
Liefste Jonggivers, 

HET IS ZOVER! Het begin van het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur! Wij kijken er 

enorm naar uit om jullie weer wekelijks te verwelkomen op de scouts en om er samen een 

fantastisch jaar van te maken. Wij kunnen alvast niet wachten! 

• Elke vergadering perfect uniform!  
• De vergaderingen starten om 14:00 (Zondag) of 19:00 (zaterdag) dus wees op 

tijd!  
• Op techniekvergaderingen is iedereen verplicht aanwezig!  
• Tijdens de pauze mogen jullie altijd een drankje kopen voor 0.50 cent 

 

27/09 Kennismaken + versieren lokaal 

Door het coronavirus is ons lokaal al lang niet meer gebruikt. Tijd voor een flinke 

opknapbeurt dus! Breng allemaal posters en versiering mee zodat we van ons 

Jonggiverlokaal het coolste en hipste jonggiverlokaal ooit maken! Wij verwachten 

jullie van 14:00 – 17:00 op de scouts. 

04/10 Dierenvergadering 

Het is vandaag werelddierendag! Jullie huisdieren mogen jullie thuislaten, maar deze 

vergadering staat wel volledig in het teken van de dieren! Kom ontdekken van 14:00-

17:00 wat jullie te wachten staat! 

11/10 Techniekvergadering 

JOEPIEEEE!! Vandaag is het techniekenvergadering en gaan we leren sjorren! 

Sjorren is heel belangrijk voor op zomerkamp en daarom is deze vergadering 

VERPLICHT! Wij voorzien eten voor in de middag en vragen daarvoor om 3 euro 

mee te brengen. Iedereen wordt verwacht van 11:00-17:00 op de scouts. Indien jullie 

toch niet kunnen komen verwachten wij een seintje 

18/10 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 

 

 



25/10 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! 

1/11 Halloween 

Hebben jullie al bang? Nee? En nu dan? En nu? Nog steeds niet? Wacht maar want 

jullie hebben nu misschien nog geen bang, maar dat zal binnenkort wel anders zijn! 

Kom ontdekken wat we gaan doen op onze halloweenvergadering van 14:00-17:00! 

8/11 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!! 

15/11 Valsspeelvergadering 

Inderdaad, jullie lezen het goed, voor 1 keer is het toegelaten om vals te spelen op 

de scouts! Meer nog, het zal zelfs de bedoeling zijn om vals te spelen. Kom zeker en 

vast ontdekken wie de grootste valsspeler is bij de jonggivers  van 14:00 -17:00 op 

de scouts! 

22/11 Virusvergadering 

Het ene virus is al wat erger dan het andere. Van een computervirus tot het 

coronavirus. Zijn jullie ook benieuwd tegen welke virussen we gaan strijden op de 

scouts? Kom dan zeker van 14:00-17:00 naar de scouts! 

29/11 Tiktok-vergadering 

De hype van 2020 is ongetwijfeld Tiktok! Dansjes, liedjes, grappige filmpjes. Je kan 

er vanalles mee doen. Maar wat gaan wij op de scouts doen? Dat zullen jullie zien 

als jullie komen van 14:00-17:00 op de scouts! 

6/12 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/12 Film 
 
Een knabbeltje en een drankje, lichten uit en voetjes omhoog. Alle facetten zijn 
aanwezig voor een gezellige filmavond! Wij verwachten jullie van 19:00-22:00 op de 
scouts! 
 

Wij kijken er naar uit om er samen met jullie in te vliegen! 
Een stevige Scoutslinker! Maud, Viktor, Michiel en Benjamin! 

 
 


