
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag lieve givers en giverinnetjes 
 
zoals jullie ongetwijfeld al weten is het vorige boekje op zijn einde gelopen en dus komen wij speciaal
voor jullie met een nieuw boekje. Probeer deze keer ook maar eens te raden wie het voorwoord heeft
geschreven. 
 
Ik zal al een tip geven, 
ik ben de leukste leiding van allemaal.                                                                    
Misschien nog een tweede tip, ik ben zonder twijfel het beste in
manillen.                                               
En dan heel misschien nog een derde tip, de kleur van mijn totemnaam is rood.
 
Dus dit is reeds het tweede boekje. Amai de tijd gaat toch snel als je je amuseert niet? Want de
scouts is natuurlijk het leukste ooit en wij zijn duidelijk, zonder discussie de beste leiding. Cadeautjes
mogen altijd gegeven worden voor ons harde werk. 
 
Hopelijk vonden jullie het weekend fantastisch want het was ook wel tof ja. Jullie hebben zich allemaal
heel goed gedragen dus een klein applausje daar voor. 
 
Het 2 de boekje betekend ook dat de avondvergaderingen er aankomen, jullie mogen dus een lange
broek dragen en dat de Sint komt en dat jullie examens er aankomen en dat de kerstman komt en dat
het nieuwe jaar voor de deur staat en dat onze examens er aankomen en dat mijn verjaardag er
aankomt (31 januari, nog een extra tip) en dat uiteindelijk de zondag vergaderingen er ook weer
aankomen.
 
Ik denk dat ik wel genoeg gezeverd heb voor dit boekje alhoewel ik wel graag zever. 
 
Een aantal praktische mededelingen nog.
Op Zaterdag 23 november en Zondag 24 november gaan jullie de cuberdons kunnen komen
halen. Hopelijk kan een van jullie ook de prijs voor de grootste verkoop innen dus komaan he!
Op 7 december gaan wij opnieuw soep verkopen voor de warmste week van Studio Brussel.Dat
betekend dus dat jullie lekkere pompoensoep kunnen kopen en hierbij een goeddoel steunen. Dan
doen jullie nog eens iets goeds voor deze wereld 😉
En voor de geïnteresseerden, dit jaar is het goede doel Den Dries.
Als laatste mededeling is er terug een frietenbak van de Jin en deze gaat door op 8 en 9 februari.  
 
Dat was het dan voor dit voorwoord. Nu kunnen jullie verder kijken naar final destination 1,2,3,4 en 6
want dat zijn nu toch wel geniale films he. 
 
Vele lekjes en tot zondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vergaderingen 
3/11/2019  Iedereen-kan-kokenvergadering 

Laat jullie maar gaan, we weten wel dat in ieder van jullie een chef schuilt. Bij de één zit die 
misschien iets dieper verborgen van bij de ander, maar we kunnen alleszins proberen om die naar 
boven te halen.  

10/11/2019 Vandaag-is-het-nog-oorlogvergadering 

Tijd om de Groote Oorlog te laten aflopen! De laatste slag is nog niet gestreden, dus bereid jullie 
maar voor op een hels gevecht.  

17/11/2019 Rechtendoortocht 

Hier is hij dan, de klassieker der klassiekers. Trek jullie regenlaarzen en handschoenen maar aan, een 
goede regenjas bij de hand, en we gaan rechtdoor.  

24/11/2019 Stadsspel 

Vandaag trekken we naar de alomgekende stad Gent voor een episch stadsspel. Hierover volgt later 
meer informatie: hoe we vertrekken, wanneer we terugkeren etc. Richtlijnen zijn al te vinden in het 
prikbordblaadje. 

30/11/2019 Sinterklaasvergadering  

EERSTE AVONDVERGADERING 
De oude man is weer in het land, helemaal afgezakt vanuit Spanje met zijn (roet)pieten aan zijn zij. 
Het is ook de eerste avondvergadering, zoals altijd de zaterdagavond van 19-21u. Zijn jullie braaf  

geweest? Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 

7/12/2019  Casinovergadering 

Dress up bitches, let’s make some money. Vandaag willen we jullie allerbeste pokerskills 
aanschouwen en hopen we dat er iemand Viktor van zijn troon kan stoten als pokerking. Wie van 
jullie kan het beste gokken? Wie gaat blut naar huis en wie heeft de jackpot gewonnen? Vanavond 
krijgen jullie het antwoord. 

