsploeg staat alvast te popelen voor de vergaderingen die 

gaan komen! Niet alleen gaan we het jaar feestelijk openen, we gaan ook een 

heel aantal supertoffe spelvergaderingen doen, een stadsspel spelen, op 

weekend (sommigen zelfs twee keer), en nog veel meer! 

 

Kijken jullie ernaar uit? Wij alvast wel! 

 

Een stevige linker en tot op de eerste vergadering, 

 

De leiding van de jonggivers 

 

 

Takleider 

 

Grijsbok 

Alexis De Saegher 

0497/75 85 66 

 

sintalbertus22@hotmail.com 

 

 

 

Saïga 

Cattleya Philippen 

0491/64 74 87 

 

 

Schaarbek 

Jeroen Beugnies 

0474/90 61 81 

 

  



Zaterdag 10 september: Spelvergadering 
 

De leiding hoopt dat jullie een topvakantie hebben gehad, maar er is genoeg gerust. Nu 
is het tijd om er weer in te vliegen! En de beste manier daarvoor is een  goede zotte 

spelvergadering. We spreken af aan ons geliefde scoutslokaal om het vaste uur (14u30 
tot 17u voor diegenen die het al zouden vergeten zijn door de vakantie!) ;)   
Vergeet jullie spelgrief niet ! 

 
Waar? Het lokaal 

Wanneer? 14u30 tot 17u 
Wat neem ik mee? 

- Uniform 
- Speluniform 

- Een goed humeur 

 

Zaterdag 17 september: Picknick 
 

Vandaag gaan we een picknickje doen, als laatste groepsactiviteit met de jonggivers van 
vorig jaar! Het gaat plezierig worden, maar vooral: het gaat lekker worden! 

 
Waar? Aan het lokaal. 

Wanneer? 11u30 tot 14u 
Wat nemen we mee? 
– Uniform 

– Honger in de maag 
– Spelkledij 

– Fiets 
 

 
 



Zaterdag 24 september: Overgang 

 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu gekomen, of 
toch voor sommigen onder ons!  We moeten met spijt in ons hart afscheid nemen van 

onze oudsten. Maar niet getreurd, ons verlies wordt opgevangen met nieuwe en even 
geweldige jongivers! We gaan naar een geheime locatie waar we de oudsten gaan 

overgooien en de nieuwe jgv’s gaan opvangen. Maar eigenlijk nog belangrijker is dat 
jullie nieuwe, supertoffe, geweldige, fantastische, vernieuwende, leiding krijgen!!!!  

 
Waar? Aan Berchem Station, bij de Panos buiten 
Wanneer? 8u15 tot 18u15 

Wat nemen we mee? 
– Piekfijn 22-uniform, met ingesmeerde botinnekes! 

– Lunchpakketje 
– Regenjas en zonnebril 

– €15 
 

 
 

Zaterdag 1 oktober: Opening 

 
Naar traditie zetten we het scoutsjaar in met de opening, een groot feest! We verwachten 

jullie om 14u30 en jullie vrienden, familie, hond en anderen mogen om 17 u komen, het 
eten serveren we vanaf 18u. Dat is natuurlijk een barbecue met verschillende vleesjes, 

vis en ook voor de vegetarische vrienden is er ook iets voorzien. Vergeet jullie zeker niet 
in te schrijven! Er volgt nog een brief. 

 
Waar? Ons prachtige veldje 
Wanneer? 14u30 

Wat neem ik mee? 
- Veel gezelschap 

- Nog meer gezelschap! 
 



Zaterdag 8 oktober: Spelvergadering 
 

Na al dat gefeest van vorige week is het nog eens tijd om onze beentjes te strekken en 
eens goed te spelen! We zien elkaar dus op de gebruikelijke uren op de gebruikelijke 

plaats om ons te amuseren op onze favoriete manier!  
 
Waar? Het lokaal 

Wanneer? 14u30 tot 17u 
Wat neem ik mee?  

