
 



Dag jonggivers! 

Het wordt een druk boekje! Groepsweekend, leefweek, de carwash, een 

verkennerquiz, cafékes... En dan ook nog eens een hoop spelvergaderingen! Het kan 

niet anders of het wordt ook een leuk boekje! 

Het kamp komt er ook bijna aan, waarbij de jongste jonggivers op 9 juli vertrekken, 

de getotemiseerden 6 juli. Heen worden jullie gevoerd door jullie ouders, terug 

nemen we de bus! Wij kijken alvast ongelooflijk hard uit naar dit hoogtepunt van het 

jaar, want wat is er leuker dan twee weken zijn plan trekken en plezier maken?  

Veel plezier met dit boekje, 

De leiding van de jonggivers 

 

Takleider 
Grijsbok 
Alexis De Saegher 
0497/75 85 66 
 
sintalbertus22@hotmail.com 
 

Leiders 
Saïga 
Cattleya Philippen 
0491/64 74 87 

 
Schaarbek 
Jeroen Beugnies 
0474/90 61 81 

 

  



8 april: Spelvergadering 

Na het opsnuiven van verschillende culturen van vorige week gaan we iets doen dat 

we wel kennen en waar we goed in zijn. Weten jullie al wat het is?  

Spelletjes spelen natuurlijk!  

Waar? Ons geliefde lokaal 

Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, speluniform 

8 april: Caféke 

Aansluitend op de vergadering is er al het caféke, zodat jullie lekker kunnen blijven 

plakken! We openen de deuren om 17u, en gaan verder tot wanneer we eigenlijk al 

lang onze oogjes hadden moeten toe doen...  

 

12- 16 april: Groepsweekend 

Joepie! We trekken er met ons allen op uit! In het verre Meerle, hoog hoog in het 

hoge Noorden, gaan we eens goed uit de bol gaan! Meer info vinden jullie in het 

groepsweekendboekje 

 

22 april: Geen vergadering 

De leiding staakt voor betere weersomstandigheden, want de huidige situatie is 

onaanvaardbaar. Daarom is er deze week geen vergadering! Hopelijk kunnen we dan 

volgende week genieten van echt goed weer!  

 

 

29 april: Spelvergadering 

Na een weekendje rust is het weer tijd om de beentje te strekken en een ferme lap op 

te geven. Een spel dat je vorige week toch had willen spelen? Laat het zeker weten aan 

de leiding en wie weet spelen we jouw spel  . 

Waar? Ons geliefde lokaal 

Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, speluniform 



4 mei - 6 mei: Leefweek (getotemiseerden) 

Wat als het lokaal jouw huis was? Wij kunnen ons alleen maar gekke toestanden 

bedenken, maar uitproberen kan geen kwaad! Daarom gaan we van woensdag tot 

vrijdag in het lokaal wonen en ons keihard amuseren met de getotemiseerden! Meer 

info volgt... 

6 mei: Carwash  

Auto's, brommers, sleeën, koetsen en tandems, fietsen en bakfietsen, bolderkarren en 

huifkarren, we wassen ze allemaal! De carwash is er weer, voor democratische prijzen 

kan iedereen zijn voertuigen doen blinken, gewassen door de vakkundige handen van 

den 22! 

Waar? Het lokaal 

Wanneer? 11:00-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, spelkledij 

 

13 mei: Fietstocht  

Vandaag is een drukke dag: eerst gaan we 

op verkenning in de omgeving, en eens 

genieten van de landelijke taferelen uit de 

streek rond Antwerpen. Onderweg spelen 

we misschien ook een spelletje of drie! 

Waar? Aan het lokaal 

Wanneer? 12:00-17:00 

Wat nemen we mee? Fiets, snackje, drinken, uniform 

13 mei: James Bondquiz VK’s 

Het tweede item op de agenda voor vandaag is de James Bondquiz van onze 

verkenners! Stel een ploeg samen van 4 tot 8 personen, en kom tonen dat de 

jonggivers toch echt wel niet alleen de leukste tak, maar ook de slimste tak zijn! 

 

 



20 mei: Kampvoorbereiding 

Het kamp is opkomst en we moeten nog wel het een en het andere doen. 

Patrouillekoffers schoonmaken en inladen. En zoveel meer maar als er nog tijd is 

spelen we nog zeker een spelletje. 

Waar? Ons geliefde lokaal 

Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, speluniform 

20 mei: Caféke 

Echte werkmannen en -vrouwen praten na de shift altijd bij, en het komt nu net goed 

uit dat er ook een caféke is bij het lokaal zeker? De deuren openen om 17u, hou zeker 

de sociale media in het oog! 

