
Boekje	  Jonggivers	  2018-‐2019	  

Mannekes,	  het	  is	  
weer	  zover!	  

Mannekes,	  het	  is	  
weer	  zover!	  

Een	  super-‐cool	  
scoutsjaar!?	  



Wie	  is	  wie?	  
	  
Simon	  “Mikke	  Mitro!”	  Havaux	  
Keulenstraat	  121	  
3020	  Herent	  
0479	  84	  54	  06	  
	  
Emma	  “Emmy	  Emmer”	  De	  Cock	  
Paddenpoelstraat	  8	  
3150	  Haacht	  
0474	  04	  22	  56	  
	  
Pieter	  “Pirre	  Piket”	  De	  Hauw	  
Mechelsesteenweg	  172	  
3020	  Herent	  
0478	  74	  89	  88	  
	  	  
Arne	  “Akke	  Atsjoe”	  Van	  den	  Broeck	  
Dorenstraat	  15	  
3020	  Herent	  
0470	  37	  54	  12	  
	  
	  Wij	  zijn	  ook	  altijd	  bereikbaar	  via	  jonggivers@scoutsherent.be	  of	  gewoon	  op	  zondag	  na	  de	  
vergadering!	  	  	  
Vraagje	  voor	  de	  groepsleiding?	  Stuur	  naar	  groepsleiding@scoutsherent.be	  
	  
	  

Praktische	  info	  	  
	  
Mannekes!	  
Vader?	  

Vergadering!	  
	  
Wanneer?	  Zondag	  14u-‐18u	  

Waar?	  Den	  Doren	  
Wat?	  Spellekeeezzz!	  

Dresscode:	  Werkkledij	  (Das,	  hemd,	  sjaaltje,	  scoutsbroek/scoutsrok)	  
! Dassen	  zijn	  bij	  ons	  te	  koop	  voor	  €	  10.	  Voor	  de	  rest	  kan	  je	  terecht	  bij	  de	  Hopper	  of	  bij	  

onze	  tweedehandsdienst	  (tweedehands@scoutsherent.be)	  
	  

Hoe	  geraak	  ik	  er?	  GAMMA	  met	  de	  vlo!!	  Van	  jong-‐givers	  wordt	  verwacht	  dat	  ze	  elke	  week	  
met	  de	  fiets	  komen.	  Zo	  kunnen	  we	  al	  eens	  uitweiden	  naar	  andere	  gamma-‐filialen.	  Vergeet	  
ook	  jullie	  helm	  en	  fluohesje	  niet.	  



Wat	  als	  ik	  er	  niet	  geraak?	  Dan	  stuur	  ik	  een	  mailtje	  naar	  mijn	  leiding	  om	  te	  verwittigen!	  

	  

Wat	  kost	  dat?	  Awel	  he,	  GAMMA	  na	  de	  bank.	  Want…	  

Voor	  het	  vieruurtje	  vragen	  wij	  €	  10	  voor	  het	  hele	  jaar.	  Dit	  bedrag	  stort	  je	  samen	  met	  	  

het	  lidgeld	  (€	  37)	  met	  in	  vermelding	  naam	  lid	  +	  tak	  op	  	  BE41	  0636	  0825	  5410	  (Arne	  Van	  

den	  Broeck).	  

	  

Wij	  hopen	  dat	  deze	  en	  andere	  kosten	  van	  de	  scouts	  betaalbaar	  zijn.	  We	  willen	  zeker	  

vermijden	  dat	  iemand	  omwille	  van	  financiële	  redenen	  niet	  kan	  deelnemen	  aan	  onze	  

scoutsactiviteiten.	  Daarom	  zijn	  er	  verschillende	  mogelijkheden	  uitgewerkt	  om	  de	  

financiële	  last	  die	  onze	  jeugdbeweging	  mogelijk	  met	  zich	  meebrengt	  wat	  lichter	  te	  

maken.	  Wij	  zoeken	  in	  alle	  vertrouwen	  graag	  mee	  naar	  een	  oplossing.	  

	  

Kalender	  
	  
Zaterdag	  22/9:	  Openingsdag	  
	  
Zondag	  30/9:	  GAMMA	  naar	  de	  scouts	  
	  
Zondag	  7/10:	  GAMMA	  naar	  den	  bos	  
	  
Zondag	  14/10:	  GAMMA	  rekken	  vullen	  
	  
Zondag	  21/10:	  GAMMA	  met	  de	  oudjes	  op	  schok.	  KIKKERDAG!!	  Info	  volgt	  
	  
Zondag	  28/10:	  GAMMA	  Wenen	  
	  
Vrijdag	  2/11	  –	  Zondag	  4/11:	  GAMMA	  ni	  weg	  in	  de	  vakantie,	  want	  het	  is	  WEEKEEEND!!	  
	  Info	  volgt.	  
	  
Zondag	  11/11:	  GAMMA	  boiten	  met	  de	  boys	  
	  
Zondag	  18/11:	  GAMMA	  terug,	  aleja,	  na	  het	  eetfeest.	  Eetfeest!	  Dus	  vergadering	  start	  pas	  om	  
15u!!	  
	  
Zondag	  25/11:	  GAMMA	  Gamma	  
	  
Vrijdag	  30/11:	  GAMMA	  in	  de	  zak.	  SINT	  Info	  volgt	  nog	  
	  



Zondag	  9/12:	  GAMMA	  LOCO	  
	  
Zondag	  16/12:	  GAMMA	  naar	  de	  …	  (mysterieus	  hé?	  "	  mopje	  van	  Pieter)	  
	  
Vrijdag	  21/12	  –	  Zondag	  23/12:	  GAMMA	  Fancy,	  KERSTFEESTJES!!!!	  Info	  volgt.	  
	  
Kerstvakantie:	  GAMMA	  naar	  al	  uw	  familiefeestjes.	  Geen	  vergadering	  
	  
Zondag	  13/1:	  	  GAMMA	  wel.	  
	  
Zondag	  20/1:	  GAMMA	  niet.	  Geen	  vergadering.	  
	  
Zondag	  27/1:	  GAMMA	  wel	  
	  
Zondag	  3/2:	  GAMMA	  niet,	  want	  de	  leiding	  is	  er	  niet.	  (Lesvrije	  week)	  
	  
Zondag	  10/2:	  GAMMA	  wel,	  want	  we	  vliegen	  er	  in	  #2esemester	  
#geenmopjevanPieterwantdasechtwaar	  
	  
Zondag	  17/2:	  Wel	  vergadering.	  Nieuw	  thema!	  
	  

Belangrijke	  data	  
	  
Weekend	  02-‐03-‐04	  november	  
Kamp	  5-‐	  15	  juli	  2019	  in	  Hamoir	  
	  