- Uniform 
- Speluniform 

 

Vrijdag 14 tot zaterdag 15 oktober: Totemweekend 
 
Dit is iets nieuws, maar daarom misschien des te plezanter! We houden met alle 

getotemiseerden een leuk weekendje (of toch één overnachting) in het lokaal. Verdere 
informatie volgt nog! Aansluitend hebben we zaterdag een avondvergadering, meer 

info in het volgende puntje: 
 

Zaterdag 15 oktober: Avondvergadering (voor iedereen!) 
 

We hebben nog eens met iedereen tezamen afgesproken aan het lokaal, deze keer in de 
avond. Zo hebben de getotemiseerden eerst hun dolle weekend kunnen afronden! We 

gaan ons vanavond eens heel goed amuseren!  
 
Waar? Het lokaal 

Wanneer? 18u30 tot 21u 
Wat neem ik mee?  

- Vrijetijdskledij/speluniform 
- Een volle maag 

 

  



Zaterdag 22 oktober: Stadsspel 
 

Is er een beter moment om een stadsspel te doen met Den 22 op een 22e oktober? 
NEEEN! Wij jonggivers gaan dus Antwerpen op zijn kop zetten. De leiding heeft 

knotsgekke dingen voorbereid. Wees er allemaal bij, want je hoofd gaat ervan dollen!  
 
Waar? Aan het lokaal MET DE FIETS 

Wanneer? 10u tot 17u 
Wat neem ik mee?  

- Een luchpakketje 
- Een koekje 

- Een drankje en een fles water 
- De FIETS (anders wordt dat wandelen!) 

 

Vrijdag 28 tot en met zaterdag 30 oktober: Takweekend 

 
Meer info volgt binnenkort in een apart boekje! 

 

Vrijdag  4 november: Caféke  

 
Hupla! Het eerste caféke van het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur! We 

beginnen gewoon waar we vorige keer gestopt zijn en dat is een goed gesprek en een fris 
drankje in de hand! Dit alles vanaf 21 u in ons zo geliefde lokaal!  

 

 
Zaterdag 5 en zondag 6 november: Marsepeinenslag  
 

Dit weekend is het weer zover! We gaan van deur tot deur om onze overheerlijke 
marsepein te verkopen. Vergeet zeker niet om een lunchpakketje mee te nemen. We 

verwachten jullie in piekfijn uniform om 9u aan het lokaal, om 17u mogen jullie terug. 
Op zondag verwachten wij jullie terug om 10u aan ons lokaaltje en dan mogen jullie 

tegen 13u terug naar huis om lekker te gaan eten (van onze overheerlijke marsepein). 
Jullie kunnen ook al op voorhand aan alle oma's, opa’s, tantes, nonkels, vrienden en 



vriendinnen marsepein verkopen en vandaag de centjes meenemen, dan krijgen jullie de 
blokken marsepein mee.!  

 
Waar? Lokaal  
Wanneer? Zaterdag van 9u tot 17u en zondag van  10u tot 13u  

Wat neem ik mee? 
- Piekfijn uniform 

- Een lunchpakketje, koekje of stukje fruit en drankje 

 

Zaterdag 12 november: Geen vergadering! :(  
  

Na al dat verkopen van marsepein hebben wij even rust nodig. Daarom gaat heel de 
leidingsploeg op reis naar een meer in Amerika, naar het Chargoggagogg-

manchauggagoggchaubunagungamaugg-meer. Dat betekent geen vergadering voor 
jullie! 
 

 
 

  



Zaterdag 19 november: Spelvergadering 
 

Wisten jullie dat de Dikke Bertha oorspronkelijk een kanon was? Gelukkig is onze 
Dikke Bertha, het spel, veel leuker! En eigenlijk hebben we best wel zin om dat nog 

eens te spelen... Dus dat gaan we vandaag doen! 
 
Waar? Het lokaal 

Wanneer? 14u30-17u 
Wat neem ik mee?  

- Uniform 
- Speluniform 

 

Zaterdag 26 november: Dramavergadering 
 
Neenee, er gaan geen drama’s gebeuren tijdens onze vergadering! Wat we wel gaan doen 

is een artistiek project uit de grond stampen en samen kunst maken! Of dat denken we 
toch te doen! Zoals K3 het zou zingen: “De drums gaan boem boem boem en de trompet 

zegt retketetketet”.   
 

