Jonggivers
Hallo allemaal, na het wat mislukte einde van ons kamp, kunnen we er eindelijk terug
invliegen! Wij weten hoe hard jullie ons gemist hebben maar geen zorgen; het nieuwe
scoutsjaar is eindelijk in zicht! Dus scroll maar snel naar beneden en zet al die leuke,
doldwaze vergaderingen al maar in uw agenda. We gaan dit jaar weer knallen!!!! Zijn jullie
benieuwd naar de (nieuwe) leiding? Wij zeker wel! Spannend!! Misschien zitten er wel tips in
dit boekje? Of niet? Of wel? Of niet? :)

! 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 11 september: Laatste vergadering
Vandaag spreken we terug af aan ons geliefde lokaal voor een laatste vergadering met de
vertrouwde jonggivergroep. Voor deze laatste vergadering geven we er nog een laatste lap op!
Uren: 14u30-17u
Locatie: Het beste lokaal ooit
Meenemen: Uniform hebben we aan en we nemen spelgrief mee

Zondag 19 september: Overgang
Nu gaat het scoutsjaar echt van start! Maak jullie klaar om afscheid te
nemen van de oudste jonggivers en om de nieuwste te verwelkomen. Met
een gloednieuwe jonggiver tak maken we er weer een fantastisch jaar van.
Uren: we laten de exacte uren nog weten (maar je kan best rekenen van
9u30 tot 17u)
Locatie: Berchem station - aan de kant van de panos
Meenemen: Een rugzakje met lunch, tienuurtje, een drankje,
mondmasker en 15 eurootjes

Vrijdag 24 - zondag 26 september: Totemweekend
Waarschijnlijk zijn jullie het ongewone einde van het vorige kamp nog niet vergeten. Op dit
weekend nemen wij de jonggivers mee die afgelopen kamp hun totem gingen halen, maar dat
niet konden door de slechte weersomstandigheden. De jonggivers die daar niet bij horen zien
wij de volgende vergadering!
Uren:
Locatie:
Meenemen:

Verdere informatie wordt nog gecommuniceerd

Zaterdag 2 oktober: Spelvergadering + Opening
Samen met de welpjes en de verkenners zetten we het jaar officieel in met een
geweldige opening. We beginnen hiervoor met een klassieke spelvergadering
gevolgd door de traditionele BBQ. Vanaf 17u00 zijn ook jullie ouders,
grootouders, tantes, nonkels,… uitgenodigd om mee te genieten van het
lekkere eten. Onder het motto “hoe meer zielen hoe meer vreugde”, is iedereen
meer dan welkom.
Bestel jullie vleesjes zeker op voorhand, een link hiervoor zal nog verschijnen.
We hopen jullie in grote aantallen te mogen verwelkomen.
Uren: 14u30 - ....
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Uniform (hebben we aan bij aankomst) en spelgrief
Zaterdag 9 oktober: Spelvergadering
Wie heeft er zin in een klassieke spelvergadering? Wij wel! Dikke
Berta, voetbal, tallooreke klop, vlagge stok, kat en muis, estafette,
chinese voetbal, wringerke, koningsbal,... We doen het allemaal!
Uren: 14u30 - 17u
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Uniform en spelgrief!
Zaterdag 16 oktober: Citytrip
Klaar om een stapje in de wereld te zetten? We nemen jullie mee naar een super geheime
locatie waar we samen op verkenning gaan.
Uren: exacte uren volgen
Locatie: Berchem station - aan de kant van de
panos
Meenemen: Een rugzakje met lunch, tienuurtje
en een drankje - hoeveel eurootjes je moet
meenemen wordt nog
meegedeeld
Vrijdag 22 - zondag 24 oktober: Takweekend
We trekken eropuit! En dit voor een gans weekend! Met de leukste
tak! Wie, wat, waar en vooral waarom, wordt later meegedeeld.

Zaterdag 30 oktober: Spelvergadering
Tijd om te doen waar we goed in zijn: plezier maken! En dat doen we in de vorm van
spelletjes.
Uren: 14u30-17u
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Uniform hebben we aan en we nemen spelgrief mee
Zaterdag 6 en zondag 7 november: Marsepeinslag
Ook dit jaar gaan we weer op pad om onze overheerlijke marsepein te verkopen. Haal jullie
mooiste glimlach en beste verkoop praatjes maar al
boven. Ook dit jaar hopen we jullie in grote aantallen
te mogen verwelkomen zodat we er weer een
geslaagde marsepeinslag van kunnen maken.
Uren: zaterdag:10u tot 17u, zondag: 1 4u tot 17u
Locatie: Het lokaal
Meenemen: Piekfijn uniform (aangepast aan de
weersomstandigheden), lunchpakket, drankje en
koekje
Zaterdag 13 november: Geen vergadering
13 november is de 317de dag van het jaar (318de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse
kalender . Hierna volgen nog 48 dagen tot het einde van het jaar. De leiding heeft besloten om
op deze belangrijke dag een korte vakantie in te lassen en daarom is het vandaag geen
vergadering. Maar wees niet gevreesd, volgende week zijn we weer terug met een super leuke
vergadering.

