
 



Dag jonggivers! 
  
We springen er weer in, voor de 92e keer in de geschiedenis 
van onze scouts! 
 
We gaan eens goed zot doen dit half jaar. We hebben een 
opening voor de deur en een paar weken later staan wij 
allemaal voor de deur voor de marsepeinen slag. De 
getotemiseerde hebben de tweede editie van het totem 
weekend waar ze naar uit kunnen kijken en allen samen gaan 
we ook op takweekend. Maar het begint allemaal bij het begin 
met spelletjes en een overgang.  
  
Kijken jullie ernaar uit? Wij alvast wel! 
  
Een stevige linker en tot op de eerste vergadering, 
  
De leiding van de jonggivers 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Leiding tot aan de overgang: 
Takleider: 
Grijsbok: 
Alexis De Saegher 
0497/75 85 66 

 
Saïga: 
Cattleya Philippen 
0491/64 74 87  

 
Schaarbek: 
Jeroen Beugnies 
0474/90 61 81 

sintalbertus22@hotmail.com 

 



Zaterdag 2 september: Spelvergadering 
  
Onze goede vriend Will Tura zong ooit “Ik mis je zo, ik mis je meer en                
meer.” en man wij missen de scouts! Blij als we terug van start kunnen              
gaan. We beginnen rustig met een laatste spelvergadering bij de          
jonggivers voor sommige onder ons. We willen ook graag even          
benadrukken dat het de bedoeling is dat we aantreden om 14u30,           
gelieve ten laatste dan aan te komen. Later is foei foei.  
 
Waar? Het lokaal 
Wanneer? 14u30 tot 17u 
Wat neem ik mee? 

-  Uniform 
- Speluniform 
-  Een goed humeur 

 
Zaterdag 9 september: Overgang 
 
Naar waar gaan we? Wat gaan we doen? Wie wordt onze leiding? Wat             
brengt het komende jaar? Vandaag is de dag der antwoorden! Nieuwe           
leidingsploegen, nieuwe patrouilles, nieuwe jonggivers, nieuw jaar! Mis        
deze dag niet, we gaan ons tenslotte amuseren.  
 
Waar? De oude nieuwe kant van Berchem station (de kant van het            
pleintje en de panos) 
Wanneer? 8u00 - 17u30  
Wat neem ik mee?  

- Uniform (duh.) 
- Zwemgrief 
-  Middageten 
- Een drankje voor de droge keeltjes 
-  €15  
- Een mooie glimlach 

 
 



Zaterdag  16 september: Opening 
 
 

Nu de dags der ordeels is gepasseerd en iedereen         
gelukkig is kunnen we het jaar op gang eten! Jawel,          
jawel het is weer zo ver de Opening staat voor de           
deur. Een deur die we met veel plezier eerst zullen          
open spelen en dan zullen open eten. Vergeet zeker         
niet in te schrijven! Verder info zal wellicht nog volgen.  

 
Waar? Lokaal 
Wanneer? Leden: 14u30 - ... 

        Ouders: 17u00 - … 
Wat nemen we mee?  

- Uniform 
- Spelgrief 

 
Zaterdag 23 september: Spelvergadering 
 
WOW. Wat was me dat voor een opening. Haha ik lach maar. Wanneer             
ik dit schrijf moet de opening nog komen! Wat ik wel weet is dat ie super                
leuk gaat zijn en dat wij ons verder gaan amuseren met de beste, de              
leukste en de meest jonggiver-achtige spelletjes ooit! 
 
Waar? Lokaal 
Wanneer? 14u30 - 17u00 
Wat nemen we mee?  

- Uniform 
- Speluniform 

 
Zaterdag 30 september: Zwemmen 
 
Plonser de plons, welkom mijn kinderen. Een kleine variatie op Plop           
indien jullie dat niet gezien hadden ;). We gaan nog is een paar baantjes              



trekken. Trapjes oplopen om de wildwaterbaan af te gaan. In de sauna            
kruipen om dan in het koelbad te gaan. Een golfbad is ook altijd leuk.  
 
