
Jonggiver-Programma
December - Januari

Liefste jonggivers
Hier zijn we alweer met het tweede programma, wat gaat het toch snel!
Wij hebben weer een mooi programma in petto voor jullie, zodat we 
ons zeker niet moeten vervelen op deze koude winterdagen. 
LET OP: vanaf 7/12 vindt de vergadering plaats op vrijdagavond. Dit 
tot het einde van januari. 

Wij zien jullie graag massaal en in perfect uniform op vrijdagavond van 19u 30 tot 21u 30 op 
onze scoutslokalen!  

Zondag 2 december: 

Onze laatste zondagse activiteit! Vandaag loopt alles op wieltjes want
vandaag gaan voor een ALLES-OP-WIELTJESVERGADERING. Voor deze
vergadering vragen we jullie om iets op wieltjes mee te brengen: rolschaatsen,
step, fiets, eenwieler,… De mogelijkheden zijn eindeloos!!! 

Vrijdag 7 december:

Vandaag worden jullie voor de eerste keer verwacht om 19u 30. Breng zeker en
vast een dekentje of kussentje mee, want we maken het gezellig en knus met 
onze jaarlijkse TARCINEMA!!! 

Vrijdag 14 december:
 
Ben jij verzot op monopoly? Speel je graag eens uno? Of is stratego meer jouw ding?
Kom dan zeker naar deze GEZELSCHAPSSPELLETJES AVOND!!! Aarzel niet om
jouw favoriete spel mee te brengen. 

Vrijdag 21 december: 
Vandaag is het geen scouts. Morgen zijn jullie wel welkom voor onze gezellige 
kampvuuravond FIK. 

Zaterdag 22 december: 

Ook dit jaar zet Scouts Terjoden zich weer in voor de warmste week met de
actie FIK. Wat houdt dit juist in? Iedereen is welkom op deze gezellige
kampvuuravond met live optredens en de nodige Gluwhein en jenever.
Check onze facebook pagina voor meer info. Hopelijk tot 
dan! 



Vrijdag 28 december:  

Haal jullie mooiste slingers en jullie kerstmanpak maar uit de kast en oefen 
op de beste kerstmeezingers allertijden want op deze mooie avond houden we
een KERSTFEESTJE om jullie vakantie goed in te zetten! Breng ook 
allemaal een klein cadeautje mee ter waarde van 
maximum €5, want wat is een feestje zonder pakjes? 

Vrijdag 4 januari: 

Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwen hoed…
Warm jullie stem maar al op want vandaag gaan we drie koningen
zingen! 

Vrijdag 11 januari: 

We spreken vanavond niet af op de scouts maar wel aan de schaatsbaan te 
Liedekerke voor de jaarlijkse SCHAATSAVOND. Verdere info volgt via mail. 

Vrijdag 18 januari: 

Op deze gezellige winteravond trekken we erop uit met onze vuurpotten. Een blik,
wat ijzerdraad, krantenpapier en eventueel een hamer zijn een must voor onze
VUURPOTTENTOCHT!

Vrijdag 25 januari: 

Welke vogel is de kleinste ter wereld? Op hoeveel minuten staat het 
wereldrecord adem inhouden? Waar staat het grootste standbeeld ter 
wereld? Ontdek het allemaal op de grote HINDERNISSEN-QUIZ!!! 

Als jullie nog vragen hebben kunnen jullie ons steeds bereiken via jonggiverleiding@scoutsterjoden.be

Een stevige scoutslinker 
Kleurrijke Kauw - Speelse kwikstaarte - Stoutmoedige agame -  merkwaardige chinchilla 

   