Zaterdag 20 november: Kookavond
Voor deze vergadering halen we onze innerlijke chef
naar boven. We maken er een gezellige avond van
met lekker eten en goed gezelschap.
Uren: 17u30-21u00
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Vrijetijdskledij en hoeveel eurootjes je
moet meenemen wordt nog meegedeeld

Zaterdag 27 november: Spelvergadering
Schipper mag ik over varen ja of nee… we verzamelen ons weer aan het lokaal voor een
klassieke spelvergadering.
Uren: 14u30-17u
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Uniform (hebben we aan) en spelgrief
Zaterdag 4 december: Knutselvergadering
Deze vergadering gaan we creatief aan de slag. Als echte kunstenaars laten we jullie aan het
werk gaan. Het is ook geen gewone knutselvergadering want de creaties die jullie hebben
gecreëerd zullen de week erop verkocht worden op de kerstmarkt. Want echte kunstwerken
worden dan ook aan hoge prijzen verkocht.
Uren: 14u30-17u
Locatie: Het lokaal
Meenemen: uniform (hebben we aan), spelgrief en knutselmateriaal
Zaterdag 11 december: Kerstmarkt
Het is een primeur! Den 22 kerstmarkt. Op deze dag
organiseren wij een gezellige kerstmarkt waar de leden hun
zelfgemaakte knutselwerkjes zullen verkopen en waar er ook
eet en -drinkkraampjes aanwezig zullen zijn. Iedereen is
welkom dus neem zeker iedereen die wilt mee!
Uren: Dit wordt nog gecommuniceerd
Locatie: Ons prachtige veldje op de Roderveldlaan
Meenemen: Al je vrienden en familie
Zaterdag 18 december: Kerstfeestje
Het is weer die tijd van het jaar wanneer we een kerstboom in huis halen, cadeautjes uitdelen
en gezellig samen kruipen om kerst te vieren. Dat gaan wij ook doen met onze hechte
jonggiver familie. Zoals de traditie dat wil doen we ook dit jaar een secret santa dus vragen we
van iedereen om een klein cadeautje mee te nemen (max €4).
Uren: 19u-21u30
Locatie: Het beste lokaal ter wereld
Meenemen: Vrijetijdskledij, hoeveel eurootjes
je moet meenemen wordt nog meegedeeld en
een cadeautje

Wist-ge-datjes
- Alleen vrouwelijke muggen steken
- De aansteker al voor de lucifer werd uitgevonden
- Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt
- Een zoen van 1 minuut 26 calorieën verbrandt
- Een slak 3 jaar kan slapen
- Het langste woord dat met de linkerkant van het toetsenbord kan gespeld
..worden stewardess is
- Er meer dan 50 soorten van jullie nieuwe leiding zijn
- Het meest gestolen boek uit openbare bibliotheken is de Guinness Book of
..Records
- Volgens de Bijbel (Gen 1:20-22) er eerst de kip en toen het ei was
- Een quidnunc is iemand die graag de laatste nieuwtjes en roddels wilt weten
- Buckingham Palace heeft 602 kamers
- Vleermuizen slaan altijd linksaf als ze een grot uitvliegen
- Geen 1 woord in de Engelse taal rijmt op ‘month’ – ‘orange’ – ‘silver’ – ‘purple’
- Pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet
- Wolven geboren worden met blauwe ogen, deze worden later bruin-geel
- De zeester is het enige dier dat zijn maag binnenste buiten kan draaien
- Als er geen kleurstof in cola zat dan was het groen
- Jullie nieuwe leiding kunnen een snelheid van 95 kilometer per uur halen
- Een kwal heeft geen hersenen
- De melk van de nijlpaard is licht roze
- Jullie nieuwe leiding gemiddeld 20-30 jaar oud wordt
- Te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib
- Vlinders met hun poten proeven
- Mohammed de meest voorkomende naam is in de wereld
- Mensen met rood haar minder pijn voelen
- Je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm
- Jullie nieuwe leiding hun eten heel agressief verdedigen
- Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen
- JULLIE NIEUWE JGV LEIDING DE BESTE IS !!!