Waar? waterperels in Lier (Kazernedreef 100, 2500 Lier) 
Wanneer? 14u00 - 17u00 
Wat neem ik mee?  

- Uniform 
- Zwemgrief 
- €7 

 
Vrijdag 6 - zondag 8 oktober: Totemweekend 
 
Ongetotemiseerden zullen dit weekend een klein      
beetje moeten treuren. Want voor hen is het geen         
vergadering. De getotemiseerde daarentegen gaan     
een heel weekend in het lokaal leven. Babbelen        
over dagelijkse problemen, wereldproblemen    
oplossen. Telefoontjes plegen met de grootste      
leiders van de wereld en even melden hoe wij de          
getotemiseerde van den 22 het zien zitte en        
waarom ze maar beter naar ons moeten luisteren.        
Nah. Den 22 aan den Top.  
 
De superduper geheime info van dit weekend zal volgen in een brief.  
 
Zaterdag 14 oktober: Spelvergadering 
 
Iedereen moet zich terug wat in zijn plooien leggen. We gaan ons terug             
gooien in de klassiekers der klassiekers. We gaan een boekje          
bovenhalen met spelletjes van voor den oorlog en we zullen is zien wat             
ze speelden in de jaren ‘20.  
 
 
Waar? Lokaal 
Wanneer? 14u30-17u00 



Wat nemen wij mee?  
- (spel)uniform 

 
Zaterdag 21 oktober: Gezelschapsavond  
 
Leiding? Dat is een vage naam? Wat gaan we doen? Hoe gaan we het              
doen? Vragen? Vragen? Geen antwoorden.  
 
Waar? Lokaal 
Wanneer? 19u - 21u 
Wat neem ik mee?  

- Uniform 
- Speluniform 
- €3 
- Veel plezier  
- Een volle maag  

 
Vrijdag 27 - zondag 29 oktober: Takweekend 
 
Waaaat? Nu al??? Naar waar? De verder info over dit geweldig leuk en             
interessant weekend zal volgen in de nog komende brief.  
 
Zaterdag 4 november 2017 spelvergadering 
 
Na een dol takweekend gaan we weer ons gebruikelijke ding doen en            
dat is SPEEEEEEEELLLLLEEEEN! Maar zo normaal is het dan ook          
weer niet want er is een caféke! 
 
Waar? Ons mooi groen veldje 
Wanner? 14:30-17:00 
Wat neem ik mee? 

- Spelgrief 
 
 
 
 
 



Zaterdag 4 november 2017 Cafeke 
 
zoals hier boven vermeld hebben we weer een gezellig cafeke gepland.           
Dit is het geschikte moment om de momenten van het takweekend te            
delen met iedereen terwijl jij een colatjes drinkt en de mama , papa, zus ,               
nicht en tante misschien toch liever iets anders drinken. Iedereen          
welkom om … 
 
Zaterdag 11 november 2017 GEEN VERGADERING 
 
Vandaag is het wapenstilstand en daarom legt de leiding hun fluitje en            
das aan de kant voor een dag. Jullie zullen zelf een manier moeten             
vinden om jullie tijd te vullen. Misschien kan je al een goede verkoop             
slogan kan verzinnen om marsepein te verkopen en een prijs te winnen            
;) 
 
 Zaterdag 18 EN Zondag 19 november 2017 Marspeinslag 

 
Het is weer de tijd van het jaar! We gaan weer           
deur aan deur met jullie lieve en misschien ook         
minder lieve gezichtjes. 
Zaterdag 18 
Waar? ons geliefde lokaal 
Wanneer? 10:00-17:00 
Wat neem je mee? De grootse glimlach, een        
lunchpakketje, koekje , genoeg drinken en een       
regenjas je weet maar nooit ;) 
 

Zondag 19 
Waar? Ons geliefde lokaal 
Wanneer? 10:00 -14:30 
Wat neem ik mee? koekje , genoeg drinken en een regenjas je weet             
maar nooit ;) 
 
 
Zaterdag 25 november 2017 Spelvergadering 
 
Na al die marsepein verkopen hebben wij allemaal wel wat ‘rust’           
verdient. EN wat is er een beter manier om je te ontspannen dan met              
een goed potje voetbal, chinese muur en zo veel meer. Denk aan een             
spel en wie weet spelen we het wel ;) 



 
Waar? Ons mooi veldje 
Wanneer? 14:30-17:00 
Wat neem ik mee? Spelgrief 
 
Zaterdag 2 december 2017 Spelvergadering 
 
We spreken er niet graag over maar voor sommige staan de examens            
voor de deur en de beste manier om te ontstresse is beweging. Wij gaan              
vandaag alles los gooien en al de woeden uit ons gooien. 
Waar? Ons mooi veldje 
Wanneer? 14:30-17:00 
Wat neem je mee? Spelgrief 
 
Zaterdag 9 december 2017 Filmavond 
 
Hoe goed klinkt het om lekker      
gezellig in een zettel met chips in de        
ene hand en frisdrank in de andere       
hand te chillen en naar een film te        
kijken. Doe maar je ‘’ik hang in de        
zetel’’ outfit aan en dan ben jij klaar        
voor onze avondactiviteit. Nog leuke     
ideetjes neem dekentjes mee dat is      
lekker gezellig ;) 
WAAR? Cinema 22 
WANNEER? 19:00-22:00 
MEEBRENGEN: 3 euries 
 
Zaterdag 16 december 2017 Kerstfeesje 
 

Beter te vroeg dan te laat zeg ik altijd         
maar! Omdat kerst op zo een lastige       
dag valt, gaan wij al op voorhand       
feesten. Samen koken, tafel dekken en      
niet te vergeten cadeautjes uitpakken. 
We willen dit dat ook speciaal maken       
en daar hebben wij jou hulp voor nodig! 
 
Waar? HOHOH het lokaal 
Wanneer? 17:00 – 22:00 



 
Wat kunnen we niet missen op een kerstfeestje? 
– Kerstversiering ( die mag je daarna terug mee naar huis nemen ) 
– cadeautjes ter waarden van 5 euries 
– je mooie kerstoutfit ( doe deze maar aan) 
– een leuk gezelschapsspel voor rond de tafel 
- 5 euries voor de kalkoen 
 
Zaterdag 23 december en Zaterdag 30 december 2017:        
GEEN VERGADERING 
 
Wij hopen dat jullie zullen geniet van deze feestdagen. De leiding wenst            
jullie een MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



wist-je-dat: 
❖ jullie nieuwe leiding dit boekje in elkaar hebben gestoken 

❖ Jullie niet weten wie wij zijn 

❖ Wij meervoud is , dus met hoeveel zijn we dan ? 

❖ Wij zullen jullie verklappen dat wij heel leuk gaan zijn  

❖ Dat 1 van ons niet graag kaas eet en de andere wel  

❖ Dat Tom de kat is en Jerry de muis 

❖ Dit misschien een hint is 

❖ Iemand van ons zeer graag muziek speelt 

❖ Weten jullie al wie we zijn? 

❖ Newton de uitvinder was van het kattenluikje 

❖ De olifant het enige zoogdier is die niet kan springen 

❖ Honing bederft nooit 

❖ in iedere werelddeel is een stad die Rome heet 

❖ Het in Ijsland verboden is om een hond te houden al huisdier 

❖ Iedereen een unieke tongafdruk heeft 

❖ Dat met onze vinger ook zo is 

❖ Melk van een nijlpaard roze is 

❖ 1 van ons al deze feitjes wist over dieren 

❖ Vlinders proeven met hun voeten 

❖ Dolfijnen hebben namen voor elkaar zodat ze elkaar kunnen         

roepen 

❖ Quokka’s de meest blije dieren op aarde       

zijn  

❖ we met deze schattigheid afsluiten 

❖ en natuurlijk… 

❖ De leiding de beste is ! 


