
Maandprogramma 2e semester 

Eerst een beetje info:  

De scoutsvergaderingen voor de jonggivers gaan door op zondag van 
14:00 tot 17:30. 

Buiten de vergaderingen gaan we ook 2 keer op weekend en tijdens 
de zomervakantie op kamp. 

We verwachten jullie steeds in perfect uniform (rok, T-shirt, 
groepsdas en hemd). Dit is bij ons tweedehands te verkrijgen voor en 
na de vergaderingen of nieuw in de Hopper. Wanneer het kouder dan 
10°C is, mogen jullie uiteraard een lange broek aandoen. 

Het lijkt misschien ver, maar het zal er sneller zijn dan je denkt; het 
kamp. Ook dit jaar zal dit doorgaan van 20 tot en met 30 juli. Verdere 
info volgt later. Enige voorwaarde om mee te mogen op het kamp is 
dat we jullie minstens 6x op de vergadering hebben gezien. 

Indien jullie nog vragen hebben of er zaken onduidelijk zijn, aarzel 
dan zeker niet om een kijkje te nemen op www.scoutsmeerdaal.be of 
ons te contacteren via mail (jonggivers@scoutsmeerdaal.be)! 

 

12 februari:  
HOERAAAA na elkaar lang niet gezien te hebben is jullie geliefde leiding terug! We 
hebben jullie vandaag allemaal nodig om deze vergadering tot een goed einde te 
kunnen brengen, ben jij erbij?  
 

19 februari:  

 

 

26 februari:  
Yess, vandaag gaan we op uitstap naar ….. Meerdaalbos. Maak jullie allemaal klaar 
voor het leukste bosspel van het jaar! 

http://www.scoutsmeerdaal.be/


 

5 maart: Trek vandaag je stapschoenen maar aan want we gaan langs de huizen voor 
Truffelverkoop! Zet je schattigste snoetje op en verkoop zo veel mogelijk truffels! 

 

10-12 maart: Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw en wij willen heel graag terug op 
weekend, samen met jou! WOEHOEEE onze tweede epische Jonggiverweekend staat 
voor de deur!!! Meer info volgt snel! 
Schrijf je hier in: https://scoutsmeerdaal.be/jonggiversinschrijvingen 

 

19 maart: Dames en heren kom dat zien! Vandaag spelen we een geheim spel waarbij 
we veel handen nodig hebben, mis dit dus zeker niet! 
 

26 maart: Ook wij moeten soms nog bijleren, daarom heeft de leiding vandaag een 
vorming waardoor het geen vergadering is.   
 

2 april: Altijd al eens andere leiding willen hebben voor één vergadering? Dat 
begrijpen wij natuurlijk niet, maar om jullie toch tegemoet te komen doen 
wisselvergadering! 
 

9 april: Aangezien het vandaag Pasen is, zijn wij te druk bezig met eitjes zoeken en is 
het dus vandaag geen vergadering… 

Alvast een leuke paasvakantie & veel smikkel plezier gewenst! 

 

16 april: Vandaag is het helaas geen vergadering want de leiding is op teambuilding. 
Jullie kunnen thuis alvast nagenieten van de paaseitjes van vorige week (als jullie nog 
geen buikpijn hebben) 
 

zaterdag 22 april: stadsspel 
“europeanbestdestinations.com” heeft Leuven uitgeroepen in de top 5 beste 
bestemmingen in Europa. Da zal wel de moeite zijn dan? We verzamelen zaterdag 
om 14h00 op het Martelarenplein in Leuven. De vergadering eindigt zoals altijd om 
17h30.  
 

30 april: Deze namiddag gaan we op een stevige dagtocht! Vergeet zeker geen 
vleesje mee te nemen! We spreken af om 11u op de lokalen en eindigen onze 
wandeldag om 15u terug op de lokalen. 
 

7 mei: Vandaag spelen we een heus groepsspel! Ja je hoort het goed, samen met alle 
takken maken we er een spetterende laatste zondag van! 
 

vrijdag 12 mei: bbq  
Het scoutsjaar zit er weer op. Dit zullen we allemaal samen 

feestelijk afsluiten met een heuse BBQ!!!!!!! Wij voorzien groentjes, pasta’s en 

een vleesje! Gelieve wel 5 euro mee te nemen. De exacte uren laten we nog weten! 

https://scoutsmeerdaal.be/jonggiversinschrijvingen


Gelukkig staat er na ons droevige afscheid wel nog een MEGA FANTASTISCH 

ONVERGETELIJK kamp op ons te wachten!! Zoals jaarlijks gaan we van 20 tot 30 juli 

onze tenten opslaan in ons mooie Ardennen. Alle info hierover krijgen jullie begin juli 

in het kampboekje. 


