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Beste Jonggivers en ouders/opvoeders
 

Wij zijn klaar om het nieuwe scoutsjaar met jullie te beginnen na een
fantastisch kamp. Dit Jaar gaan we op reis door een magische
sprookjeswereld. We gaan prinsessen redden uit Torens, Toverdrankjes
maken en draken verslaan. Wij kijken alvast enorm uit naar dit jaar om
samen met jullie spelletjes te spelen en geweldige avonturen te beleven. 

De activiteiten gaan op zaterdagmiddag door van 13:30 tot 16:30 op de
scoutslokalen (Heideweg 101, 2980 Halle-Zoersel). Als de activiteit toch
een andere locatie of uur heeft laten we dit tijdig weten via mail. 

Voor verdere informatie kunnen jullie altijd terecht bij Kasper De
Maerteleare (takverantwoordelijke):
demaertelaerekasper@gmail.com 

Algemene Informatie



Activiteiten
Sprookjesboom
1 Oktober (13u30 - 16u30, Lokalen

Dit jaar is het thema sprookjes! Om dat in te
leiden, knutselen we een sprookjesboom. Om
kennis te maken met de verschillende
sprookjes spelen we allemaal minigames
waardoor uiteindelijk onze sprookjesboom
helemaal versierd zal zijn.

 De dochter van de molenaar
15 Oktober (13u30 - 16u30, Lokalen)

 
Niemand weet, niemand weet dat ik …

heet!!! Sssshhhhtttt dit moeten jullie goed
geheim houden. Bij deze activiteit gaan we
ontdekken wiens naam we nog niet mogen
uitspreken en wat hij allemaal van plan is!

 



Halloween
29 Oktober 

Boooeeeh, welke jonggiver is het dapperst???
We doen een griezeltocht om dit te
ontdekken. Wie van jullie durft de leiding mee
te nemen over dit super enge parkour.
Onderweg komen we heksen, spoken, zombies
en nog veel meer tegen. Meer informatie volgt
nog.

Doornroosje
12 November (13u30 - 16u30, Lokalen)

 
We hebben de hulp van de jonggivvers nodig,

doornroosje is in een diepe slaap gevallen. Om haar
wakker te maken hebben we een speciaal

toverdrankje nodig. Jullie moeten ons helpen om
deze ingrediënten te verzamelen en het drankje te

maken zodat we de toverdrank kunnen klaarmaken
en doornroosje wakker kunnen maken.

 



Sint
26 November (13u30 - 16u30, Lokalen)

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan,
hij brengt ons Sint Nikolas ik zie hem al staan …
Vandaag komt de Sint langs op de scouts, dus zorg
maar dat jullie allemaal super braaf zijn en dat
jullie schoentje klaarstaat. We gaan spelletjes
spelen met Zwarte Piet en op bezoek bij
Sinterklaas, misschien hebben ze zelfs een
verassing bij voor jullie. Hans en Grietje

10 December (13u30 - 16u30, Lokalen)
 

Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn
huisje? Vandaag gaan we Hans en Grietje helpen

met het bouwen van hun eigen peperkoeken huisje.
Maak jullie klaar voor een heerlijke activiteit

waarbij alle creativiteit losgelaten kan worden.
 



Nieuwjaarszingen
31 December 

Zoals traditie bij Kris Kras Akabe gaan we ook dit
jaar weer nieuwjaarszingen. Haal jullie zak voor
snoep en hopelijk wat centjes maar al boven en
warm julliezangstem maar op. Met jullie schattige
gezichtjes gaan we heel het dorp van Sint-
Antonius veroveren. 
We eindigen dit fantastische jaar door het zingen
af te sluiten! Verder info volgt.


