Jonggivers
Hallo allemaal, na een lange zomervakantie en helemaal uitgerust van het kamp, kunnen we
er eindelijk terug invliegen! Het nieuwe scoutsjaar is een feit! We nemen dan misschien wel
afscheid van de zomer maar beginnen het jaar met nieuwe jonggivers en een 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.

! Gelieve altijd te laten weten als jullie niet aanwezig kunnen zijn op een
vergadering, doe dit liefst een dag op voorhand !
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Zaterdag 10 september: Laatste vergadering
Het is terug scouts! Na een lange vakantie zijn we weer helemaal uitgerust van het
zomerkamp en kunnen we er terug invliegen. We spelen er nog een laatste keer op los voor de
eerste vergadering van het jaar maar jammer genoeg ook de allerlaatste met onze oudste
jonggivers.

Uren: 14u30-17u00
Locatie: Het beste lokaal ooit
Meenemen: Uniform hebben we aan en we nemen spelgrief mee
Zaterdag 17 september: Spelvergadeing + Opening
Het is weer zo ver, we zetten het jaar weer feestelijk in. Het is
misschien een beetje bizar dat de opening dit jaar voor overgang
valt, maar dat houdt ons niet tegen om er weer een feestje van te
maken. We beginnen met een klassieke spelvergadering gevolgd
door de traditionele BBQ. Vanaf 17u00 zijn ook jullie ouders,
grootouders, tantes, nonkels, vrienden, … welkom om mee te
genieten van het lekkere eten.

Uren: 14u30 - …
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Uniform (hebben we aan bij aankomst), spelgrief en al
je vrienden en familie
Zaterdag 24 september: Overgang
Zijn jullie klaar om de nieuwste jonggivers te verwelkomen
en afscheid te nemen van de oudste? Vandaag trekken we
er traditiegewijs met z’n allen weer op uit samen met ons
touw om weer wat mensen over te gooien.
Uren: 8u30-17u00
Locatie: Berchem station - aan de kant van de panos
Meenemen:Piekfijn uniform (aangepast aan de
weersomstandigheden), lunchpakket, drankje, koekje,
zwemkledij en 15 eurootjes

Zaterdag 1 oktober: Spelvergadering
Het is vandaag niet enkel de 40ste verjaardag van de CD-speler maar ook de eerste
spelvergadering met de vers overgegooide jonggivers. Tijd dus om een heleboel spelletjes te
gaan spelen om dit te vieren.
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Uniform (hebben we aan bij aankomst), spelgrief en drinkfles
Zaterdag 8 oktober: Brunch
Ooit was er eens een scout,
Het was oktober koud
Ontbijt was te vroeg en lunch was te laat
Dus maakte hij een brunch voor hem en zijn maat
Uren: 10u00 - 13u00
Locatie: Ons geliefde lokaal
Meenemen: Vrijetijdskledij, veel honger en 3 eurootjes
Zaterdag 15 oktober: Stadsspel
Navigeren, ontdekken, plezier maken, … Als jonggiver is het onze
taak om op verkenning te gaan. We trekken onze geliefde stad in
voor een razend spannend spel.
Uren: 11u00 - 17u00
Locatie: Word nog gecommuniceerd
Meenemen: Uniform heb je aan, rugzakje met water en eventueel
een vier uurtje, lunchpakketje, PL’s en HPL’s nemen gsm mee.
Zaterdag 22 oktober: Spelvergadering
De hoogste temperatuur ooit gemeten in België op deze mooie dag was 24,5 graden Celsius.
Mooi weer dus om spelletjes te spelen. De koudste temperatuur ooit gemeten was -0,6 graden
Celsius dus misschien toch maar even het weerbericht checken om te zien of je geen trui moet
meenemen. Voor deze Spelvergadering zal het Kras ons vervoegen om er een leuke namiddag
van te maken!
Uren: 14u30 - 17u00
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Uniform (hebben we aan bij aankomst) en spelgrief

