Jonggivers
Lieve jonggivers en al even lieve ouders,
Het nieuwe scoutsjaar is een feit! Na een zomer vol hittegolven, plezier, welverdiende ontspanning en hier
en daar het bezoek van enkele irritante muggen, kunnen we er eindelijk weer in vliegen.
We nemen dan misschien wel afscheid van de zomer maar beginnen het jaar met nieuwe jonggivers en al
even nieuwe leiding, of juist niet? :)
Ook deze keer staat er weer vanalles op de agenda. In dit boekje vinden jullie al de doldwaze activiteiten
terug die we met zoveel liefde voor jullie gepland hebben. Lees het boekje snel door en kom alles te weten.
Het jaar kan natuurlijk niet van start gaan zonder ons reeds befaamde openingsfeest! Het wordt één groot
festijn waar jullie allen van harte op uitgenodigd zijn. Neem dus al jullie geliefde (en minder geliefde)
familieleden, vrienden, buren en huisdieren mee. De vuren worden aangestoken vanaf 17u, vergeet zeker
geen vleesjes te bestellen. Verdere informatie volgt zeker, tot dan!
Een stevige linker,
De jonggiverleiding

Empathische Saïga (takleidster)
Cattleya Philippen

Gevoelige Mus
Elias De Saegher

0491/64 74 87

0493/60 84 77

Algemene e-mailadres: S intalbertus22gmail.com

Za 08/09: Laatste vergadering
Hoe kunnen we het jaar nu inzetten zonder eerst nog een echte authentieke
spelvergadering te spelen met onze huidige vriendjes en vriendinnetjes,
lieftallige leiding en oeroude spelletjes? Dat gaat helaas niet, vandaar dat we
jullie allemaal verwachten om het jaar direct goed te beginnen! Wij kijken er
al naar uit!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:p
iekfijn uniform & spelgerief
Za 15/09: Overgang
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Vandaag komen beide aan bod op de enige echte
overgang. Terwijl we met pijn in ons hart afscheid
nemen van enkele toch al niet meer zo fris ruikende
jonggivers, verwelkomen we met open armen een
heleboel welpen die steeds aangenamere geuren
verspreiden. Met deze gloednieuwe jonggivertak
gaan we ons direct stevig amuseren. Ook jullie
nieuwe leiding wordt dan aan jullie bekend gemaakt!
Hoe spannend allemaal!
Omdat deze dag vol verrassingen zit, blijft de locatie ook nog even geheim. Enkele zaken kunnen we
jullie wel al meedelen omdat het anders wel erg onpraktisch wordt. We verwachten jullie om 08u45
aan Berchem Station (kant van de Panos), om 18u00 begroeten we de ouders hier weer. Voor deze
doldwaze dag vragen we een bedrag van €
 15 dat bij aankomst afgegeven wordt. Tot dan!
Uren:08u45 tot 18u00
Locatie:Berchem Station (kant van de Panos)
Meenemen: piekfijn uniform, €15, lunch en vieruurtje, drankje, aangepaste kledij aan het weer
(zwemgerief, zonnecrème, pet, sjaal, regenjas,..)
Za 22/09: Spelvergadering
Nu dat jullie eindelijk op de hoogte zijn van de nieuwe leiding (en
natuurlijk door het dolle heen zijn), de nieuwe jonggivers al volledig
aangepast zijn en jullie niet kunnen wachten om aan het jaar te beginnen,
verwachten we jullie voor een heuse spelvergadering aan het lokaal op de
gebruikelijke uren.
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:p
iekfijn uniform & spelgerief

Za 29/09: Opening
Samen met de welpjes, de verkenners en de jins zetten we het jaar
officieel in met een geweldige BBQ, maar voor we hier aan
beginnen worden jullie verwacht voor een spelvergadering met z’n
allen!
Vanaf 17u00 zijn ook jullie ouders uitgenodigd om mee te
genieten van het lekkere eten. Onder het motto “hoe meer zielen
hoe meer vreugde”, is iedereen meer dan welkom. Wees dus niet
verlegen om ook nonkels, tantes, nichten, neven en onbekenden
op straat mee te nemen. Bestel jullie vleesjes zeker op voorhand, een link hiervoor zal nog verschijnen.
We hopen jullie in grote aantallen te mogen verwelkomen.
Uren: 14u30 tot ...
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:p
iekfijn uniform & spelgerief
Za 06/10: Brunch
De bekende uitspraak :“ ‘s Morgens eten als een keizer, ‘s middags als
een koning en ‘s avonds als een bedelaar” gaan wij vandaag in de
praktijk brengen met een overheerlijke brunch. Jullie zijn welkom in
jullie mooiste pyjama/lounge kleren en met knuffeltje in de aanslag.
Voor dit eetfestijn vragen wij een kleine €3. Eén ding is zeker: we
gaan niet met honger van tafel, tot dan!( ! Laat zeker goed op
voorhand weten als je niet kan, zodat we niet te veel aankopen!)
Uren:10u00 tot 12u00
Locatie: Ons lokaal
Meenemen:p
yjama of iets dergelijks, €3 en een lege maag
Za 13/10: Schaatsen
Vandaag maken we gebruik van één van de vier natuurelementen
maar niet in zijn gebruikelijke vorm. De leiding kan natuurlijk wel
vliegen maar jullie niet, dus lucht is het al niet. Aarde komt al vaak
genoeg aan bod, ook deze blijft vandaag achterwege. Vuur is gewoon
gevaarlijk daar blijven we van af. Diegenen die een beetje kunnen
tellen, weten dat er maar één overblijft. En nee, we gaan niet
zwemmen.
We verwachten jullie aan de schaatsbaan “Antartica” (ja... inderdaad
we gaan schaatsen, dat leek ons ondertussen wel duidelijk). Kleed
jullie zeker warm genoeg aan, voor deze ene keer is lange broek toegestaan (lees: verplicht :) ). Vergeet
ook geen 5 eurootjes mee te nemen.

