Jonggivers
Liefste jonggivers en ouders,
Vorig trimester aten we ijsjes in de Schorre en heerlijke vleesjes op de barbecue, we reisden af
naar Mechelen en zagen daar het Atomium in de verte, verkochtten overheerlijke marsepein
en leerden een nieuw gerecht kennen (poké bowls). Het eerste deel van het scoutsjaar zit er
dus al weer op, maar niet getreurd we hebben gelukkig nog een heel deel te gaan. Ook dit
trimester hebben we vanalles voor jullie in petto, dus lees maar snel verder wat voor leuke
dingen jullie allemaal te wachten staat.
Daarnaast willen we jullie allen van harte uitnodigen op zaterdag 5 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.

! 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 en Gelukkig Nieuwjaar,
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Zaterdag 15 januari : spelvergadering
Hoe kunnen we het nieuwe jaar het best
beginnen? Met een geweldige, knallende
spelvergadering natuurlijk!
Uren: 14u30-17u
Locatie: Het beste lokaal ooit
Meenemen: Uniform hebben we aan en we
nemen spelgrief mee

Zaterdag 22 januari : filmavond
Tijd voor films! Omdat de leiding midden in de
examens zit op dit moment houden we het deze
week iets korter.
Uren: 19u30-21u30
Locatie: het beste lokaal ooit
Meenemen: dekentje, kussentje,... voor de
gezelligheid en 1 eurootje
Zaterdag 29 januari: geen vergadering
Exact 24 jaar geleden tekende zestien landen de
akkoorden voor het Internationaal ruimtestation ISS.
Daarom gaat de leiding dit weekend naar de ruimte !!

Zaterdag 5 februari: spelvergadering
De leiding hun examens zitten er eindelijk
op. Dat is de perfecte gelegenheid om nog
eens alle remmen los te gooien voor een
knettergekke spelvergadering!
Uren: 14u30-17u00
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Uniform hebben we aan en
spelgrief mee

Zaterdag 12 februari: ruiltocht
Vandaag gaan we een experiment uithalen. Onderzoeksvraag:
Hoeveel en wat kunnen we inruilen tegenover een pen of een
ander voorwerp? Hypothese: heel heel veel. Experiment: let’s
gooo
Uren: 14u - 17u
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Uniform, rugzakje en 1 of 2 willekeurig voorwerpen (bv wc-rol, pen, …)
vrijdag 18 februari tot zondag 20 februari: bibberweekend

We gaan er een weekendje tussenuit met iedereen die zijn
totem heeft!
Verdere info volgt nog!

Zaterdag 26 februari: schaatsen
De winter is nog niet gedaan!! Daarom gaan we met
iedereen schaatsen!!! jeeeeej ! Wie is het snelste op
het ijs en wie valt er het meest op zijn of haar
gezicht? Als je dit te weten wil komen dan mag je
vandaag zeker niet missen!!!
Uren: 14u -17u
Locatie: Schaatsbaan Antarctica, Moerelei 121,
2610 Wilrijk
Meenemen: ID, handschoenen, 10 eurootjes en eventueel eigen schaatsen
Zaterdag 5 maart: spaghettiavond
Het is weer zover, de avond van het jaar waarop jullie allemaal
hebben gewacht: spaghettiavond! Omdat de leiding heel de dag
druk bezig is met groentjes snijden, kruiden plukken en
pastadeeg kneden is er vandaag geen vergadering. Maar kom ‘s
avonds allemaal met jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes,
nonkels, vrienden en vriendinnen om de allerbeste spaghetti te
eten. Vergeet zeker niet te zeggen aan mama en papa dat ze zich
zeker op tijd moeten inschrijven. Meer info volgt nog.

Woensdag 8 maart - zaterdag 12 maart: leefweek + spelvergadering
Met alle getotemiseerden gaan wij leven in het lokaal
van woensdagmiddag tot zaterdag. We sluiten onze
super leuke week af met een spelvergadering met alle
JGVs!!! Verdere info over leefweek volgt nog!
Uren: 14u30 tot 17u
Locatie: Het lokaal
Meenemen: uniform hebben we aan en spelgerief mee
Zaterdag 19 maart : klakkebuizen
Wie kan er de beste pijltjes rollen? En wie kan er het
verste schieten? Dat gaan we vanavond allemaal te
weten komen tijdens onze klakkebuizen vergadering.
Begin jullie pijltjes maar alvast te rollen want je zult
een goede voorraad wel kunnen gebruiken.
Uren: 19u30-21u30
Locatie: Het beste lokaal ooit
Meenemen: oude tijdschriften, vrijetijdskledij

Zaterdag 26 maart: spelvergadering
De laatste vergadering voor de paasvakantie
gaan we nog even alles geven in een
fantastische spelvergadering. Zo kunnen jullie
er weer even tegen tot we jullie allemaal weer
terug zien op groepsweekend waar we nog
veel meer geweldige spelletjes gaan spelen.
Uren: 14u30-17u00
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: uniform hebben we aan en spelgerief mee
Woensdag 13 april - zondag 17 april : groepsweekend

Wist-ge-datjes
- het in de middeleeuwen opeens veel kouder werd wat voor een kleine ijstijd
zorgde waarbij er voor het eerst sneeuw viel in Firenze.
- tijdens die kleine ijstijd de rijkste familie van Firenze de beroemde beeldhouwer
Michelangelo vroeg om een sneeuwman in hun voortuin te maken.
- er een kleine vlieg bestaat met de naam Pieza rhea (in het Engels uitgesproken als
Pizzeria)
- er een sponsachtige bestaat met de naam Spongiforma squarepantsii, vernoemd
naar SpongeBob SquarePants.
- als je je rechteroog sluit je niet over je rechterschouder kan kijken
- je ook je elleboog niet kan likken
- iedereen dit waarschijnlijk wel al wist
- een oud leiding dit wel kan
- de aansteker al eerder bestond dan de lucifer
- wij dus om ons vuur aan te steken een moderne uitvinding gebruiken
- de strepen op een zebra voor verkoeling zorgen
- de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is
- de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is
- dit dus langer is dan TWEE keer de omtrek van de aarde
- een meerval meer dan 27000 smaakpapillen heeft
- Mees moest opzoeken wat een meerval is
- dit een gigantische vis is
- jullie een meerval nu ook gaan opzoeken
- het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen
- mensen die jongleren grotere hersenen hebben
- Het langste woord dat met de linkerkant van het toetsenbord gespeld kan

worden is stewardess
- Het enige 15 letterwoord dat gespeld kan worden zonder dat je letters

herhaald is ‘uncopyrightable’
- het langste woord dat je met de bovenste rij letters kunt maken topprioriteit

is
- Jullie het volgende weetje al weten
- Wij dit toch gaan schrijven
- Hier komt het
- DE JGV LEIDING DE BESTE IS !!!

