Dag jonggivers!
Dit is alweer het laatste boekje van het jaar… we hebben ons
tot nu toe geweldig goed geamuseerd met een paar geweldige
vergaderingen en 2 (voor sommige 4) top weekends.
In dit boekje gaan we de grote climax van het jaar bereiken,
HET KAMP! Ik ben zeker dat iedereen er evenveel zin in heeft
als ik.
Wij hopen jullie zoveel mogelijk te zien!
Tot dan!
Een stevige linker
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21 april spel vergadering
Na een geweldig groepsweekend gaan we nog is een paar toffe spelletjes spelen op ons
vertrouwde veld! je kent de traditie!
WAAR? Ons lokaal
WANNEER? 14u30-17u00
WAT NEEM IK MEE? (Spel)uniform
28 april geen vergadering
Na de hevige vergadering van vorige week hebben wij toch
een pauze nodig! Wij gaan naar Bora Bora genieten van de
zon en de blauwe zee. Wij hopen dat jullie ook iets leuk
plannen en tot aan de carwash!
5 mei carwash
Hopelijk zijn de weergoden lief voor ons en is het stralend weer net zoals in Bora Bora.
Want het is carwash, we verwachten iedereen met een grote glimlach en veel moed aan het
scoutslokaal. Vergeet niet iedereen uit te nodigen om eens langs te komen voor hun fiets of
auto te wassen. Fietsen zijn aan 5 euries en de auto voor 8 euries.
WAAR? Ons lokaal
WANNEER? 11:30-16:45
WAT NEEM IK MEE? Een lunchpakketje en een drankje en perfect uniform
12 mei stadsspel
Het is weer tijd om de stad antwerpen weer op zijn kop te zetten! we gaan de stad intrekken
en we gaan daar een misdaad oplossen. Jullie zijn de nieuwe Sherlock Holmes, er zullen
speciale wendingen zijn en de dader zal gevat worden.
WAAR? Aan de ingang van de zoo van antwerpen
WANNEER?11:00- 17:00
WAT NEEM IK MEE? Een rugzakje met een lunchpakketje en een drankje en knabbeltje.
Kijk zeker naar het weer voor gepaste kledij
19 mei spelvergadering
Na al die auto’s te wassen gaan we terug doen wat we gewoon zijn. Een “gewone”
spelvergadering, maar wat is gewoon natuurlijk? Bedenk allemaal maar een spel dat jullie
willen spelen want dit zal 1 van de laatste zijn voor we op kamp vertrekken!
WAAR? Den 22
WANNEER? 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? Spelgrief
26 mei techniekenvergadering
Kamp komt dichterbij en we gaan onze skills eens opfrissen
dit is ook het perfecte moment om proeven af te leggen en
dassen te halen. De mensen die hun theorie van hun totem
of das willen halen neem zeker jullie boekje mee!
WAAR? Den 22
WANNEER?14:0-17:00

WAT NEEM IK MEE? Theorie boekje en spelgrief

2 juni kampvoorbereiding
Kamp begint binnen een dikke maand en dan moeten we toch beginnen met de
voorbereiding. Er is een hele lijst van dingen die moeten gebeuren en we beginnen met de
eerste puntjes. Vandaag worden de pannen en potten gekozen! Komen is aangeraden want
op een slechte pot kan je niet koken.
WAAR? Pakhuis den 22
WANNEER? 14:30-17:00
WAT NEEM IK MEE? Spelgrief
9 juni brunch
De tijd is er weer dat we met iedereen achter de boeken kruipen. Wij gaan vandaag voor
een goed en stevig ontbijt zorgen zodat jullie met veel energie achter jullie boeken kunnen
kruipen. Kom maar in pyjama en 4 euries om het ontbijt te sponsoren. LAAT WETEN OF JE
KAN zodat we genoeg eten kunnen voorzien.
WAAR? Ontbijtzaal den22
WANNEER? 9:00-11:00
WAT NEEM IK MEE? 4 euries
16 juni film
In de zetel met een beetje chips en een goede film dat is het plan voor vanavond. Na al dat
studeren hebben jullie dat wel verdiend! De cinema vraagt een symbolische euro.
WAAR?cinema 22
WANNEER?19:00-21:00
WAT NEEM IK MEE? 1 euro
23 juni klakkebuizen
De laatste loodjes wegen het zwaarst! Het schooljaar in
bijna gedaan. Om stoom af te laten gaan we elkaar
bekogelen met papieren pijltjes wel is waar. We hebben
hiervoor boekjes nodig om ze te rollen. Kom in je mist
opvallende kleren!
WAAR? veld den 22
WANNEER?19:00-21:00
WAT NEEM IK MEE? boekjes
30 juni kampvoorbereiding
AAAAAAAHHHHHHHHH DE LAATSTE VERGADERING! we gaan de laatste hand leggen
aan de kampvoorbereiding. De tenten open leggen en palen nakijken. Wil jij de beste tent ?
ZEKER komen !
WAAR? de normale plaats
WANNEER?14:00-17:00
WAT NEEM IK MEE? spelgrief

2 juli Camion inladen
Morgen is het zover dan vertrekken we op kamp! we gaan vandaag de camion inladen en
laten vertrekken naar het hemelse oord waar wij heen zullen gaan! We kunnen allemaal niet
meer wachten tot het kamp!
WAAR? Lokaal
WANNEER? De uren zullen nog doorgegeven worden maar houd de dag zeker vrij.
WAT NEEM IK MEE? Zal nog doorgegeven worden.
3 juli Vertrek getotemiseerde
7 juli aankomst jongste jonggivers
20 juli vertrek naar huis met de bus
21 juli opruim voor al de getotemiseerde

wist-ge-datjes
Dit het laatste boekje van het jaar is…
Er volgend jaar nog een jaar is…
Het kampterrein mooi is…
De leiding groepsweekend geweldig vondt…
De elfstedentocht van 1933 tot vandaag de enige tocht in december is…
Dat wij redelijk zeker zijn dat we ooit is een tocht hebben gestapt in december…
De negende symphonie van Van Beethoven geschreven is toen hij doof was…
Jullie die symphonie zeker kennen…
Het onmogelijk is om te neurien als je je adem inhoudt…
Jullie dit nu geprobeerd hebben…
Jullie nu denken van “Wauw de leiding weet echt alles!” …
Dit simpelweg ook zo is…
maar het nu nog te vroeg is om de grote waarheid te verkondigen…
Een olifant niet kan springen…
Wij een olifant willen hebben op kamp…
Dit helaas te duur is…
Als een ouder een olifant wilt kopen voor de scouts en voor een verzorger wilt
betalen dat de leiding dat heel lief zou vinden…
Slakken 3 jaar kunnen slapen…
We niet direct een wens hebben om slakken te hebben met de scouts…
Melk van een nijlpaard roos is…
Een nijlpaard ook leuk is…
Het is mogelijk om een ballon op te blazen met je oor…
Iemand dit geprobeerd heeft…
Deze persoon mag aan de leiding laten weten of dit waar is…
Dat wel iets cool zou zijn…
De Leiding cool is…
Het tijd is om de algemene wijsheden te delen met jullie…
De leiding de beste is?

