Jonggivers
Beste jonggivers & ouders
We zijn er eindelijk door! 2020! We kunnen met een frisse start en nieuwe moed aan 2021
beginnen. Alhoewel de toekomst onzeker is, zijn onze bottines ingesmeerd en onze zakken al
gepakt. Het is een moeilijk jaar geweest op alle vlakken en voor iedereen. Maar er is licht aan
het eind van de tunnel en we marcheren volop naar het einde! We willen onze leden en ouders
bedanken voor zowel jullie inzet en geduld de voorbije maanden.
We wensen jullie allen een fijn nieuwjaar en staat vol ongeduld te wachten om jullie weer te
zien en horen.
Een stevige linker
De jonggiverleiding
! 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 !
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Zaterdag 9 januari: mystery murder
Het nieuwe jaar is begonnen, maar nu er is nu al iemand vermoord!
Weten jullie hoe je moord het beste kan oplossen? En welk team de
moord het snelste kan oplossen? Let’s find out!
Uren: 14u30- 17u
Locatie: Online again
Meebrengen: Je beste speurskills

Zaterdag 16 januari: Filmavond
Wisten jullie dat de namen van Tom en Jerry zijn afgeleid van de
Tweede Wereldoorlog? Tom staat voor de Engelsen die de Tommies
werden genoemd, en Jerry staat voor de Duitsers die de Jerries
werden genoemd. Maar wij gaan vandaag niet kijken naar Tom en
Jerry, wij gaan kijken naar een veel leukere film! Wie kijkt er al naar
uit? Wij al zeker!!
Uren: 19u- 22u
Locatie: Cinema à la maison
Meebrengen: Maak je eigen popcorn
Vrijdag 23 januari: Gezelschapspelletjes
In deze tijden willen we heel graag nog eens een goede,
wilde, vettige, vuile spelvergadering te organiseren. Maar
met dat samenscholingsverbod van 4 man gaat dat nogal
moeilijk. Maar om toch al in die sfeer te komen van een
spelvergadering, gaan we ons nog eens goed uitleven met
een gezelschapsspelletjesavond!!
Uren: 20u - 22u
Locatie: achter de computer
Meebrengen: je beste technieken om te winnen
Zaterdag 30 januari: Kampvuurcirkel
Om de (hopelijk) laatste keer virtuele scouts te vieren, wat is er
dan beter dan een goed warm kampvuur? Wisten jullie dat de
aarde de enige ons bekende planeet is waar vuur kan branden!!
Uren: 14u30-17u
Locatie: Hopelijk laatste keer thuis
Meebrengen: Verdere info volgt nog

Zaterdag 6 februari: spelvergadering
EIN-DE-LIJK!! We gaan er eens goed invliegen met een
spelvergadering! Zoals jullie wel weten van onze super duper
kahoot quiz, is mees haar lievelingsspel RUGBY, dus maak
jullie al maar vast klaar voor een hevig potje rugby, en jaja de
leiding gaat ook mee doen!
Uren: 14u30- 17u
Locatie: Het lokaal
Meebrengen: Uniform en spelgerief
Zaterdag 13 februari: Schaatsen
Wat kunnen we beter in de winter doen dan een
wintersport? JAJA we gaan ons goed uitleven op het ijs!
Wees maar zeker dat er een een wedstrijdje om ter sneltse zal
worden gedaan, en RARARA wie zal er winnen? (Spoiler
alert !!! → de leiding)
Uren: 14u30- 17u
Locatie: Ijsstadion Antarctica
Meebrengen: 6 eurootjes, handschoenen en je ID kaart!!!

Zaterdag 20 februari: Spelvergadering / proevenvergadering
Dit jaar gaan er veel totems worden behaald, maar ook zeker
dassen! Hoe kunnen we ons beter voorbereiden dan een
proevenvergadering te doen? Maar natuurlijk gaan we niet
alleen meer en interessante kennis op doen, ook gaan we veel
spelletjes spelen!
Uren: 14u30- 17u
Locatie: Het lokaal
Meebrengen: Uniform, spelgerief, proevenboekje en lidboekje
Zaterdag 27 februari: blokhutjes
Wat is ons leukste avond activiteit?? Een goed blokhutje!! De grootste
boom ter wereld is wel 11,1 meter breed, daar kunnen jullie met zen alle
achter schuilen tijdens een blokhutje! Maar die boom staat niet op ons
veldje :(
Uren: 18u30- 21u
Locatie: Het lokaal
Meebrengen: Donkere lange vrijetijdskleding en jullie zaklamp/petzel

Zaterdag 6 maart: Spaghetti- avond!!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze scouts ook dit jaar onze
befaamde spaghetti-avond. Verdere informatie komt nog jullie
richting uit, maar schrijf deze datum zeker in jullie agenda! We
hopen dat ook dit jaar jullie in grote aantallen van partij zullen zijn!

Zaterdag 13 maart: Citytrip
Wist je dat België een kusttram heeft van wel 70 km lang? De hele route (68
haltes) duurt 2,5 uur. Wist je dat in de Brusselse internationale luchthaven het
meeste chocolade verkocht wordt ter wereld? Wij ook niet. Deze keer lukt het
hopelijk wel om Antwerpen te verlaten zodat we niet weer genoodzaakt zijn om
België te veroveren. De exacte informatie volgt nog.
Uren: Exacte uren volgen
Locatie: Berchem Station (Panoskant)
Meebrengen: Exacte prijs volgt
Zaterdag 20 maart: Spelvergadering
Astronomisch gezien begint vandaag de lente!! Hoe kunnen we beter
de lente starten dan een spelvergadering?
Uren: 14u30- 17u
Locatie: Het lokaal
Meebrengen: Uniform en spelgerief

Zaterdag 27 maart: THE HUNGER GAMES
Om de set bij de opnames van de hunger games zo echt mogelijk te
maken, was het daar wel 40°C, al een geluk wordt het bij ons vandaag niet
zo warm!
Uren: 13u-17u
Locatie: Het mika (in het middelheimpark)
Meebrengen: spelkledij en das

Extra info voor april: 14/04 tot 18/04: Groepsweekend
Meer informatie hierover volgt nog. Hou zeker de site en onze facebook pagina in ‘t oog!

Wist-ge-datjes :
Het nu een nieuw jaar is
Dit het 21ste jaar van de 21e eeuw is
Het maar 1 keer om de 101 jaar gebeurt dat deze 2 getallen gelijk zijn
Je niet kan rijmen op het woordt twaalf
Dat 12 het omgekeerde is van 21
We nu gaan stoppen over getallen
Door de wist-ge-datjes quiz jullie nu al veel weetjes weten
Het dus moeilijker is deze wist-ge-datjes te schrijven
De leiding toch nog met veel wist-ge-datjes kan afkomen
Een kat 32 spieren in elk oor heeft
De mens er zo’n 640 in heel ons lichaam
Het grootste zwembad een lengte heeft van 1013 m
Dit 645 keer Mees haar lengte is
En dit maar 550 keer Gnoe zijn lengte is
Dit toch wel een heel groot verschil is
Mees zich nu zeer klein voelt
Dat je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm
Jullie dat nu allemaal gaan checken
Jullie al weten wat het volgende wist-ge-datje zal zijn
DE LEIDING DE BESTE IS !

