
 
  



Dag jonggivers! 

We hebben al heel wat leuke vergaderingen gehad: een picknick, een stadsspel, de 

overgang (met ijsjes!), een kerstfeestje en een hele hoop spelvergaderingen. We 

hebben al veel gedaan, maar er is nog heel veel dat we kunnen doen! Wat we allemaal 

voor dit boekje hebben gepland, kan je ontdekken in de volgende pagina's. 

Ondertussen zijn de meesten van jullie al goed bezig met jullie proeven voor das of 

totem. Dat stemt ons gelukkig! We hopen echt dat iedereen aan het einde van het 

kamp met een mooie das rond de nek zijn patrouillekreten kan schreeuwen! En we 

zijn natuurlijk ook al een heel klein beetje benieuwd welke patrouille de kampwimpel 

gaat winnen... 

Veel plezier gewenst voor deze eerste maanden van 2017! 

De leiding van de jonggivers 
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Zaterdag 7 januari:  Spelvergadering  

De leiding hoopt dat jullie een gezellige kerst hebben gehad en een spetterend 

nieuwjaar, maar genoeg gerust en gefeest. Is er een betere manier om het nieuwe jaar 

in te zetten dan  met een klassieker? NEEEEEEN! Ja, hoor een spelvergadering. We 

zien elkaar aan ons wel bekende scouts lokaal en we gaan er een grote lap opgeven!  

Waar? Het scoutslokaal 

Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, spelgerief 

Zaterdag 7 januari: Caféke   

Jullie zien het goed een cafeeke op een zaterdag! Een nieuw jaar 

betekent ook nieuwe dingen vanaf nu gaan de cafeeke op zaterdag 

zijn. Iedereen is welkom op ons nieuwjaarscafeke! 

Waar? Het caféke 

Wanneer? 20:00-… 

Zaterdag 14 januari: Klakkenbuizen 

Ga op het internet eens zoeken naar de nieuwste guerilla-taktieken, oefen ze thuis al 

eens in en kom dan naar ons lokaal om je vaardigheden als beste sluipschutter van 

Berchem en omstreken tentoon te spreiden! We gaan vanavond dus onze beste 

klakkenbuistaktieken bovenhalen! 

Waar? Het lokaal 

Wanneer? 19:30-22:00 

Wat nemen we mee? Avondkledij 

Zaterdag 21 januari: Ontbijt 

Omdat jullie super toffe, fantastische, geweldige, leiders (  ) nog examens ( )   

hebben, gaan we een lekker ontbijtje houden. Jullie nemen allemaal iets mee waarvan 

we met z'n allen van kunnen smikkelen en smakkelen. (Bespreek onderling een beetje 

af wie wat meeneemt, zodat we niet met allemaal afkomen met rozenhol)  

Waar? Het lokaal 

Wanneer? 8:30-10:30 

Wat nemen we mee? Charcuterie/broodbeleg/een extraatje, €4 voor extra spulletjes 

van de leiding, uniform 

Zaterdag 28 januari: Spelvergadering 

WE SPELEN EEN SPEL OF TWEE VANDAAG!  We gaan doen waar we goed in zijn. 

Spelletjes spelen, denk zeker ook eens na over een spel dat jij wilt spelen. Wie weet 

spelen we het wel. 

Waar? Het scoutslokaal 



Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, spelgerief 

Zaterdag 4 februari: Technix 2.0 

Zijn die technieken nog een beetje in orde? Kunnen de getotemiseerden al hun 

sjorringen, en kan iedereen zijn knopen nog? Daar hebben we een 

techniekenvergadering voor! Zij die willen oefenen voor een proef moeten zeker van 

deze gelegenheid gebruik maken.  

Waar? Het scoutslokaal 

Wanneer: 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, spelgerief 

Zaterdag 4 februari: Caféke 

Na alle technieken op punt te hebben gesteld, is het vanavond het ideale moment om 

nog eens wat bij te praten. Kom dus zeker naar ons caféke! 

Waar? Het caféke 

Wanneer? 20:00-… 

Zaterdag 11 februari: Schaatsen 

Jawel hoor, het is weer zover, naar jaarlijkse gewoonte  gaan we weer gezellig gaan 

SCHAATSEN! Zo kunnen sommigen onder ons zich al goed voorbereiden op hun 

wintervakantie in de vrieskou. We spreken om 14:30 af aan de IJsbaan Antartica in 

Wilrijk. De ouders mogen jullie om 17:00 terug komen oppikken, zodat jullie thuis 

een goed warm bad kunnen gaan nemen.  

