
 

Liefste Jonggivers 
  

YESSSSSSS!! Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur! Wij hebben er super 
veel zin in en kijken er naar uit om er een fantastisch jaar van te maken! Jullie toch 
ook???  
Wat staat er jullie dit jaar allemaal te wachten? VEEL, HEEL VEEL!  
 
 
• Elke vergadering komen jullie in perfect uniform, anders mogen de 

fitnesskunsten eens bovengehaald worden! ;-)  
• De vergaderingen starten om 14:00 dus wees op tijd!  
• Tijdens de pauze mogen jullie altijd een drankje kopen voor €0.50. 
• Op sjorvergaderingen is iedereeen verplicht aanwezig, alleen zo krijg je de 

technieken perfect onder de knie! 
 
Wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid en samen maken we er een beestig jaar 
van!! 
 
22/09 Kennismaking + versieren lokaal  
HEEEEEEEELP!!! Ons lokaal is leeg, kaal, lelijk en helemaal niet versierd!!! Jullie moeten ons komen 
helpen om hier samen een superhypercool jonggiverlokaal van te maken. 
Ongetwijfeld zijn jullie ook heel benieuwd welke nieuwe jonggivers er allemaal zijn en kunnen jullie 
niet wachten om elkaar en vooral de leiding nog beter te leren kennen! Kom dus allemaal naar de  
 scouts van 14:00 tot 17:00 en hou jullie vooral niet in en breng posters en versiering mee voor ons  
lokaal op te knappen! 
 
29/09 Dorpsspel   
Een fantastische kerk, een mooie grot, bakkers en slagers, winkels en kappers, een voetbalterrein en 
nog zoveel meer. Inderdaad, ik zie het jullie al denken, de mooiste en tofste stad of euhm… dorp 
van België: Teralfene! Tijd om Teralfene te gaan verkennen tijdens ons dorpsspel!  
Van 14:00-17:00 op de scouts! 
 
6/10 Schaatsen  
Vandaag gaan we schaatsen!! 
Wij vragen enkele ouders die ons zouden kunnen afzetten en komen halen aan de schaatsbaan. 
Afspraak om 14:00 op de scouts en om 16:40 mogen de ouders ons terug komen halen aan de 
schaatsbaan. 
Niet te vergeten:  

- Handschoenen 
- Lange broek 
- Dikke kousen 
- 5 euro 



13/10 Bosspel   
Doe vandaag geen al te propere kleren aan want we gaan ravotten in het bos! 
Afspraak om 14:00 op de parking van liedekerke bos en de ouders mogen jullie 
terug komen ophalen om 17:00 op de parking van liedekerke bos. 
BELANGRIJK: Er wordt niet afgesproken op de scouts!! 
 
20/10 Eén tegen de leiding  
Vandaag mogen jullie tonen hoe een sterke groep de Jonggivers wel niet zijn want jullie nemen het 
vandaag op tegen de leiding! 
Wij zijn er alvast klaar voor 
Afspraak van 14:00-17:00 op de scouts.  
 
27/10 Halloween  
Hopelijk zijn jullie net zoals wij in de ban van halloween! 
Kom van 14:00 tot 17:00 op de scouts ontdekken wat wij voor jullie in petto hebben! 
Verkleden is zeker en vast toegestaan! 
 
3/11 Laddercompetitie  
Tijd om te kijken wie de sterkste jonggiver is! 
Benieuwd wie om 17:00 helemaal vanboven aan de ladder staat? 
Kom het ontdekken vanaf 14:00 op de scouts 
 
10/11 Het grote like spel  
Facebook, twitter, Instagram, snapchat, whatsapp,… zo kan ik nog even doorgaan. Social media 
speelt steeds een grotere rol in de wereld, maar vandaag gaan wij social media eens op een andere 
manier bekijken! Benieuwd?  
Kom het ontdekken van 14:00 tot 17:00 op de scouts! 
 
17/11 Teambuilding  
Vandaag testen we of jullie een hecht team zijn wat uiteraard zeer belangrijk is! 
Samenwerking is één van de belangrijkste dingen in een scoutsgroep dus wij verwachten jullie van 
14:00 tot 17:00 op de scouts 
ONE TEAM, ONE PASSION! 
(Zorg dat jullie er goed uitzien vandaag want de groepsfoto wordt genomen) 
 
24/11 Sjorvergadering  
 
Stroop de mouwen maar op want vandaag gaan we sjorren! 
Eens kijken wat jullie er van bakken, maar geen paniek, wij 
gaan het jullie allemaal leren!  
Niemand wilt op zomerkamp natuurlijk zonder tafel of 
zithoek zitten en daarom is deze vergadering VERPLICHT!! 
Wij verwachten jullie om 11:00 op de scouts en tegen 17:00 
kunnen jullie allemaal perfect sjorren. Joepie een hele dag op de 
scouts doorbrengen! Eten wordt voorzien op de scouts, breng 
allemaal €3 mee! 
Tot dan! 



 
1/12 Het grote virusspel!  
HAAATSHIE! Gezondheid! Ieder van ons kent het wel, een verkoudheid.  
Maar wie van ons kent nu het grote virusspel? Jij niet? Kom het dan ontdekken 
op de scouts van 14u tot 17u! 
 
 
 
8/12 Sinterklaas  
Daar is hij weer, Sinterklaas arriveert vandaag op onze scoutsterreinen. 
Wij zullen hem met open armen ontvangen en wie weet krijgen jullie wel wat lekkers. 
Afspraak 14:00-17:00 op de scouts!  
 
 
14/12 Film  
Het is weer deze tijd van het jaar dat jullie leiding zich weer volop moet voorbereiden op 
de examens. Daarom zal de vergadering plaatsvinden op zaterdagavond van 19:00 tot 
22:00. We toveren ons lokaal om tot een heuse cinemazaal.  
Iedereen mag uiteraard wat lekkers meenemen voor tijdens de film! (Chips, popcorn,…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/12 Winterdag  
VERDERE INFO VOLGT LATER! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit was de eerste maandlijst!  
Wij kijken er naar uit om er samen met jullie in te vliegen! 

Stevige scoutslinker van 
 

MICHIEL – BENJAMIN - VIKTOR  


