
Jonggivers 
HALLO HALLOOOOO!! Wij zijn helemaal klaar voor het nieuwe scoutsjaar en we hopen 
dat jullie ook van de partij zijn "#$%. Voor deze eerste maandlijst hebben we enkele 
toffe activiteiten in petto. Benieuwd? Afkomen is de boodschap. Vergeet ook je 50 
cent niet mee te nemen als je iets wil drinken en uiteraard verwachten we jullie 

steeds in perfect uniform.  
 

 

Zondag 26 september: kennismaking + lokaal versieren 
Het nieuwe scoutsjaar is er eindelijk… Wie is jouw nieuwe leiding en ken je alle jongens en meisjes van bij de 
jonggivers nog? Of ben je nieuw en vraag je je af bij wie je allemaal in de tak zit? Kom dan eens af op zondag van 
14u tot 17u om met iedereen kennis te maken en het lokaal wat te versieren. Neem gerust enkele posters of 
slingers mee. See you then! 

 

 

Zondag 3 oktober: teambuilding 
Om de sfeer nog wat op te krikken en het 
vertrouwen in elkaar te vinden, doen we 

vandaag wat teambuilding activiteiten. Bij 
teambuilding draait het namelijk allemaal 

rond teamwork. Dus zet jullie maar 
schrap! Op zondag van 14u tot 17u. 

 

 

Zondag 10 oktober: escape room 
Jullie zijn al jonggivers en dus oud en wijs genoeg om jullie weg naar buiten te vinden, toch? Of juist helemaal 
niet? Kom kijken wie er outside the box kan denken en 
zoek je weg uit ons lokaal voor de tijd op is… Zondag 
van 14u tot 17u. 

 

 

 



Zondag 17 oktober: dorpsspel 
Yessss tis dorpsspel. Spreekt voor zich dus welkom op zondag van 14u tot 17u. 

 

Zondag 24 oktober: SJORVERGADERING!!! 
Vandaag is het tijd om de handen nog eens uit de 
mouwen te steken! Het langverwachte moment is 
daar…de eerstejaars leren vandaag sjorren en de 
anderen kunnen nog eens tonen hoe goed ze het 
sjorren al onder de knie hebben. Deze vergadering is 
verplicht, dus laat zeker iets weten aan de leiding als 
je er niet kan bijzijn.  Afspraak op zondag van 10u30-
17u. Breng ook 3 euro mee voor het middageten.  
 
 

 

 

Zondag 31 oktober: halloween 
Kom in je meest griezelige outfit en doe mee met ons halloweenspel. Wees niet bang en kom eens piepen op 

zondag van 14u tot 17u. 

 

 

Zondag 7 november: bos 
Vandaag gaan we naar het bos dus neem voor de zekerheid een regenjas 
mee. Aangezien jullie met zo veel zijn, is het ook de bedoeling dat we met 
de fiets gaan. Zorg er dus voor dat je met de fiets naar de scouts komt. 
Afspraak op de scouts op zondag van 14u tot 17u.  
 

Zondag 14 november: laddercompetitie + groepsfoto 
Hopelijk zijn jullie niet bang van hoogtes want vandaag is het de bedoeling zo hoog mogelijk te eindigen! Slaag jij 
in de meeste opdrachten en werk je zo jezelf tot helemaal bovenaan de ladder? Kom het ons bewijzen op zondag 

van 14u-17u. Kom vandaag ook zeker in perfect uniform en zet alvast je beste glimlach op want vandaag wordt 
ook de groepsfoto genomen!  

 

 



Zondag 21 november: schaatsen 
Vandaag begeven we ons op glad ijs (en letterlijk dan nog). Smeer alvast jullie benen in want we trekken met 
onsze fiets richting de schaatsbaan van Liedekerke. We spreken af op de scouts om 13u40, om 17u zijn we terug 
op de scouts.  

Wat mogen jullie zeker niet vergeten:  

• 5 euro  
• Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen  
• Kom met de FIETS  

 

 

Zondag 28 november: social media spel 
Facebook, Instagram, Tik Tok, … ons dagelijks leven zit er vol mee! Maar zijn 

jullie ondertussen ook al experts geworden in de social media wereld? Benieuwd 
wat jullie hierover nog niet kennen? Kom het vandaag samen met ons 

ontdekken!  Afspraak op zondag van 14u-17u. 

 

Zondag 5 december: sinterklaas 
Hoor wie komt daar kinderen, hoor wie komt daar kinderen,… Jullie weten vast wel hoe het verder gaat. De sint 
komt langs vandaag dus kom mee aan zijn troon bouwen en kom te weten of je braaf bent geweest dit jaar, of wie 
weet beland je in de zak… Afspraak op zondag van 14u tot 17u.  

 

 

Zaterdag 11 december: bowlen 
We gaan deze avond op ons gemak eens gaan bowlen. Jullie zullen 

waarschijnlijk ook een centje moeten meenemen, maar hoeveel dit exact 
is laten we zeker en vast nog weten! Vraag ook eens aan jullie ouders of 

ze kunnen rijden 😊"#$%. Afspraak op de scouts op zaterdag van 19u tot 22u. 

 

 

Zondag 26 december: winterdag 
Verdere informatie volgt nog. 

 

Een stevige scoutslinker xxx 
Yentl, Britt, Nils en Stef 


