
JONGGIVERS 

Zaterdag 09/01 
GEEN VERGADERING !! 

 

Zaterdag 16/01 
Monopoly, cluedo of toch liever wie is het? We spelen een spel vanavond! Vergeet dus zeker 

niet je favoriete gezelschapsspelletje mee te brengen. Afspraak van 19u00 tot 22u00. 
 

Zaterdag 23/01 
Ga nog snel eens checken waar Teralfene ligt op de kaart. En trek jullie dikste winterjas en 
wandelschoenen aan. Vandaag gaan jullie op dropping. Opdracht: de weg naar de 
scoutslokalen terugvinden! Van 19u tot 22u. 
Ook zouden wij, om het coronaproof te houden, aan de ouders willen vragen om ons af te 
zetten op de geheime dropplaats. 

 

Zaterdag 30/01 
Vandaag brengen we een toost uit op het nieuwe jaar! We overlopen al onze goede 

voornemens aan een gezellig kampvuurtje met hapje en drankje. Trek jullie warme kleren 
aan en breng gerust een dekentje mee. Afspraak van 19u tot 22u op de scouts. 

 

Zondag 07/02 
Strek alvast die beentjes maar en swing de heupen los, want vandaag gaan we sporten! Van 
voetbal tot hinkstapspringen, geen enkele sport zal ons ontgaan en daarom zien we jullie 
ook graag van 14u t.e.m. 17u aan de scoutslokalen! 

 

Zondag 14/02 
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! 
 

Zondag 21/02 
De hype van 2020-21 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! 



Zondag 28/02 
Vandaag testen we jullie jachtvizier en sluiptactiek, want we spelen namelijk jachtseizoen! 

Benieuwd hoe dit topspel in z’n werking gaat? Kom het ontdekken van 14u t.e.m. 17u op de 
scouts! 

 
 

Zondag 07/03 
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. 

 
 

Zondag 14/03 
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! 
PS: leg jullie haartjes goed en breng jullie mooiste lach mee voor de groepsfoto die vandaag 

wordt getrokken! 
 
 

 
Zondag 21/03 
JAJAJA het is weer zover! Vandaag is het techniekenvergadering en gaan we 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! 

 
 

zondag 28/03 
Hopelijk hebben jullie jullie kookkunsten mee, want vandaag maken we ons eten zelf! Wij 

verwachten jullie op de scouts vanaf 10:00-14:00! Vergeet geen 5 euro mee te nemen! 


