
Maandlijst jonggivers januari - maart 
 

Dag liefste jonggivertjes! 
Hier zijn we dan weer met een kersverse maandlijst gevuld met super leuke 

vergaderingen! Wij zullen alvast aanwezig zijn, hopelijk zijn jullie ook weer allemaal van 
de partij! 

 
!! OPGELET: In januari vinden de vergaderingen plaats op zaterdag van 19u – 22u !! 

 
 
 
Zaterdag 7 januari – Driekoningen 
Driekoningen, driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed… Vandaag gaan we 
Teralfene rond om de mensen onze beste zangskills te tonen. Warm je 
stembanden dus maar alvast op! 
Afspraak van 19u – 22u op de scouts 
 
Zaterdag 14 januari – Nieuwjaarsfeestje 
Het nieuwe jaar is eigenlijk al begonnen, maar dat betekent niet dat we dit niet 
meer kunnen vieren! Trek jullie mooiste kleren aan en kom met ons gezellig 
samenzitten om het nieuwe jaar goed in te wijden! 
Afspraak van 19u – 22u op de scouts 
 
Zaterdag 21 januari – Casino/spelletjes 
Vandaag houden we een casino-en-spelletjesavond! Neem je favoriete 
gezelschapsspel mee, of kom een kaartje leggen, aan jou de keus! 
Afspraak van 19u – 22u op de scouts 
 
Zaterdag 28 januari – Kampvuur 
Vandaag houden we het chill door een vuurtje te stoken ;) Kom er gezellig 
bijzitten om wat bij te praten met je medejonggivers en op te warmen in deze 
koude weken. 
Afspraak van 19u – 22u op de scouts 
 

!! Vanaf nu vinden de vergaderingen terug plaats op zondag !! 
 
Zondag 5 februari – Schaatsen 
Aangezien we er vorige keer jammer genoeg niet geraakt zijn, gaan we dit 
vandaag goedmaken. Hieronder nog eens een lijstje van wat je zeker mee moet 
hebben: 

- Handschoenen 
- Dikke kousen 



- €6 
Afspraak om 13u45 aan de schaatsbaan, we zullen rond 16u45 klaar zijn 
 
Zondag 12 februari – Valentijn 
Love is in the air… Ruiken jullie het ook? Cupido is weer aan het rondvliegen, 
misschien komt hij ook eens langs op de scouts…  
Afspraak van 14u – 17u op de scouts 
 
Zondag 19 februari – Toneel 
Vandaag geeft Carpe Diem een voorstelling en aangezien er heel wat 
scoutsleden in meedoen gaan wij hen gaan supporteren! 
Afspraak om 14u op de scouts, we zullen om 17u terug zijn 
 
Zondag 26 februari – Geen scouts 
De leiding is op leidingsweekend dus jullie zullen ons moeten missen vandaag :(  
 
Zondag 5 maart – Kiek vergadering 
Tok tok tok! Vandaag is het thema kiekens! We spelen spelletjes over/van/met 
kippen. Benieuwd wat we in petto hebben voor jullie? Kom het ontdekken! 
Afspraak van 14u – 17u op de scouts 
 
Zondag 12 maart – Quiz 
We spelen een spel vanavond! Zijn jullie in staat om onze quiz op te lossen? 
Kom jullie koppen bijeen steken en bewijs het ons! 
Afspraak van 14u – 17u op de scouts 
 
Zondag 19 maart – Sjorvergadering 
Vandaag gaan we jullie weer wat technieken aanleren, zodat jullie tegen 
zomerkamp allemaal experts zijn! Deze vergadering is verplicht, gelieve iets te 
laten weten indien je er niet bij kan zijn. 
Afspraak van 10u – 17u op de scouts 
 
Zondag 26 maart – Boefvergadering  
We sluiten deze maandlijst goed af met een welverdiende boefvergadering! 
Neem/maak allemaal iets mee om te eten en kom het gezellig samen opeten 
met de rest! 
Afspraak van 14u – 17u op de scouts 
 
 
 



Ziezo, dit was het dan weer, helaas moeten wij hier afscheid nemen van jullie :(  
Maar niet getreurd! Binnenkort komt er weer een kersverse maandlijst op jullie af! Iets 

om naar uit te kijken dus ;) 
 

Ondertussen een stevige scoutslinker van jullie leiding 
Athalia – Emma – Lauren – Nils – Stef  


