Jonggivers
Het nieuwe scoutsjaar is een feit! Na een zomer vol hittegolven waardoor die mondmaskertjes
er in gebruind zijn, vliegen we er terug in. 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.
! De geplande activiteiten in dit boekje zijn weliswaar op voorbehoud.
Momenteel gaan we ervan uit dat alles door kan gaan zonder problemen. Indien
dit niet het geval is, laten we op tijd iets weten!
Een stevige linker
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Zaterdag 12 september: Laatste vergadering
Nu het schooljaar terug begonnen is, wordt het tijd dat
ook wij er terug inspringen. Vandaag sluiten we het
scoutsjaar af met een goede oude spelvergadering. De
leiding staat al te popelen om jullie allemaal terug te
zien.
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons vertrouwde veldje
Meenemen: Piekfijn uniform & spelkledij

Zaterdag 19 september: Overgang
Eindelijk komen jullie, na lang wachten, te weten wie jullie
leiding wordt. Ook nemen we afscheid van Barbone en
verwelkomen we de oudste welpjes met open armen. We
verwachten jullie aan Berchem station, vandaar nemen we
de trein naar onbekende oorden. We keren huiswaarts een
beetje moe maar blij met de nieuwe aanwinsten.
Uren: exacte uren volgen nog
Locatie: Berchem Station (kant panos)
Meenemen: Piekfijn uniform, €15, lunch en vieruurtje,
drankje, aangepaste kledij aan het weer (zwemgerief,
zonnecrème, pet, sjaal, regenjas,..)

Zaterdag 26 september: Opening
Zoals de romeinen het al deden, staat deze dag in teken van brood
en spelen. We verwachten de leden voor een doldwaze,
knettergekke spelvergadering, daarna worden jullie allen
uitgenodigd op de enige echte barbecue van de scouts. Vergeet je
ouders, broers, zussen, grootouders, tantes, nonkels, buren,
overburen, huisdieren en natuurlijk jezelf zeker niet in te schrijven.
De inschrijvingslink komt later online.
Uren: 14u30-17u00 (ouders worden om 17u verwacht tot in de vroege uurtjes)
Locatie: Ons veldje omgetoverd tot feestterrein
Meenemen: Uniform, spelgrief bij de hand en véél honger

Zaterdag 3 oktober: spelvergadering
Omdat we nu toch eindelijk eens willen weten
welke patrouille de sterkste is, gaan we dit
vandaag uitvoerig testen aan de hand van leuke
spelletjes. Begin die spiertjes maar al op te
warmen. Wij kijken er al naar uit.

Uren: 14u30-17u00
Locatie: Het lokaal
Meenemen: Uniform en spelgerief

Zaterdag 10 oktober: Brunch
Wat kwam er eerst? De kip of het ei? Eerst cornflakes en dan
melk of eerst melk en dan cornflakes. Mag je een koude drank
uit een koffietas drinken? Is een tomaat een fruit of een groente?
Allemaal zeer belangrijke discussies, ideaal om aan de
ontbijttafel te bespreken. En dat gaan we dan ook doen vandaag.
Uren: 9u30- 12u30
Locatie: Breakfast room den 22 (het lokaal)
Meenemen: 5 eurootjes en vrijetijdskleding

Zaterdag 17 oktober: spelvergadering

Wat is een scoutsjaar zonder spelvergaderingen?
Inderdaad niets, daarom verwachten we jullie op de
normale uren aan het veldje voor een buitenzinnig leuke
spelvergadering.

Uren: 14u30-17u00
Locatie: Verrassing, oh verrassing ons lokaaltje!
Meenemen: Uniform en spelgerief

Zaterdag 24 oktober: Citytrip
Wist je dat België een kusttram heeft van wel 70km lang? De hele
route (68 haltes) duurt 2,5 uur. Wist je dat België, na Frankrijk,
de belangrijkste witloofproducent is ter wereld? Op de
leuvensesteenweg is er zelfs een heus witloofmuseum. Wist je dat
in de Brusselse internationale luchthaven het meeste chocolade
verkocht wordt ter wereld? Je hoort het al, het wordt nog eens
tijd om toerist in eigen land te gaan spelen. De exacte uren volgen
nog.
Uren: Exacte uren volgen
Locatie: Berchemstation (panoskant)
Meenemen: Exacte prijs volgt nog,

Vrijdag 30 oktober t.e.m zondag 1 november: Takweekend!!
Het is halloween en omdat we toch wel stoere jonggivers zijn, trekken
we eropuit. We gaan op zoek naar monsters, heksen, spoken en
pompoenen. Yippee het is takweekend! Meer informatie volgt nog.
Uren: Vrijdagavond 18u30 tot zondag 12u
Locatie: Lokaal den 22 verzamelen
Meenemen: Takweekendboekje volgt nog