Waar? IJsbaan Antartica, Moerelei 119-121, 2610 Wilrijk 

Wanneer: 14:30-17:00 

Meenemen: €7,50, lange broek en hemd (en das), handschoenen (!), warme kleren en 

ID-kaart of Kids-ID, eigen schaatsen als je die hebt 

Vrijdag 17 februari - zondag 19 februari: Bibberweekend 

Het is weer de tijd van het jaar om met de getotemiseerden een weekendje weg te 

gaan in de kou. De mensen zonder totem mogen warm thuis blijven dit weekend. Info 

volgt nog. 

Waar? Dat is geheim! 

Wanneer? Na het school, tot ergens in de loop van zondagmiddag 

Wat nemen we mee? Vanalles, maar niet te veel 

Zaterdag 25 februari: Spelvergadering 

Gaan we nog eens met z'n allen onze benen strekken? Dat lijkt ons een 

zeer goed idee! Daarom gaan we nog eens spelletjes spelen! 



Waar? Het scoutslokaal 

Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, spelgerief 

Zaterdag 4 maart: Tochtvergadering 

Het is weer veel te lang geleden, smeert jullie bottinekes dus maar al in want we gaan 

… op avonturentocht! Waar deze jullie zal brengen is nog een GROOT GEHEIM! Zie 

dat je uniform nog eens goed in orde is, met de juiste sokken! Jaja ik heb het hier over 

de sobere, boskleurige sokken.  

Waar? Berchem Station, aan de kant van de Panos 

Wanneer? 08:30-17:10 (Wees zeker op tijd, de trein vertrekt kort na het aantreden!) 

Wat nemen we mee? Een piekfijn uniform met daaronder je aller mooiste sobere, 

boskleurige sokken, €15, lunchpakketje, drinken en tienuurtje 

Zaterdag 11 maart: Spelvergadering 

Na de tocht van vorige week is het weer tijd om de beentjes te strekken. Dat gaan we 

doen aan de hand van oude spelletje! 

Waar? Het scoutslokaal 

Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Spelgerief 

Zaterdag 18 maart: Zwemmen 

Plons! Het water is nat! Zeker dat het water nat is? Misschien moeten we het toch 

eens testen in het zwembad... 

We spreken af aan de Waterperels in Lier. Mocht je geen vervoer hebben, laat het ons 

dan ten laatste vrijdag weten. Dan proberen we iets te regelen! 

Waar? Zwembad S+R De Waterperels, Kazernedreef 100, 2500 Lier 

Wanneer? 14:00-17:00 

Wat nemen we mee? €5, uniform, zwemgerief 

Zaterdag 25 maart: Spaghettiavond 

"Wie lust er allemaal spaghetti?" Jullie kennen de vraag al wel, en weten dan dat 

jullie met z'n allen tegelijk jullie hand opsteken, en luidkeels roepen: "Ik wil Dikke 

Bertha zijn!" Maar vandaag is het anders! Vandaag mogen jullie ETEN zoals Dikke 

Bertha! Da's weer is iets anders, hé. Verdere info volgt nog (hou zeker de FB-pagina 

en je mailbox hiervoor in het oog) 

Meenemen: iedereen die je lief is! 

 



Zaterdag 1 april: Cultuurvergadering 

We gaan onze cultuurkennis vergroten en dit doen we aan de 

hand van een uitstap. Info volgt nog. 

Extra datums: 

Woensdag 12 april (12:00) - zondag 16 april (12:00): 

Groepsweekend 

Woensdag 3 mei - zaterdag 6 mei: Leefweek 

  



Wist-ge-datjes: 

 De leiding jullie heeft gemist 

 Wij er héél erg veel zin in hebben en wij hopen jullie ook? 

 Wij zotten dingen geplant hebben  

 Spongebob 31 jaar in de krokante krab heeft gewerkt 

 Spongebob in de hoofdpersonage maar Patrick is de ster 

 Meneer Krab geboren is in 1942 

 De witste man ter wereld is een zwarte 

 Hoe dat kan? 

 Albinisme 

 Dit een aandoening is waarbij je lichaam geen kleurstof maakt 

 Die kleurstof eigenlijk "pigment" noemt 

 Deze mensen heel speciaal zijn 

 Er nog rare dingen zijn: 

 Groenland ligt vol witte sneeuw 

 En IJsland is groen 

 Dit heel onlogisch is 

 Dit blijkbaar een reclamestunt was 

 Want Erik de Rode, de Viking die Groenland (vol ijs) had ontdekt, was een 

promoman 

 Hij had namelijk andere mensen nodig die ook in Groenland zouden gaan 

wonen 

 En mensen vonden Groenland leuk klinken 

 Beter dan Koudland 

 Of Bibberland 

 Of Alleenmaarsneeuwland 

 De leiding zou daar niet gaan wonen 

 Maar wel in Groenland 

 Erik dus wel ne knappe kop was 

 Net zoals wij 

 Ahja 

 Want iedereen weet het 

 Iedereen is ervan op de hoogte 

 Iedereen weet dat 

 De leiding de beste is! 

 

 


