
Jonggiverprogramma Mei-juni 
 

Aangezien de examens opnieuw voor de deur staan voor jullie liefste leiding, gaan de meeste 

vergaderingen doorgaan op vrijdag van 19 uur 30 tot 21 uur 30. (Tenzij anders vermeld!) 

 

Vrijdag 11 mei: Vanavond gaan we ploeteren in de wilde waterbanen van 

Ninove! Je hebt het goed geraden, we gaan zwemmen! Wat je vooral 

moet meenemen: een zwembroek of badpak/bikini, een handdoek en 3 

euro! Jullie worden aan het zwembad van Ninove verwacht om 19 uur en 

kunnen om 21 uur terug jullie schatten mee naar huis nemen.  

 

Zondag 20 mei: (van 14 uur tot 17 uur) Haal je swingkledij uit de kast en doe je 

swingschoenen aan want vandaag gaan jullie swingen in het heuse 

FANTASTISCHESUPERCOOLEMEGAGELIEFDE SWINGPALEIS!! 

 

Vrijdag 25 mei: In het Latijn wordt het zang genoemd, in het meervoud heet het cantus. 

Daarbij wordt bedoeld op een zang -en drinkfestijn waarbij we samen gebroederlijk liederen 

gaan zingen en er een glaasje water bij gaan drinken. Warm dus alvast je stem op en train je 

blaas maar zodat je klaar bent voor onze spannende cantus! 

 

Vrijdag 1 juni: Ken je dat trucje dat eten in je mond verdwijnt… en nog geen minuut later als 

een buikje weer verschijnt? De buiken gespannen en de wedstrijden zijn spannend bij onze 

vreetvergadering! 

 

Vrijdag 8 juni: Wie is er de slimste onder de jonggivers? Dat gaan we deze avond te weten 

komen tijdens onze ‘De slimste jonggiver quiz’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 15 juni: Dr. Zwart heeft het genoegen u uit te nodigen op Slot Swaenesteyn op 

vrijdag 15 juni om 19 uur 30. U wordt verwacht… 

 

Zondag 24 juni: (van 14 uur tot 17 uur) Spetter, pieter, pater. Lekker in het water. Ga alvast 

naar huis, ik kom een druppel later… Niet vergeten meenemen: 

zwemgerief en handdoek…  

 

 

 

 

Dit is ons laatste programma voor dit jaar! Wij hebben er alvast 

van genoten en hopen jullie allemaal terug te zien op groot 

kamp!! 

 

 

 

 

Een stevige scoutslinker, 

De allerliefste leiding 

 

Heline Van Peteghem   Saart Ledegen   Robbe Van Boxtael 

Kleurrijke Kauw   Levenslustige Meeuw  Wispelturige Kameleon 


