
Jong-Givers 
 
Dag beste Jong-Givers. We bevinden ons al in het derde kimmeke van het jaar. Je kan hier 
droevig om zijn dat het jaar al zo ver gevorderd is, terecht ook. Maar je kan het ook bekijken 
als dat we elkaar al 2 kimmekes aan het leren kennen zijn en het aftellen naar het kamp kan 
beginnen. Of je kan gewoon denken joepie derde kimmeke  
Soit xd 
 
Voor je de leuke activiteiten bekijkt, zijn hier onze afspraken nog eens: 
 

1) We komen iedere zondag op tijd om 9u45 stipt 
2) We komen in perfect uniform (hemd, das en groene of bruine broek/rok) 
3) We luisteren naar onze lieve leiding 
4) Wanneer we niet kunnen komen, sturen we voor vrijdag een sms naar  

 
Tijmen: 0486/ 24 09 07 of 
Zomer: 0477/ 19 04 68 
 
Enkele belangrijke data: 
 
Groepsweekend: 3-5 maart 
Kamp: 4-16 juli 
 

Weekend 3-5 maart  Groepsweekend 

Jiplaaaa de eerste vergadering is al direct een knaller, het epische groepsweekend!! Welke 
workshops kies ik dit jaar?? Wie gaat mijn leiding zijn tijdens de leidingswissel?? Komt er 
weer zo’n onnozel optreden de laatste dag?? Wie gaat het beste verkleed zijn op de bonte 
avond???? Allemaal vragen die ik me alvast stel. Stel jij deze ook? Of steel je liever  
Brief volgt! 

Zondag 12 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

Deze vergadering laten we ons van onze chillste kant zien. Wij gaan rustig ontbijten rond het 
kampvuur. Misschien zetten we wel een muziekje op. De leiding voorziet sandwiches en 
pistolets. Als iedereen een beetje charcuterie (toespijs) of een andere lekkernij meeneemt 
dan kunnen we eten als koningen.  
 
Ontbijt als een keizer  
Lunch als een koning 
Diner als een arme man 
 
Even wat wijsheid  



Zondag 19 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

In het leven vergelijken we ons al eens met anderen. Wie is het grootst, wie heeft de beste 
punten op school, wiens haar is het langst. We mogen ons niet laten afleiden van wat echt 
belangrijk is, waar het echt om draait, namelijk:  Wie zijn wieltjes zijn het snelst. Één ding is 
zeker: als Zomer haar rolschaatsen aanheeft is zij de snelste, zij kan scheuren als de beste. Of 
bedoelde ik zeuren?  

Zondag 26 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

Ohnee. Probleem. Mijn vriendin is zwanger. Oke denk rustig na, wat nu? Weglopen van 
verantwoordelijkheden en problemen? Zeker en vast! Naar waar? Balkan, daar is het 
goedkoop. We leiden een compleet nieuw leven in de Balkan en zijn daar gelukkig. Toch 
kneed er iets aan me. Wat dan? Geweten! We keren terug in de tijd en nemen nu de tweede 
juiste beslissing. We dragen zorg voor de lieve vrouw en baby. We dragen zorg op de enige 
manier die we kennen. Het zwangerschapsspel.  
 

Zondag 2 april  Geen scouts 

Derde kimmeke van het jaar, niet is minder waar. Miljaar, staar daar, er komt weer een 
rijmpje aan zonder gemaar. Tijmen wordt voorspelbaar. Heb geen bezwaar, ook deze 
periode staan wij voor je klaar. Je kan bij ons terecht voor elke struggle thuis of uit het 
middelbaar. Waar de nood is daar weegt zelfs een klein gebaar zwaar. Bewaar dan ook onze 
raad want wij zijn al iets meer levensgaar, kijk maar naar Gilles zijn haar.  
 

Zondag 9 april  Geen scouts 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen scouts  



Zondag 16 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

 
 
Genoeg spoilers voor deze vergadering!!!! 

Vrijdag 21 april 17u00 – 22u00 Avond 

 
Tijd om geld van mensen af te troggelen, het is onze kasactie! Na enkele succesvolle jaren 
Mexicaanse avond, hebben we besloten het naar een hoger level te tillen, Mexican Night!! 
Nodig je vrienden en familie allemaal uit, want het wordt een overheerlijke avond! We 
hebben jullie hulp nodig voor eten maken, opdienen en opruimen, dus tot dan!                                      
…                                                             Letsgoooooooooooooooo 

 
 
 
 
 
 
 



Zondag 30 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

Over de evolutie van het dierenrijk kan uren gediscussieerd worden. Laat het discussiëren 
maar over aan mensen met een diploma. Wij zijn nog op zoek naar ons diploma. Daarnaast 
zijn we ook op zoek naar de beste plaats op de baan waar we ons zelfmoordeitje kunnen 
leggen zodat het wordt plat gereden. Dicht tegen de rand of liever in het midden. Laat je 
opinie achter in de comments.  
 
 

 

Weeral het einde van het kimmeke     
Tot snel! 

 

 
 

      Gilles                     Zomer                      Tijmen                       Pieter-Jan                   Brent 
 
 
 
 