14/12/2019 Ontspanningsvergadering 

Blijkbaar hebben zelfs kleine kindjes zoals jullie ook examens. Aangezien er voor ons ook zware tijden 
aan zitten te komen, vonden we het wel een gepast momentje om eens helemaal te ontspannen.  

21/12/2019 Battle-Of-The-Sexesvergadering 

Jongens vs meisjes. Het oudste thema dat er is. Al vanaf jullie klein zijn wordt de rivaliteit erin 
gestampt. Welpen vs Kabouters, Jongverkenners vs Jonggidsen. En het is niet omdat jullie plots in de 
Givers zitten (Gidsen+Verkenners, voor wie het nog niet door had), dat die competitiviteit opeens 
verdwenen is, niet? Kom je geslacht maar verdedigen.  



28/12/2019 Kerstfeestje 

De tijd voor eindeloze feesten is weer aangebroken, hoezee! Breng allemaal een cadeautje van 
maximaal 5 euro mee. Deze leggen we dan onder de kerstboom en zo maken we er samen een 
gezellige boel van. 

4/1/2020  GEEN VERGADERING 

Wij zijn aan het afzieeeeeeeennn dus genieten jullie nog maar even van jullie vakantie. 

11/1/2020  Gouwfilm 

Naar jaarlijkse traditie trekken we weer naar Gent om een filmpje te gaan checken met de andere 
scoutsen van onze Gouw! Dit is ook de eerste activiteit met ons nieuw district (Gent West), fyi. 
Verdere info volgt. 

18/1/2020  Schaatsvergadering 

Glibberen en glijden vandaag, we gaan naar de Kristallijn en laten het innerlijke kleine kind nog maar 
eens naar buiten. Alweer zal de praktische info nog volgen. 

25/1/2020  We-spelen-een-spel-vanavondvergadering 

Trek de kast met gezelschapsspelletjes open, haal er je favoriet uit en kom die spelen op de scouts! 
Niets zo gezellig als een avondje ruziemaken over Monopoly. 

2/2/2020  GEEN VERGADERING 

Gedaan met de bloed, zweet en tranen, deze keer zijn wij aan het ontspannen. De lesvrije week is net 
begonnen, we zijn waarschijnlijk aan het genieten van mooi weer, hoge bergen en perfecte pistes. 

9/2/2020  Eerste-zondagvergadering 

Winter is over! We kunnen weer in het zonnetje gezellig buiten spelen. Kom maar af. 

  



Zweedse puzzel 
Vul hem in en geef hem als eerst af en win een prijs. 

 

 



Televisie programmering 
 

 

 
 

 

 

 

Datum Uur wat Waar Meebrengen 
03/11 14u – 17u + 

halfuurtje 
Iedereen-kan-
kokenvergadering 

Scouts / 

10/11 14u – 17u + 
halfuurtje 

Vandaag-is-het-nog-
oorlogvergadering 

scouts / 

17/11 14u – 17u + 
halfuurtje 

Rechtendoortocht scouts / 

24/11 13u30 – 
17u30 
(ongeveer) 

Stadsspel Brielken Mobib-kaart 

30/11 19u – 21u Sinterklaasvergadering Scouts / 
7/12 19u – 21u Casinovergadering scouts Gala-outfit 
14/12 19u – 21u Ontspanningsvergadering scouts / 
21/12 19u – 21u  Battle-Of-The-

Sexesvergadering 
scouts / 

28/12 18u – 21u Kerstfeestje scouts Cadeautje van max 
5 euro – gala outfit 

04/01 / GEEN VERGADERING / / 
11/01 ? 

(namiddag) 
Gouwfilm Sint-bavo / 

18/01 19u – 21u 
(ongeveer) 

Schaatsvergadering Kristaijn / 

25/01 19u – 21u  We-spelen-een-spel-
vanavondvergadering 

scouts gezelschapspelletje 

02/02 / GEEN VERGADERING / / 
09/02 14u – 17u + 

halfuurtje 
Eerste-
zondagvergadering 

scouts / 