Waar? Lokaal 
Wanneer? 14u30 tot 17u 

Wat brengen we mee?   
- Piekfijn uniform 
 

 
  



Vrijdag 2 december: Caféke 
 

Het is weer de eerste vrijdag van de maand! Spreek eens af met alle jonggivers om een 
colaatje te komen drinken en eens goed te ontspannen, voordat jullie aan de drukke 

maand december beginnen. Niet zo leuke examens, de leukere Sinterklaas en de nog 
leukere cadeautjes voor kerst, daar kunnen jullie het allemaal over hebben! De deuren 
gaan open om 21u00. 

 

Vrijdag 3 december: Film 
 
We gaan het gezellig maken vanavond! We veranderen het lokaal voor een avond in een 

cinema. We zien jullie dan in vrijetijdskelding met films in de ene hand en in de ander 
hand een dekentje (dekentje is geen must). Wij zorgen voor versnaperingen en iets om te 

drinken. 
 

Waar? Cinema Den 22 "Het Lokael" 
Wanneer? 19u tot 22u 

Wat neem ik mee?  
- 3 euro 

- Een film  
- Een dekentje 
 

Zaterdag 10 december: Spelvergadering 
 

De oudsten onder ons hebben al hun eerste examens, en dat is een drukke periode! 
Gelukkig hebben ze niet te vaak op Facebook en dergelijke hun tijd verloren, en kunnen 

ze dus deze namiddag een goede pauze nemen in de vorm van een spelvergadering! Dan 
kunnen we allemaal samen nog eens de benen strekken! 

 
Waar? Het lokaal 

Wanneer? 14u30-17u 
Wat neem ik mee?  

- Uniform 
- Speluniform 

 
 

  



Zaterdag 17 december: Kerstfeestje  
 

HO HO HO! De kerstman is nog niet in het land, maar toch bijna! Ook wij jonggivers 
vieren graag kerstmis, met een lekker avondfestijn en de nodige cadeautjes. Iedereen 

koopt een cadeautje van maximum €5, en dan gaan we elkaar allemaal vrolijk maken!  
 
Waar? Het lokaal 

Wanneer? 17u30-21u 
Wat neem ik mee?  

- Feestelijke avondkledij 
- 1 cadeautje van maximum €5 

- €5 voor het feestmaal 
 

  
  



Wist-ge-datjes  

 

 Wisten jullie dat er dit jaar grote veranderingen op til staan? 

 Dat we dus veel nieuwe jonggivers gaan krijgen! 

 Dat dit voor iedereen een grote stap is 

 De leiding wel van grote stappen houdt 

 Want met grote stappen gaat een tocht sneller  

 Of win je gemakkelijker bij schipper-mag-ik-overvaren 

 We nieuwe dingen gaan doen 

 Maar ook oude recepten gaan bovenhalen 

 De leiding zotte plannen heeft 

 De oude Egyptenaren in tekeningen alle vrouwen geel maakten 

 En alle mannen rood 

 Dit wel grappig is 

 Wij jullie misschien ook wel geel of rood gaan verven 

 Of misschien niet 

 Dat ons scoutslokaal aan één van de oudste spoorwegen van Europa ligt  

 En dat wij ook een hele oude scouts zijn 

 91 jaar ondertussen 

 Dat begint wel te tellen 

 Amai amai 

 Het jaarthema 'Grenzeloos groeien' is 

 Wij dus dit jaar veel gaan bijleren 

 Om zo op te groeien tot een grote scouts 

 Hiervoor moeten onze technieken op punt staan 

 De leiding er is om jullie hierbij te helpen 

 En als de leiding jullie helpt komt het goed 

 En dat heeft een heel simpele reden 

 Simpel, maar duidelijk 

 Dat komt nu eenmaal 

 Omdat de jonggivers héél goed zijn 

 Maar de leiding de beste is 
 

  