Uren:13u30 tot 16u30
Locatie:Schaatsbaan “Antartica”: Moerelei 119, 2610 Antwerpen
Meenemen:€
 5, Lange broek, scoutshemd, !handschoenen!, sjaal, muts,...
Za 20/10: Spelvergadering
Het begint met s en eindigt op pelvergadering. Voor zij die nu verward zijn,
neen, we gaan geen bananen of dergelijke pellen vandaag. Strech jullie benen
alvast en we zien jullie dan!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:p
iekfijn uniform & spelgerief
Vrij 26 tot Zo 28/10: Takweekend
We trekken eropuit! En dit voor een gans weekend! Wat kan het leven toch mooi zijn, zeg
Al de informatie over dit doldwaas weekend, de wie, wat, waar en vooral waarom, wordt later
meegedeeld.
Za 03/11 & Zo 04/11: Marsepeinenslag!!
Het is weer zover! We gaan Berchem en omstreken verblijden met onze overheerlijke marsepein! Van
deur tot deur voorzien we Jan en alleman van deze halve kilo’s puur
genot! Ook dit jaar hopen we jullie in grote aantallen te mogen
verwelkomen zodat het we weer van een regelrecht succes kunnen
spreken.
Strijk jullie hemd dus maar glad, knoop jullie das recht en smeer die
bottinekes maar in, combineer dit alles met jullie allerliefste
glimlach en een sterk staaltje verbaal talent.
Op zaterdag verwachten we jullie om 10u in piekfijn uniform,
aangepast aan de weersomstandigheden en voorzien van
lunchpakket. Zondag zien we jullie graag terug om 14u.
Uren:
zaterdag:10u tot 17u
zondag: 14u tot 17u
Locatie:Het lokaal
Meenemen:p
iekfijn uniform, lunchpakket, drankje & koekje, jullie liefste glimlachjes en sappigste
verkooppraatjes

Za 10/11: Citytrip
Vandaag verlaten we bekend terrein en spelen toerist in eigen land.
Berchem heeft ondertussen geen geheimen meer voor ons, hoog tijd dus
dat we onze horizon verruimen en al het schoon dat ons Belgenland te
bieden heeft gaan bewonderen. We spreken af aan Berchem Station aan
de Panos kant, de uren voor deze uitstap worden later meegedeeld maar
hou al zeker de volledige dag vrij want de moeite wordt het zeker!
Uren:!per sms meegedeeld!
Locatie:Berchem Station (kant van de Panos)
Meenemen: piekfijn uniform, lunch en vieruurtje, aangepaste kledij, € X
(wordt ook nog meegedeeld)
Za 17/11: Geen vergadering
Beseffen jullie wel hoe een belangrijke dag het vandaag is? Op deze dag 12 jaar
geleden werd het wereldrecord bij “Domino Day” in Leeuwarden verbroken.
Waarbij er maar liefst 4.079.381 dominosteentjes zijn omgevallen!!
Omdat de leiding niet snapt dat dit geen nationale feestdag is, voeren wij er
een in. Het is vandaag dus geen vergadering. Ondertussen proberen wij het
record te verbreken. Tot volgende week!

