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Wie is de leiding? 

Kato Keutgens (Takverantwoordelijke) 

Ik ben 21 Jaar en studeer Biotechnologie, 

dit wordt mijn 7de jaar als leiding bij de 

Akabe maar mijn 1ste jaar leiding van de 

jonggivers. Ik heb er al mega veel zin in en 

ik hoop jullie ook.  

 

 

Jarne Van der Elst (Hamerverantwoordelijke) 

Ik ben 22 jaar en werk als technisch 

tekenaar in een schrijnwerkerij. Dit is mijn 

2de jaar als leiding en heb er enorm veel zin 

in!  

PS. Ik heb vernomen uit een zeer 

betrouwbare bron dat ik de leukste 

mannelijke leiding ben van deze tak! 

 

 

Lauren Van Hoof (plezierverantwoordelijke) 

Ik ben 19 en is studeer 

productiebeheer land- en tuinbouw. 

Dit jaar is mijn 3de jaar leiding bij de 

akabe. Ik kijk er mega hard naar uit 

om met jullie te spelen en een mega 

kamp te hebben. Tot op de scouts. 

 

 

 



Algemene Informatie 
Hey beste Jonggivers,  

Het nieuwe scoutsjaar kan weer beginnen na een geweldig kamp 

en een lange zomer. Dit jaar gaan we reizen door de tijd. Zo gaan 

we allemaal spannende avonturen beleven als prinsen en 

prinsessen, we gaan naar de toekomst om robots te leren bouwen, 

we gaan monsters verlagen als echte Romeinen en voedsel 

verzamelen zoals in de Oertijd. Wij als leiding hebben er al heel 

veel zin in en wij hopen jullie ook.  

De activiteiten gaan elke zaterdagnamiddag door van 13:30 tot 

16:30 op onze scoutslokalen (heideweg 101, 2980 Halle-Zoersel), 

de uitzonderingen hierop worden tijdig via mail aangekondigd en 

staan in de activiteitenboekjes. Het is voor ons ook altijd fijn om 

vooraf te weten wie er allemaal komt.  

Jullie kunnen altijd terecht bij Kato Keutgens, de 

takverantwoordelijke, ze is altijd te bereiken via de telefoon of via 

mail. 

GSM: 0472229606 

Mail: Kato.Keutgens@gmail.com 
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Activiteiten 
2 Oktober (13u30-16u30, lokalen) 

Griekse middag, 

Als eerste activiteit starten we met een knaller, 

we toveren ons om tot echte Grieken en 

Romeinen. Hiervoor zullen we toga’s en gewaden 

aan moeten trekken. Verder leren we allemaal 

spelen uit dit tijdperk kennen en gaan we zelfs 

onze eigen alcoholvrije wijn maken. Wij kijken er 

alvast enorm veel naar uit. 

 

16 Oktober (13u30-16u30, lokalen)  

Joepie !!! Dit weekend gaan we op 

ledenweekend, hiervoor worden jullie 

zaterdagvoormiddag op de weekendplaats 

verwachten en mogen jullie zondag 

middag ook weer opgehaald worden. We 

blijven in het thema van reis door de tijd 

en zullen dus heel het weekend 

fantastische avonturen beleven zodat het 

onvergetelijk wordt. 

Meer informatie volgt zeker nog via mail. 

 

30 Oktober (Avondactiviteit: 17u-20u, lokalen) 

Wie van jullie heeft er zin een avondje te griezelen als 

vroeger? Kom om 17 naar de scouts om eerst samen 

te eten en daarna te griezelen als vroeger. Om 20 

uur kunnen jullie weer opgehaald worden om thuis 

nog even te bekomen van deze spannende activiteit. 

Er wordt door ons avondeten voorzien 

 



13 November (13u30-16u30, lokalen) 

Vandaag bouwen we onze eigen 

tijdmachine om onze spannende avonturen 

doorheen de tijd verder te kunnen zetten. 

Hiervoor hebben we al jullie geniale ideeën 

en creativiteit nodig. Smeer die handen, 

benen en hersenen maar al in zodat jullie 

helemaal klaar zijn voor  

 

27 November (13u30-16u30, lokalen) 

Vandaag komt de Sint langs op de lokalen, zorg er dus 

maar voor dat jullie super flink geweest zijn het voorbije 

jaar. Het wordt dus weer een top activiteit waarbij de 

Pieten misschien wel een spelletje komen meestepelen en 

Sinterklaas misschien wel een verrassing heeft voor 

jullie.  

11 December (13u30-16u30, Zoerselhoek 

77 2989 Zoersel) 

We kijken vandaag een film, af en toe een 

rustige activiteit tussen al deze andere toppers 

is ook eens nodig. Natuurlijk zorgen we er ook 

voor dat de film helemaal binnen het thema 

valt. Een filmnammidag is ook niet compleet 

zonder een snackje en een drankje dit wordt 

dan ook door ons voorzien. Wij kijken alvast 

heel hard uit naar deze ontspannen activiteit. 

 

31 December (13u30-16u30, lokalen) 

Het is de laatste dag van 2021, dit moeten we vieren 

en da gaan we doen ook !!! We gaan met heel de 

groep nieuwjaarszingen in het dorp van Sint-

Anthonius. Leg dus zeker jullie zak al maar klaar 

want jullie gaan met een hele buit naar huis gaan. 

Over deze activiteit volgt later nog meer informatie via mail. 



Voor de Jonggivers 
We werken dit semester ook met een rode draad, het is aan jullie 

om deze uit te zoeken. Elke activiteit wordt er een tip gegeven. De 

eerste tip staat al in dit boekje … veel plezier met zoeken !!! 



 

 


