Jonggivers
Liefste jonggivers en ouders,
Het eerste deel van het scoutsjaar zit er alweer op en wat ging dat snel! We speelden spelletjes, maakte Lier
onveilig, toonden onze mooiste schaatskunsten, voorzagen heel Berchem van heerlijke marsepein, ontbeten
als koningen en verdubbelde bijna in aantal door een invasie vlinders. Kortom… het was weer de moeite.
Ook in het tweede trimester hebben we weer vanalles in petto en gaan we ons te pletter amuseren. In dit
boekje vinden jullie alle leuke activiteiten die jullie te wachten staan en de daarbij horende informatie. Lees
het boekje dus snel door en zet het in jullie agenda!
Daarnaast willen we jullie allen van harte uitnodigen op zaterdag 9 maart voor onze jaarlijkse
spaghettiavond. Deze avond hoeft niemand achter te potten te kruipen want wij voorzien een authentieke
restaurantervaring in ons eigen lokaal. Proef in goed gezelschap van heerlijke pastasauzen en steun daarbij
ineens de scouts, mooier kan het niet. Prik deze datum dus zeker in jullie agenda, verdere informatie volgt
nog.
Een stevige linker,
De jonggiverleiding

Bij eventuele vragen of onduidelijkheden, aarzel niet om ons te contacteren:
Sarcastische Pelikaan (takleidster)

Eigenzinnige Hermelijn

Terughoudende Kraai

Irene Borginon
Veldekens 6, Berchem
irene.borginon@gmail.com
0492/ 79 55 72

Aubane De Saegher
Vredestraat 140, Berchem
aubaneds@gmail.com
0492/ 79 49 98

Ottilie Henkemans
Robert Molsstraat 23, Antwerpen
ottilie.henkemans@gmail.com
0491/ 07 32 17

Za 05/01: Gezelschapsspelletjes
Wat is er nu gezelliger in de winter dan gezellig samen bij een
haardvuur gezelschapsspelletjes spelen? Inderdaad, helemaal niks. Een
haardvuur hebben we dan misschien niet maar gelukkig zijn we wel
voorzien in gezelschapsspelletjes en laat dat nu net het belangrijkste
onderdeel zijn van deze avond. Als jullie thuis nog onmisbare spelen
hebben liggen, neem ze dan zeker mee. De vergadering zal doorgaan in
de avond en jullie mogen voor deze gelegenheid jullie uniform voor
een keertje thuis laten. We verwachten jullie om 20u00.
Uren:20u00 tot 22u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen:vrijetijdskledij en gezelschapsspelletjes
Za 12/01: Mobiliteitsdag
Vandaag staat er een speciale activiteit op de planning, het wordt
een leerrijke maar plezante dag. We trekken er samen op uit en
leren op een speelse wijze over de gevaren in het verkeer. Dit doen
we niet alleen maar professionals komen ons een handje helpen.
Eerder werden er al mails verstuurd zodat jullie mee konden
bepalen wat er vandaag allemaal aan bod komt. Wat er precies op
de planning staat, moeten jullie maar komen ontdekken. Tot
dan!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen: piekfijn uniform (spelgerief is vandaag NIET nodig), we zijn
buiten dus warm genoeg aangekleed
Za 19/01: Geen vergadering
Omdat Kraai ondertussen bijna vloeiend Chinees spreekt, gaan we dit even in de
praktijk uittesten. We zitten dit weekend in China en kunnen dus jammer genoeg geen
vergadering geven. Maar we zullen zeker aan jullie denken terwijl we onze noodles
binnen slurpen en falen met onze eetstokjes. Tot volgende week!
VRIJ 25/01:Filmvergadering
We doen even een gedachte experiment. Doe je ogen dicht en stel je
het volgende voor: je komt binnen in een cinemazaal en kiest een
gezellig plekje in het midden uit. Bijna direct komt er een man van
wel twee meter voor je zitten, weg zicht! De zetel plakt van de
vorige filmbezoeker zijn omgestoten cola en met je schoenen trap je
in gesuikerde popcorn. Eindelijk gaat de film beginnen maar eerst
moet je je nog door die eindeloze reclame zien te ploeteren.
Gelukkig is dit alles niet nodig want we gaan gewoon gezellig met
z’n allen een filmpje zien in het lokaal. We spreken ‘s avonds af in
vrijetijdskledij. Als jullie thuis nog leuke films hebben liggen,

