
Jonggivers  
 

De start van onze derde en laatste maandlijst is alweer een feit. We hebben nog een 
paar leuke vergaderingen voor jullie in petto. En dan is er ook nog ons geweldig 
zomerkamp! Nog veel leuke dingen op de planning dus! Vergeet geen 50 cent mee 
te brengen als jullie iets willen drinken tijdens de pauze en kom steeds in perfect 
uniform!  

 

Zaterdag 17 april - Cluedo 
OH NEE, er is een moord gebeurd! We hebben jullie nodig om dit mysterie 
op te lossen! Kom ons helpen uitzoeken door wie de moord is gepleegd, 
maar ook hoe en waar. Alle speurneuzen worden verwacht van 14u tot 17u 
op de scouts.  

 

 

Zaterdag 24 april – JINSTAGE  
Vandaag nemen wij even rust en laten we het over aan de JINS! Zij zullen zeker en  
vast een super tof spel in elkaar steken. Benieuwd? Kom zeker langs! Afspraak van 14u 
tot 17u op de scouts.  

 

Zaterdag 1 mei – SJORVERGADERING    
Op de dag van de arbeid slaan ook wij de armen uit de mouwen. Vandaag houden we de laatste 
sjorvergadering voor we op zomerkamp vertrekken. Kunnen jullie al perfect sjorren? En weten jullie 
hoe je nu juist zo een tent moet opzetten? Kom jullie scout skills showen van 14u tot 17u.  

In normale omstandigheden zijn sjorvergaderingen verplicht. Dit is nu niet het geval.  

 

 

 

 

 

 



Zondag 9 mei – PICKNICK   
Breng je zonnebril mee en leun lekker achterover, vandaag houden we 
PICKNICK/CHILL-vergadering. Om ook onze maagjes een beetje gunstig te 
stellen mag iedereen iets mee brengen om gezellig te picknicken. Door de 
coronamaatregelen zouden we willen vragen om alleen iets mee te 
brengen voor jezelf. We zullen dus geen eten delen zoals anders. Dit om 
het Coronaproof te houden. Afspraak van 14u tot 17u op de scouts. 

 

 

Zaterdag 15 mei – ZOMERSPELLETJES  
Het scoutsjaar is weer eens voorbij gevlogen. We zijn aangekomen 
aan onze laatste vergadering van het jaar. We sluiten het scoutsjaar 
af met zomers gevoel om alvast in de stemming voor zomerkamp te 
komen. Kom mee zomeren van 14u tot 17u op de scouts.   

  

 

 

Stevige scoutslinker van jullie Leiding!  

Viktor – Michiel – Maud 

 


