Dag jonggivers!
2018 Is gestart! Hopelijk hebben jullie allemaal een geweldige
examenperiode afgelegd, hebben jullie enorm hard genoten
van de vakantie en de feestdagen en zijn jullie niet te veel kilo's
bijgekomen met al die feestdiners!
Zo ja dan gaan we ze er dit boekje allemaal volledig afwerken!
We hebben van alles zot gepland en we gaan ons niet
inhouden om die zotte dingens nog zotter te maken!
Wij hopen jullie zoveel mogelijk te zien!
Tot dan!
Een stevige linker
De leiding
-----------------------------------------------------------------------------------Leiding:
Takleider:
Saïga:
Cattleya Philippen
0491/64 74 87

Mus:
Elias De Saegher
0493/60 84 77

sintalbertus22@hotmail.com

6 Januari Spel
We gaan de koude winter dagen nog is trotseren en opwarmen met ons vreugde en jolijt!
We zullen Berchem en omstreken is laten zien hoe je een echte deftige harde
spelvergadering doet! De frisse winden zullen koud aankomen en warm vertrekken door
onze positieve en hete energie! Hopelijk tot dan!
Waar: Den 22
Wanneer: 14u30 - 17u00
Wat neem ik mee: spelgrief
13 Januari Film
We zetten het jaar rustig in met een filmpje. We verwachten jullie in vrijetijdskledij en
misschien met een dekentje om het extra gezellig te maken. Wij zullen films voorzien maar
jullie mening telt natuurlijk ook ;).
Waar: cinema den 22
Wanneer: 19:30-21:30
Wat neem ik mee: 2 eurotje
20 Januari Klakkebuizen
De leiding zit midden in hun examens en willen zich toch wel is ontspannen. Hoe kan dat
beter dan met klakkebuizen! Haal die buizen en die pijltjes maar boven en dan gaan we er
een lap op geven. Kleed je best niet te opvallend zodat je een niet te groot doelwit bent.
Waar: Bunker den 22
Wanneer: 19u30 - 22u
Wat neem ik mee: boekjes om pijltjes te rollen
27 Januari Geen vergadering
Na het slagveld van vorige week hebben we allemaal wel wat rust
verdiend. De leiding gaat naar Saints kitts en Nevis.
Waar gaan jullie heen? Wat spoken jullie dan uit?
3 Februari Spelvergadering
De eerste spelvergadering van het jaar! Wie had er gedacht dat we het zo lang gingen
uithouden zonder dikke bertha, buskestamp en zoveel meer.
Waar: Den 22
Wanneer: 14:30-17:00
Wat neem ik mee: spelgrief
10 Februari Spelvergadering
We gaan vorige week herbeleven! Want we kunnen niet genoeg spelen. Welk spel hebben
we vorige week niet gespeeld en wil jij nog spelen ? Laat het ons zeker weten.
Waar: Den 22
Wanneer: 14:30-17:00
Wat neem ik mee: spelgrief

17 Februari Bibberweekend
De tijd is gekomen om weer onze rugzak te pakken en met onze tent op stap te gaan. Dit is
voor de GETOTIMISEERDE. De andere mogen thuis blijven en hun al klaar houden voor de
volgende dingen gepland staan. Info volgd nog!
23 Februari cafeke
Het is weer een cafeke! Voor de oude traditie nog is op een vrijdagavond! Kijk zeker op de
facebook van de scouts voor het evenement. Hopelijk tot dan!
vanaf 21u in het lokaal.
24 Februari Stadsspel
Jullie gaan een stad verkennen op een speelse manier. Welke stad en op welke speelse
manier is de vraag natuurlijk! Dit zal een hele dag duren en jullie zullen op het normale uur
terug zijn. We verwachten jullie met volle magen.
Waar: Den 22
Wanneer: 13:00-17:00
Wat neem ik mee: een rugzakje met een drankje en een koekje.
3 Maart 2018 spel
We gaan goed zot doen! Nadat we ‘t Stad onveilig hebben gemaakt vorig weekend gaan we
ons veldje nog is omploegen! ravotten op de zotste manieren! Laat dat zonnetje maar thuis
en geef ons regen en wind, beste recepten voor de leukste spel vergadering van het jaar!
Niet toch?
Waar: Den 22
Wanneer: 14:30 - 17:00
Wat neem ik mee: Spelgrief en uniform
10 Maart 2018 spaghettiavond
Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar wij hebben honger! Kom zeker naar onze
legendarische spaghettiavond van den 22 en geniet van een overheerlijke portie! Als dat niet
genoeg is dan steun je de scouts nog is extra hard! Tot dan en kijk zeker naar de site voor
de inschrijving.
17 Maart 2018 cultuur
Spelen, ravotten, stappen, klakkebuize,... allemaal heel leuk maar soms moeten we onze
intellectuele kant ook tevreden stellen! We gaan ons vandaag verdiepen de wondere wereld
van de cultuur. Meer info volgt nog dus volg zeker onze Facebook pagina voor update’s!
24 Maart 2018 verrassingsvergadering
De leiding heeft een verassing van formaat voor jullie in peto. Zie maar dat je klaar bent om
omver geblazen te worden want we gaan ons zot hard amuseren! We verwachten jullie
allemaal aan het lokaal om 14u met grote glimlach.
Waar: Het lokaal
Wanneer: 14:30 - 17:00
Wat neem ik mee: Spelgrief en uniform

