
Maandprogramma September-
December 

 

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.  

We raden iedereen aan om elke vergadering met de fiets te komen vanaf de Jonggivers, zo kunnen 
we al eens verder het bos in gaan of een groter dorpsspel spelen.  

Het lidgeld bedraagt €50 en is te storten op BE51 7343 2505 2362, liefst voor 21 oktober. Dit geld 
wordt gebruikt voor de verzekering en voor een klein vieruurtje tijdens de vergadering. 

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)!  

 
25 September: Mooi weer en een heerlijke barbecue, meer moet dat toch niet zijn? Iedereen is 
welkom op onze openingsbarbecue om de start van een nieuw scoutsjaar te vieren. 

2 oktober: Rarara… Zijn jullie al benieuwd naar jullie leiding? 

Vandaag komen jullie te weten welke leiding er met jullie een geweldig jaar van gaat maken.    

Doe zeker je uniform aan! (wie dit nog niet zou hebben doet best kleren aan die vuil mogen worden) 

8 Oktober: Dia-avond! Kom een zalig kamp herbeleven met de mooiste foto’s van die geweldige 
week in juli. Houd de site in de gaten voor meer informatie. 

9 Oktober: Oh nee! Er is iemand vermoord! Haal je vergrootglas maar boven en zet je speurdershoed 
al op want vandaag  gaan wij op speurtocht. 

16 Oktober:  

Joepieee, herfst! Tijd om alle mooie kleuren te bewonderen in ons bos. Iedereen wordt met de fiets 
verwacht. 

zaterdag 22 oktober: Elk jaar kunnen wij 1 avond getuige zijn van een heus spookdorp in Haasrode. 
Het bos loopt dan vol rare wezens die het gemunt hebben op onschuldige wandelaars.  

Dit heuse spektakel gebeurt jammer genoeg niet vanzelf, daarom verwachten we jullie om 14u aan 
het wit paveljoen bij de bremberg de schrikkeltocht mee te helpen opbouwen.  

23 oktober: De leiding heeft geen oog dichtgedaan na die enge nacht. Geen vergadering vandaag 
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30 Oktober: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ 

4-5-6 november: Woehoeww het is weer zover, we gaan op weekend! De locatie is nog topsecret, 
maar meer info volgt snel in een weekendbrief. 

Inschrijven: https://scoutsmeerdaal.be/jonggiversinschrijvingen 

13 november: Help, onze medeleuvenaar Jeroen Meus is ziek! Hoog tijd om vervanging te zoeken 

zaterdag 19 november: Vanavond kunnen jullie komen genieten van een heerlijke kaasschotel of een 
croque op onze KAAS EN WIJN AVOND. Meer info vind je in je mailbox of op de site als het zo ver is. 

20 november: De leiding heeft weer eens veeel te veel gegeten, daarom vandaag geen vergadering. 

 

Vanaf nu starten de avondvergaderingen op vrijdag. Jullie zijn welkom van 20 tot 22h. 

25 november: Vandaag verwachten we jullie om 20u aan de schaatsbaan van Leuven. Neem zeker 
dikke sokken, handschoenen en €5 €6 cash mee! 

2 december: Wordt het weeral The Sound of music of toch een andere film? Kom zeker naar onze 
filmavond en stem mee welke film we gaan kijken! 

9 december: Kleed je warm aan en doe goede wandelschoenen aan want vandaag doen we een 
gezellige fakkeltocht! Maak je geen zorgen, in geval van slecht weer doen we binnen iets gezelligs. 

16 december: Waar anders kunnen we het jaar mooi mee afsluiten dan een kerstfeestje! Neem 
allemaal een cadeautje mee van rond de €3 en dan maken we er een leuk feestje van! 

Helaas, terwijl jullie genieten van een zalige kerstvakantie zit de leiding met z’n neus in de boeken. 
Tot op 12 februari! 
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