 

27 mei: Stadsspel Berchem  

Het stad kennen we al uit onze broekzak, maar Berchem heeft ook best wel wat te 

bieden! Vele verborgen plekjes vallen nog te ontdekken, met een heuse speurtocht! 

Je kan altijd al eens op verkenning gaan vooraf om te zien of je Berchem wel écht 

goed kent!  

Waar? We spreken af aan het lokaal 

Wanneer? 13:00-17:00 

Wat nemen we mee? Perfect uniform, 4-uurtje 

 

3 juni: Spelvergadering 

We strekken de benen nog eens! En hoe kan dat beter dan met een heuse 

spelvergadering? Met een spelvergadering van den 22, ahja! 

Waar? Lokaal 

Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, speluniform 

 



10 juni: Filmavond 

Het is weer de tijd van het jaar wanneer het goed weer is terwijl jullie (maar de 

leiding ook) achter de boeken moeten zitten ☹ . Maar natuurlijk moet je ook tijd 

maken voor ontspanning, dus nodigt de leiding jullie uit voor een gezellige filmavond. 

In comfortabel kleding  en 3 euro in de hand zien we jullie in cinema den 22.  

Waar? Cinema den 22 (het lokaal) 

Wanneer? 19:30-22:00 

Wat nemen we mee? Uniform, speluniform 

 

17 juni: Klakkebuizen 

Wie wint er de helse strijd die losbarst in ons lokaal? De teams spurten naar elkaar, 

duiken weg, vuren hun pijlen op de bewakers van de vlag...  

Vanavond gaan we de grootste veldslagen uit de geschiedenis naspelen in het lokaal, 

en dat gaan we niet snel vergeten! 

Waar? Het lokaal 

Wanneer? 19:30-21:30 

Wat nemen we mee? Donkere kledij 

 

24 juni: Ruiltocht 

Hoe maak je van een WC-rol een 

mountainbike? Met een ruiltocht! Wij zijn 

benieuwd naar wat jullie te voorschijn weten 

te toveren! 

Waar? Het lokaal 

Wanneer? 14:00-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform  

 

1 juli: Kampvoorbereiding 

NOG 4 (OF 8) NACHTEN TOT KAMP!  Vandaag gaan we de puntjes op i zetten zodat 

we 5 juli de camion het een gerust hart kunnen opladen en zeker alles bij hebben. 

Want koken zonder spatel of eten met te weinig bestek, dat is toch wel moeilijk. 

Waar?  HET lokaal 

Wanneer? 14:30-17:00 

Wat nemen we mee? Uniform, speluniform 



1 juli: Caféke 

De zomer zindert en het kamp is niet ver. Met het goede weer is het de ideale 

gelegenheid om ervan te genieten op ons zomerse caféke, vanaf 17u. Houdt onze 

Facebookpagina in het oog! 

 

6 juli of 9 juli-21 juli: Kamp 

Hét hoogtepunt van het jaar is er! Meer info in het boekje; de getotemiseerden 

vertrekken op 6 juli, de rest op 21 juli! 

 

 

 

 

 

 

  



Dat-ge-wistjes? 

 We ongelooflijk blij zijn 

 Omdat wij deze streepjes echt leuk vinden 

 Want onze das als streepje is gewoon 

 KWEETNIHOE cool 

 Wij overal heel kleine haartjes hebben 

 Zo klein dat we die amper kunnen zien 

 De eerste straatverlichting in België in Borgerhout hing 

 Straatverlichting handig is 

 Anders is het 's avonds moeilijk wandelen 

 Ze in Nederland op sommige plekken speciale verlichting hebben 

 Die enkel aangaat als er auto's zijn 

 Dat is goed voor het milieu 

 Elk land zijn versie van Monopoly heeft 

 En sommige steden ook hun eigen versie 

 De kathedraal op rundersvellen is gebouwd 

 Zodat de toren niet kan inzakken 

 Slim gezien van die middeleeuwers 

 De verkenners paaseitjes verkopen om naar Hongarije te gaan 

 De paaseitjes lekker zijn 

 Jullie tot Pasen paaseitjes kunnen bestellen 

 Daarna niet meer 

 Worteltaart lekker is 

 Appeltaart nog lekkerder 

 Tomatentaart bestaat niet 

 Want dat is pizza 

 De leiding bijna klaar is met dit boekje 

 En de leiding daarom gaat afronden 

 De dasjes echt wel cool zijn 

 Net zoals de leiding 

 En dat komt 

 Omdat  

 De leiding 

 De beste is! 