!!VRIJ 23/11: Quiz
Hoeveel magen heeft een koe? Hoelang leeft
een ééndagsvlieg? Hoelang is een Chinees?
Op dit en meer aartsmoeilijke vragen
worden jullie vandaag getest. Maar één
patrouille kan de slimste zijn, nu blijft de
vraag welke? Zoveel vragen en zo weinig
antwoorden, maar geen nood al die
mysteries worden vanavond opgelost. Omdat jullie het zijn, is vrijetijdskledij voor één keer toegelaten.
Uren:19u00 tot 21u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen:vrijtijdskledij
Za 01/12: Filmvergadering
Stress is nergens goed voor en kan maar beter vermeden worden
daarom is een beetje ontspanning van tijd tot tijd meer dan welkom.
En met al die naderende examenstress hebben jullie zeker een rustig
avondje verdiend.
Bestaat er een betere manier om gezellig tot rust te komen dan
onderuitgezakt in een zetel met een plakkerige chipshandjes? Wij

denken alvast van niet, daarom zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd voor “Cinema Den 22”.
Voor de versnaperingen vragen we €1.
Uren:19u00 tot 21u
Locatie:Cinema Den 22
Meenemen:vrijetijdskledij, €1, een dekentje, film,..
Za 08/12: Kerstfeestje
De feestdagen zijn eindelijk daar. Vooraleer jullie dit uitgebreid gaan
vieren met jullie familie en vrienden, gaan wij Kerstmis eerst onder
ons vieren op gepast wijze. We verwachten jullie daarom allemaal in
jullie chiqueste kledij, de haartjes mooi in model gelegd en met een
lege maag die door ons gevuld wordt met een heuse feestmaaltijd.
Vanaf 17u beginnen de festiviteiten en tegen 21u zijn we uitgefeest.
Omdat deze dag ook gepaard gaat met het uitwisselen van
geschenken, vragen we iedereen om een klein cadeautje van maximaal
5 euro mee te nemen.
Uren: 17u tot 21u
Locatie: Ons lieftallig veldje
Meenemen: cadeautje van max 5 euro, chique kleren, lege maag en €5 voor het eten
Za 15/12: Spelvergadering
Het is ondertussen weer een tijdje geleden dat we ons veldje nog
eens ten volle benut hebben. Hoog tijd dat we daar verandering
in brengen vooraleer we de kunst van “spelvergaderen” volledig
verleerd zijn. Gooi jullie spieren dus maar al los, tot dan!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:p
iekfijn uniform & spelgerief

Za 22/12: Geen vergadering
Droog je tranen, huil maar niet, ook al heb je veel verdriet.
Met dit prachtig gedicht moeten jullie het helaas pindakaas voor
vandaag doen want de leiding is druk bezig met het redden van de
wereld en kan dus geen vergadering geven.
Za 29/12: Geen vergadering
Nu dat de wereld gered is, moet de leiding oude bommaatjes gezelschap gaan houden tijdens de
koude kerstdagen, katten uit bomen halen, zware boodschappentassen dragen en nog vele andere
dagdagelijkse activiteiten.

Het is jammer genoeg geen vergadering. Maar we wensen jullie allemaal een fijne kerst en een mooi
begin van 2019!

Fijne feestdagen gewenst!
De jonggiverleiding

Wist-ge-datjes
-

Het nieuwe scoutsjaar eindelijk begonnen is
De nieuwe leiding dit boekje schrijft
Jullie (nog) niet weten wie wij zijn
Wij wel weten wie wij zijn
Dit goed nieuws is
Wij anders een identiteitscrisis zouden hebben
Wij ook weten wie jullie zijn
De leiding alwetend lijkt
Dit jammer genoeg niet het geval is
Wij wel weten dat de melk van een nijlpaard roze is
Wij niet weten hoe dit komt
Dit natuurlijk nog kan komen
Sommige honden geen roze maar zwarte tong hebben
Namelijk de chow-chow en shar-pei
Iedereen een unieke tongafdruk heeft net zoals we een unieke vingerafdruk hebben
De olifant het enige dier is dat niet kan springen
We dit heel erg vinden voor olifanten
Zij echt iets missen
Het blijkbaar mogelijk is voor mensen om ballonnen op te blazen met hun oren
Wij dit nog niet aan de lijve ondervonden hebben
Dit zeker verder onderzocht moet worden
We jullie op de hoogte zullen houden
Komodovaranen kotsen als ze zich bedreigd voelen.
Dit ons niet echt de beste overlevingstactiek lijkt
We misschien moeten uitleggen aan de komodovaranen dat ze beter vluchten of iets in die aard
Komodovaranen trouwens de grootste hagedissen op aarde zijn
Ze wel twee meter lang worden en 70 kg kunnen wegen
De zandtijgerhaai zijn broertjes en zusjes opeet voordat hij geboren wordt.
Dit niet bepaald vriendelijke te noemen is
Wij benieuwd zijn hoe het daar op familiefeesten aan toe gaat
En vooral wat (of wie) er op het menu staat
Struisvogels sneller kunnen lopen dan paarden
Wij vinden dat we een race moeten organiseren
Dit wel een heel raar zicht zou zijn
Wij eerste nog een struisvogel moeten zien te vinden
Jullie weten wat er zit aan te komen
Het bijna zover is

-

Maar nog niet helemaal
Het nu wel heel dichtbij komt
Jawel, hier gaan we
DE LEIDING DE BESTE IS!

