Jonggivers
We zijn al aan het laatste boekje van dit jaar beland, wat gaat de tijd snel! We vliegen er dit
trimester direct stevig in met een groepsweekend om u tegen te zeggen. Samen met alle andere
takken trekken we richting Lille waar we de buurt onveilig zullen maken. Daarnaast is het ook
weeral tijd voor “Carwash Den 22” waarop iedereen welkom is om langs te komen (liefst met
vuile (of propere) auto). We gaan dit semester zwemmen, ons verdiepen in de wetenschap en
uiteraard héél véél spelen, kortom het wordt weer een trimester om U tegen te zeggen!
Dit boekje wordt natuurlijk afgesloten met de kers op de taart: het kamp! Begin juli is het zover
en vertrekken we naar het zonnige Wallonië, alle informatie hierover zal in de komende weken
online komen. Hou alvast volgende periode in de zomer vrij: 5 juli tot 22 juli
(getotemiseerden) en 9 tot 22 juli (alle andere leden). (Er bestaat een mini waterkansje
dat deze data alsnog worden aangepast met een dag maar normaal gezien zijn dit de definitieve
data.)
Een stevige linker,
De jonggiverleiding
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Zaterdag 23 april: spelvergadering
Te lang geleden dat we nog eens spelletjes hebben gespeeld, daar moeten we verandering in
brengen!! We gaan ons nog eens goed vuil maken door te lopen, springen, kruipen, koprollen,
radslagen …
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: lokaal
Meenemen: Uniform, spelgrief
Zaterdag 30 april: zwemmen
Tijdens deze vergadering gaan we ons weer eens van onze sportiefste kant laten zien. Pak je
zwemgerief maar bijeen voor een kei leuke namiddag vol waterpret.
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: De Waterperels, Kazernedreef 100, 2500 Lier
Meenemen: zwembroek/badpak/bikini, handdoek, eventueel een zwembril en 10 eurootjes
Zaterdag 7 mei: Carwash
Zijn jullie auto’s thuis vuil? Of jullie fietsen? Geen zorgen, de
scouts komt jullie redden! Vandaag gaan we auto’s en fietsen
wassen tot ze blinken, dus kom maar snel met jullie auto langs
om deze door de allerschattigste welpjes en de leukste jonggivers
te laten wassen!
Uren: 11u30 - 17u00
Locatie Lokaal
Meenemen: Uniform
Zaterdag 14 mei: 95 jaar bestaan + spelvergadering
Vorig jaar 11 juli werd onze scouts 95 jaar oud! De scouts bestaat al langer
dan nylonkousen, penicillin, de bikini en de winkelwagen, dit moeten we
vieren! Omwille van covid konden we vorig jaar niet veel organiseren om dit
jubileum te vieren, maar dat maken we goed dit jaar! Schrijf deze datum
alvast in jullie agenda en verdere info volgt nog!
Uren: 14u30 - …
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Uniform, spelgrief, mamas, papas, grootouders, nichten, neven, vrienden, …

Zaterdag 21 mei: Technopolis
Binnen 239 dagen vieren we in België de dag van de
wetenschap. Om jullie al een soort van voorproefje te
geven en omdat we ook nieuwsgierig zijn naar al jullie
wetenschappelijke talenten gaan we met de scouts naar
Technopolis! Doe die labojassen maar aan en vergeet
zeker je veiligheidsbril niet!
Uren: 11u30-17u00
Locatie: Technologielaan 1, 2800 Mechelen
Meenemen: uniform, rugzakje, vieruurtje, middageten,
drankje, … eurootjes (verdere info volgt nog)

Zaterdag 28 mei: spelvergadering
Exact 109 jaar geleden bereikten Drie Fransen met een ballon als eersten een hoogte van meer
dan 10.000 meter. Omdat dit zo’n speciale dag is gaan we dit vieren door heel veel spelletjes te
spelen.
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Uniform, spelgrief
Zaterdag 4 juni: picknick
We genieten nog even samen van de lente met een
gezellige picknick op ons o zo dierbaar veldje. Iedereen
neemt zelf iets mee om de picknick aan te vullen. Je mag
altijd je baking skills eens tonen aan de leiding en
medeleden maar je mag het zeker ook simpel houden.
Uren: 12u00 - 14u00
Locatie: Ons prachtige veldje
Meenemen: Vrijetijdskleding en een toevoeging aan de picknick

Zaterdag 11 juni: filmavond
Om die examenstress even van ons af te schudden nodigt de leiding jullie
vanavond allemaal uit in de cinema den 22 voor een relaxte film avond!!
Uren: 19u30 - 21u30 ????
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Vrijetijdskledij en 2 eurootjes

Zaterdag 18 juni: spelvergadering
Nu dat het kamp dichterbij komt moeten ons natuurlijk voorbereiden op alle pret die we gaan
hebben. Vandaag spelen we geen ritme-klaar of Weerwolven of andere rustige spelletjes maar
wel alle vermoeiendste, leukste en vuilste buitenspelletjes dat we in ons repertoire hebben!
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Uniform, spelgrief
Zaterdag 25 juni: kampvoorbereiding
BIJNA KAAAAAMPPPP!!! Maar voor we kunnen vertrekken
moeten we nog de laatste kleine dingetjes in orde brengen om
er een super giga leuk kamp van te kunnen maken!!!!! Het is
zeker aangeraden om te komen want je moet samen met je
patrouille zien dat jullie goed voorbereid op kamp vertrekken!
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Uniform, spelgrief
Kamp:
JOEPIEEE HET IS ZO VER!!! Het hoogtepunt van het scoutsjaar komt er weer aan, het
zomerkamp! Verdere info vindt u in het kampboekje dat binnenkort ook online komt!
Met totem: 5-22 juli
Zonder totem: 9-22 juli