Zaterdag en zondag 7- 8 november: Marsepeinslag
“Hallo, wij zijn van den 22 Sint Albertus en wij verkopen
overheerlijke marsepein.”
Deze zin zullen jullie dit weekend nog heel vaak zeggen, hopelijk met
succes. Want het is marsepeinslag. Doe die uniformpjes maar aan,
ingepakt met sjaal en handschoenen (we zijn lang buiten, dus pas
jullie aan aan de weersomstandigheden). We verwachten jullie in
grote aantallen, zodat ook dit jaar weer een succesverhaal wordt. Tot
dan!
Uren: zaterdag → 9u00-17u00,
zondag → 10u00-13u00
Locatie: Lokaal
Meenemen: Uniform, kleding aangepast aan het weer, lunch, drankje en 10/16-uurtje

Zaterdag 14 november: geen vergadering
Deze indiaanse stad heeft de langste naam ter wereld. De
leiding kan er vandaag niet zijn want ze zijn nog te druk
bezig deze naam uit te spreken. Het is daarom geen
vergadering, tot volgende week!

Zaterdag 21 november: Spelvergadering
Omdat we vorige week al die opgekropte energie niet hebben
kunnen kwijtspelen, vliegen we er vandaag dubbel en dik in. Al
jullie favoriete spelletjes passeren de revue. We verwachten jullie
op de gebruikelijk uren, we hebben er alvast zin in!
Uren: 14u30-17u00
Locatie: Lokaal
Meenemen: Piekfijn uniform en spelgerief

Zaterdag 28 november: Winter Olympics
De kans dat er vandaag sneeuw ligt op ons
veld, is bijzonder gering. Maar dat houdt ons
niet tegen om heuse winterspelen te
organiseren. We verwachten jullie op ons
lieftallig veldje.

Uren: 14u30-17u00
Locatie: Ijsbaan Den 22 (het lokaal)
Meenemen: Uniform en spelgerief (eventuele eigen wintersport attributen)

Vrijdag 4 december: Klakkebuizen
Wat kan je doen met een heleboel oud papier en holle buizen? Dat raad je
goed, we gaan pijltjes rollen, ons camoufleren, het lokaal verbouwen en de
tegenstander uitschakelen. Met andere woorden klakkebuizen.

Uren: 19u30- 22u
Locatie: lokaal
Meenemen: vrijetijdskleding (donkere/ camouflage) en oude tijdschriften

Vrijdag 11 december: Kerstfeestje
We hebben natuurlijk nooit een reden nodig om feest te vieren,
maar met kerstmis en Nieuwjaar in aantocht hebben we toch een
reden. Hopelijk gaan jullie examens goed en kunnen we even tijd
nemen voor een welverdiende pauze. We verwachten jullie met
honger, een cadeautje ter waarde van max 5euro en gekleed in een
feestoutfit, of een joggingbroek (we weten het, jullie hebben
examens).

Uren: 18u- 22u
Locatie: lokaal
Meenemen: 7 euro, cadeau ter waarde van 5 euro, een grote honger en een kerstoutfit

Zaterdag 19 en 26 december: geen vergadering
Aangezien het gras van het kampterrein toch één keer per jaar afgereden moet
worden, is de leiding dit nu aan het doen. Het is geen vergadering, tot volgend
jaar! We wensen jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Een stevige linker,
De jonggiverleiding

Wist-ge-datjes
Het nieuwe scoutsjaar is begonnen
Dit een ander jaar dan anders zal worden
Dit niet alleen door corona zal zijn
Dat jullie nieuwe leiding hiervoor zal zorgen
Jullie niet weten wie de nieuwe leiding is
Wij dit wel weten
Gnurr het stof is dat zich in het puntje van je broekzak verzamelt
Wij dit nooit op de scouts zullen voelen
Want wij niet met onze handen in de broeken mogen zitten
Vleermuizen altijd links afslaan als ze uit een grot komen
Jullie eerst op de kaart kijken voor jullie afslaan
Er meer mensen doodgaan aan kokosnoten die op hun hoofd vallen dan aan haaienbeten
Dit er zo’n 150 per jaar zijn
Onze scouts dit jaar 95 jaar bestaat
Dit al heel lang is
Dat Rik en Paulien vanaf nu zelfstandige Hamadryas en verantwoordelijke Parkiet zijn
Jullie al weten hoe de wist-ge-datjes gaan eindigen
Dat dat er niets aan veranderd
DE LEIDING DE BESTE IS