mogen jullie die zeker meenemen en vergeet ook geen 1 eurootje voor de versnaperingen. Let op deze
vergadering is op v rijdag!
Uren:19u30 tot 22u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen:vrijetijdskledij, €1 en eventueel films
Za 02/02: Ruiltocht
In 2005 begon Kyle MacDonald aan zijn legendarische ruiltocht. Hij vertrok
met een rode paperclip en ruilde deze telkens voor iets beters en groters. Hij
ruilde het onder andere voor een pen in de vorm van een vis, een deurknop,
een sneeuwscooter, een platencontract,... en uiteindelijk voor een huis!
Nu is het aan jullie! We gaan op ruiltocht in de hoop terug te komen met
allerlei kostbare schatten en ongebruikelijke voorwerpen! Welke patrouille
gaat er met de beste vondsten naar huis?
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Het lokaal
Meenemen:p
iekfijn uniform, GEEN spelgerief nodig, (eventueel rugzakje met drinkbus)
Za 09/02: Cultuurvergadering
De vergadering van vandaag staat volledig in teken van cultuur met de grote letter ‘C’.
De mysterieuze vergadering van vandaag bedraagt €7, deze mogen jullie cash
meenemen. Jullie ouders ontvingen eerder al een mail voor de inschrijving, indien je niet
ingeschreven bent proberen we alsnog een ticket te regelen aan de kassa, deze bedraagt
wel €12.
We spreken af aan het lokaal met volledig uitgeruste fiets (met opgepompte banden, lichten, fietsslot,...) om
14u. Als je niet voor een fiets kan zorgen laat het de leiding dan zeker op tijd weten dan zoeken we een
oplossing. Rond 17u spreken we terug af aan het lokaal.
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven tegen 17 januari!!
Tot dan en de moeite wordt het zeker!
Uren:14u00 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:p
iekfijn uniform, een volledig in orde FIETS en 7 euro cash
Za 16/02 Spelvergadering
Voor we de spelregels van Dikke Bertha volledig verleerd zijn, niet meer
weten hoe Amerikaanse vlaggenroof nu weer in zijn werk gaat en volledig
vergeten zijn hoe je Atla speelt, wordt het hoog tijd dat we nog eens een
spelvergadering organiseren om al die spelletjes op te frissen. We
verwachten jullie in piekfijn uniform aan het lokaal. Tot dan!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallig veldje

Meenemen:p
iekfijn uniform & spelgerief
Vrij 22/02: Escape room
Vandaag worden jullie detectives skills getest. Het wordt
een avond vol mysteries en onopgeloste raadsels. Jullie
komen niet enkel voor aardsmoeilijke opgaves te staan
maar moeten ook als team samenwerken om jullie missie
tot een goed einde te brengen. Maar geen zorgen wij
hebben alvast het volste vertrouwen in jullie.
Let op deze vergadering is uitzonderlijk op een
vrijdagavond! We verwachten jullie in vrijetijdskledij
(detective mantels en vergrootglazen zijn uiteraard meer dan welkom). Tot dan!
Uren:19u30 tot 22u
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:vrijetijdskledij
Za 02/03 Spelvergadering
Om het begin van de prachtige maand maart te vieren gaan we ons tijdens een doldwaze spelvergadering
volledig laten gaan. We dagen iedereen uit de andere jonggivers een spel te leren dat ze nog nooit gespeeld
hebben, wie weet spelen we jouw spel dan wel. We verwacht jullie op de gebruikelijke uren aan ons lokaal in
piekfijn uniform met jullie spelgerief in de aanslag. Tot dan!
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:p
iekfijn uniform & spelgerief
Za 09/03 Spaghetti-avond!!
Naar goede gewoonte organiseren we ook dit jaar weer onze fameuze
spaghetti-avond! Verdere informatie volgt nog maar noteer deze datum
zeker al in jullie agenda en nodig alvast zoveel mogelijk familieleden en
vrienden uit. Hopelijk mogen we jullie in grote aantallen verwelkomen!
Za 16/03 Klakkenbuizen

Uren:20u00 tot 22u00

Hopelijk zijn jullie pijltjes-rol-technieken op punt want daar gaan we
vanavond uitgebreid gebruik van maken. Oefen daarnaast alvast jullie
‘blaas-vaardigheden’ en train jullie nachtogen, deze komen zeker ook van
pas. Trek tot slot nog wat camouflage strepen over jullie gezicht.
Zo, nu zijn jullie helemaal klaar voor de klakkenbuizenvergadering! Neem
zeker ook wat tijdschriften mee zodat we voorzien zijn van genoeg munitie.
Tot dan!

Locatie:Aan ons lokaal
Meenemen:d
onkere of camouflage kledij en tijdschriften!
Vrij 22 tot zo 24/03: weekend PL en HPL (geen vergadering voor de anderen)
Het eerste weekend met enkel de PL’s en HPL’s is een feit! We trekken er samen op uit en
komen terug als één hechte groep boordevol nieuwe kennis en vaardigheden. De ouders in
kwestie werden hierover al ingelicht, laat ons zeker op tijd weten als deze datum niet lukt.
Verdere informatie volgt zo snel mogelijk maar hou dit weekend zeker al vrij! De
anderen hebben vandaag helaas geen vergaderingen, we zien jullie volgende week weer

Za 30/03: Proevenvergadering
De PL’s en HPL’s hebben ondertussen al wat tijd
gekregen om volop aan hun scouteske vaardigheden
te werken. Vandaag krijgt iedereen de kans om zich
in de wondere wereld der proeven onder te
dompelen. Zij die hun das nog niet hebben gehaald
weten wat hen te doen staat. Hetzelfde geldt voor
diegenen die hun totem dit jaar moeten halen. De
enkeling die volledig volleerd is, kan natuurlijk de
anderen helpen. Neem zeker je proevenboekje mee,
deze vind je op onze site!
Zet je beste beentje voor dan heeft iedereen op het einde van het jaar zijn das behaald, zo geven we aan ons
aantreden wat meer kleur, en dan specifiek wat meer rood en zwart.
Uren:14u30 tot 17u00
Locatie:Ons lieftallig veldje
Meenemen:p
iekfijn uniform & spelgerief is NIET nodig, proevenboekjes!!

Extra info voor april: 17 tot 21/04: Groepsweekend
Meer informatie hierover volgt nog. Hou zeker de site en onze facebook pagina in ‘t oog!

Hieronder een klein spelletje. Verbind wat bij elkaar hoort. Wie het als eerste helemaal juist afgeeft
aan de leiding wint een prijs.

●

Heeft een gekke fobie voor alles wat
plakt (fruitstickertjes,...)

●

Speelt de meeste sporten van de leiding

●

Gaan naar dezelfde universiteit (2
leidsters)

●

Heeft een Argentijnse en een Poolse
tante

●

Kan zelf haar kleren maken

●

Is stiekem geen Belg

●

Speelt een instrument (2 leidsters)

●

Is een tweeling

●

Was de eerste jin ooit op onze scouts

Wist-ge-datjes
❖ We al aan het tweede boekje van het jaar zitten
❖ Het ondertussen niet langer 2018 is
❖ We 2019 met open armen verwelkomd hebben
❖ Het hoogstwaarschijnlijk nog wel even gaat duren voordat we dat van de eerste keer juist schrijven
❖ Van een 8 moeilijk een 9 gemaakt kan worden
❖ Jullie jullie dus beter alvast een tipex aanschaffen
❖ Er maar liefst acht jonggivers verjaren de komende drie maanden
❖ Wij ze hier niet allemaal gaan opnoemen
❖ Dat te veel puntjes zou kosten
❖ Wij jullie hiervoor nog te veel te vertellen hebben
❖ We ze wel allemaal van harte willen feliciteren
❖ Ook alle drie de leiding deze periode verjaart
❖ Er precies wel wat afgefeest gaat worden deze winter
❖ De mensenhaai ongeveer 3000 tanden heeft
❖ Het wel heel lang duurt vooraleer hij al zijn melktanden heeft gewisseld
❖ De tandenfee er waarschijnlijk kind aan huis is
❖ Ze vroeger in Japan witte tanden lelijk vonden
❖ Japanse vrouwen inkt op hun tanden smeerden zodat ze donkerder werden
❖ Wij dit maar een gekke trend vinden
❖ Inkt ons ook niet bijzonder lekker lijkt
❖ We nu meer dan genoeg over tanden gesproken hebben
❖ Een kakkerlak nog 9 dagen kan leven zonder hoofd
❖ Een onthoofde slang een uur na zijn dood nog steeds giftig is
❖ Mike, de kip zonder kop, na zijn onthoofding nog 18 maanden leefde
❖ Sommige honden allergisch zijn voor katten
❖ De uitspraak “als kat en hond zijn” dan wel heel letterlijk genomen kan worden
❖ Wij gelukkig geen katten of honden zijn
❖ Eerder als vissen in het water
❖ Of twee handen op één buik
❖ Jullie weten wat er nu volgt
❖ De leiding de beste is!