Zaterdag 29 oktober: Quiz
Welke republiek werd 29 oktober opgericht? Deze avond gaan we jullie kennis testen op
allerlei gebieden. (Wie het eerst het antwoord op de bovenste vraag kan smsen naar de
leiding begint de quiz met een bonus punt)
Uren: 19u00 - 21u30
Locatie: Ons geliefde lokaaltje
Meenemen: Vrijetijdskledij
Vrijdag 4 - zondag 6 november: Takweekend
We trekken er met onze tak weer op uit naar een super geheime locatie
waar er kei veel leuke activiteiten op jullie te wachten staan. En dit voor een
heel weekend.
Wie, wat, waar en vooral waarom volgt nog samen met meer informatie in
het takweekend boekje.
Zaterdag 12: Spelvergadering
Het is al weer tijd geleden dat we een goede, klassieke spelvergadering hebben
gedaan. Daarom halen we vandaag onze beste spelletjes uit de kast voor een
leuke namiddag ravotten.
Uren: zaterdag:14u30 tot 17u
Locatie: Het lokaal
Meenemen: Piekfijn uniform (aangepast aan de weersomstandigheden),
lunchpakket, drankje en koekje
Zaterdag 19 november: Geen vergadering
De Leiding heeft beslist om een weekendje op verkenningstocht te gaan in Angola. Daarom is
het GEEN VERGADERING dit weekend. We hopen jullie de volgende vergadering allemaal
aanwezig te zien!

Zaterdag 26 zondag 27 november: Marsepeinslag
Haal je inner salesman of saleswomen maar naar boven want het is weer zo ver, marspeinslag.
De tijd van het jaar waarbij we huis aan huis gaan om onze ooooverheerlijke marsepein te
verkopen met onze mooiste glimlach. Dit allemaal om ons geweldig kamp te sponsoren.
Uren: zaterdag:10u tot 17u, zondag: 10u tot 13u
Locatie: Het lokaal
Meenemen: Piekfijn uniform (aangepast aan de
weersomstandigheden), lunchpakket, drankje en koekje
Zaterdag 3 december: Ruiltocht
Vandaag halen we onze beste troeven naar boven om van iets kleins naar iets groots te gaan.
De leiding is benieuwd wie iedereen de monden laat openvallen met zijn/haar geruilde
voorwerpen.
Uren: 13u30-17u
Locatie: Het lokaal
Meenemen: uniform (hebben we aan)
Zaterdag 10 december: Filmavond
Aangezien dat rust en ontspanning zeer belangrijk is tijdens het studeren
voor jullie examens, opent de leiding speciaal voor jullie de zalen van Cinema
den 22! Voor de ideale studie pauze kom je dus best een filmpje meepikken,
ook als je geen examens hebt.
Uren: 19u00 - 21u30
Locatie: Cinema den 22 ( ons lokaaltje )
Meenemen: Vrijetijdskledij, eventueel een dekentje en 2 eurootjes
Zaterdag 17 december: Kerstfeestje
Ho ho ho lieve jonggivers! Vandaag staat ons jaarlijks kerstfeestje weer
eens voor de deur. Daarom hopen we jullie allemaal te zien om samen
met ons vervroegd Kerst te vieren! We maken er een gezellig feestje
van.
Uren: 19u-21u30
Locatie: Het beste lokaal ter wereld
Meenemen: Vrijetijdskledij, hoeveel eurootjes je moet meenemen wordt nog meegedeeld en
een cadeautje
( wees origineel voor een cadeautje, GEEN ETEN! )

Wist-ge-datjes
-Vrouwen wereldwijd elk jaar 2 miljard haarspelden kwijtspelen
-Vier het enige getal is met hetzelfde aantal letters als de waarde van het cijfer
-Struisvogels grotere ogen dan hersenen hebben
-De meeste claxons een Fa-geluid geven
-1 op 4 van al onze botten in onze voet liggen
-Gordeldieren kogelvrij zijn
-Elke seconde er 9310 tweets worden verzonden
-Uilen geen oogbollen hebben
-Een mens gemiddeld 6000 scheten laat per jaar
-Jullie op kamp er meer dan 6000 lieten
-Ijsberen linkspotig zijn
-Mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben
-Er in 1945 een kip 18 maanden zonder kop leefde
-New York dichter bij de evenaar ligt dan Barcelona
-Vuur geen schaduw heeft
-De kortste landgrens maar 150m lang is
-Het stof dat zich verzameld in het puntje van je broekzak “gnurr” heet
-De elektrische stoel is uitgevonden door een tandarts
-De leiding nu begrijpt waarom mensen bang zijn van de tandarts
-Een zebra wit met zwarte strepen is
-4 jarige gemiddeld 437 vragen stellen per dag
-Er 336 kuiltjes in een professionele golfbal zitten
-Chang de meest voorkomende achternaam is in de wereld
-De jojo vroeger als wapen werd gebruikt in de Filipijnen
-Een menselijke haar een gewicht van 3 kilogram kan dragen
-Dieren ook humor hebben
-Jullie meer humor hebben
-De leiding het meeste humor heeft omdat:
- JULLIE LEIDING DE BESTE IS !