31 Maart 2018 spel
JAJAJAJAJA! Zo schrijven Spanjaarden HAHAHAHA! of dat is de reactie van de jonggivers
en de leiding wanneer we zien dat het een spelvergadering is! We gaan ons de lente in
amuseren en we gaan wat spelletjes uit de oude doos boven halen dus wees paraat!
7 April 2018 Zoeternijen vergadering
Dit willen jullie niet missen! We gaan na al het wegwerken van de feestmaaltijden ons zelf is
goed verwennen! We zien jullie dan voor een geweldig memorabel 4-uurtje!
Waar: Den 22
Wanneer: 14:30 - 17:00
Wat neem ik mee: Uniform, spelgrief en kleine bijdragen van €2

11 april – 15 April 2018 groepsweekend
Het tweede tofste weekend van het jaar alleen toffer! Dit weekend zijn we weg met die kleine
welpjes en die rare verkenners! Soms gaan we ook nog de jins zien maar die maken ons
minder uit! Hou facebook in de gaten voor verdere updates
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linkshandigen beter zijn in wiskunde
De langste plaatsnaam ter wereld is te vinden is Wales, hier kun je het dorpje
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch vinden. Deze
plaatsnaam telt 58 letters.
Er zijn meer sterren in de ruimte, dan er aan zandkorrels zijn op alle stranden in de
wereld.
In Nederland heb je rare plaatsnamen, zoals:
● Kijkuit
● Hongerige Wolf
● Doosje
● Raar
● Boerenhol
● Nummer Een
● Warm en Ziek
● Nooit gedacht
Nederland wel vaker vreemd is.
je op maandag het meeste kans maakt op een hartaanval?
Een krokodil wel 2 jaar zonder eten kan?
Er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?
De Boskikker voor 65% bevriest in de winter?
Meer dan de helft van je botten in je handen en voeten zitten?
Een wet uit 1969 amerikanen verbied om contact te leggen met aliens?
Alle klokken in de film Pulp Fiction op 4:20 uur staan?
Koeien meer melk geven wanneer ze naar muziek luisteren?
De kortste oorlog in de geschiedenis is geweest tussen Zanzibar en Engeland in
1896 waarbij Zanzibar zich overgaf in 38 minuten?
Montpelier, Vermont de enige hoofdstad van Amerikaanse staat is zonder een
McDonalds?
"U at" de kortse volledige nederlandse zin is?
Het duurste schilderij ooit verkocht van Gogh's 'Portret van dokter Gachet' is? Bij een
veiling was het binnen drie minuten verkocht aan een Japanse zakenman die er
€97,5 miljoen voor betaalde.
Als de muziek in een café 22 procent harder wordt gezet, drinken mensen 26 procent
sneller.
Zes van de laatste acht pausen zijn gestorven in jaren dat Wales het
zeslandentoernooi rugby won.
er 240 stippen in Pac-Man staan
honing het enige voedsel is dat niet slecht wordt? Het blijft meer dan 3000 jaar
eetbaar!
binnen 100 jaar, Facebook 500 miljoen accounts heeft van overleden personen?
als je een levende goudvis in een donkere kamer houdt, dat hij dan uiteindelijk wit
wordt?
als je in Tokio om 7h ’s morgens het vliegtuig neemt, dat je dan om ongeveer 16.30h
de VORIGE dag aankomt in Honolulu

