Maandbrief Jonggivers
April - Juni
Zaterdag 16 april:
Je ziet het al aankomen: er is WEERAL iemand vermoord. Wat is dat toch de laatste jaren? Maar
wie? Wat? Wanneer? Waar? Hoe? Waarom? Hoe laat? Waartoe? Welke? Waarvan? Hoeveel? En wat
voor? Allemaal goede vragen, die jullie van 2 tot 5 op Den Duiker kunnen oplossen tijdens Cluedo!
Vrijdag 22 april – zondag 24 april:
Kerstweekend is al even geleden, dus we willen jullie de kans geven om nog eens een weekendje
van huis weg te gaan! Ideaal dus: Gouwweekend! Extra info vinden jullie op de aparte brief voor
gouwweekend, maar we verwachten jullie vrijdag om 18:00 met de fiets op Den Duiker.
Zaterdag 30 april:
Al zo ver in het jaar en we hebben nog altijd geen techniekendag gedaan? En elke week zagen er
wel een paar jonggivers dat ze kooktocht willen doen. Zij blijven niet op hun honger zitten, want
die twee vergaderingen combineren we! Van 10 tot 5 verwachten we jullie op Den Duiker voor
een heuse techniekenkooktochtvergadering.
Zaterdag 7 mei
Kennen jullie dat? Dat jullie door het bos de bomen niet meer zien? Wij alleszins wel. Over een
bos gesproken: van 2 tot 5 bosspel! Afspraak op Den Duiker.
Zaterdag 14 mei:
Een heel jaar lang dezelfde leiding? Hoe saai is dat? Vandaag krijgen jullie andere leiding! Van 2
tot 5 op Den Duiker voor leidingsswitch!
Zaterdag 21 mei:
Nu jullie allemaal al in het middelbaar zitten, begin je al wel eens last te krijgen van ouder
worden. Kramp in je benen, een pijnscheut in je rug. Leg die momenten maar goed vast, want
vandaag is het bomma en bompa-vergadering. Zoals gewoonlijk van 2 tot 5 op Den Duiker.
Zaterdag 28 mei:
Kort en krachtig: verrassingsvergadering. Meer info volgt nog!
Zaterdag 4 juni:
Zoals iedereen wel weet, is Turnhout de allercoolste gemeente ter wereld. Maar soms moeten
we ook eens buiten onze bubbel durven treden en de (duidelijk minder coole) omgeving gaan
verkennen. Vandaag gaan we naar de Konijnenberg, maar we spreken af op Den Duiker om
samen te fietsen. Afspraak om 13:45! Afsluiten doen we om 17:00 op ons scoutsterrein.

Zaterdag 11 juni:
Het zijn weer examens! Joepiejee! Om jullie wat rust en vrijheid te gunnen, houden we vandaag
val in val uit-vergadering. Van/tussen 2 tot 5 op Den Duiker.
Zaterdag 18 juni:
Nog altijd examens? Na een dag blokken nood aan ontspanning? We got you covered. We houden
filmavond, van 19:30 tot 22:30 op Den Duiker.
Zaterdag 25 juni:
Om het scoutsjaar mooi af te sluiten, eindigen we naar goede gewoonte met vlottentocht. Om het
met de woorden van Miete te zeggen: ‘ Vlot idee!’’ 2 tot 5 op Den Duiker.

Zozo, de laatste maanden van dit scoutsjaar. Geniet er maar van, want voor je het weet zijn ze
voorbij! Heb je vragen, suggesties, hilarische moppen, constructieve commentaar, intelligente
ingevingen, wijze levensraad of rake opmerkingen, aarzel niet op ons te contacteren op volgend
e-mailadres: jonggivers@scouts-sint-michiel.be.
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