
Maandprogramma Givers 2de semester 
 

 

Zondag 13 februari 

HOERAAAA na elkaar lang niet gezien te hebben, is jullie geliefde leiding terug! 

Wij verwachten jullie allemaal terug om 14u met de fiets! 

 

Zondag 20 februari  

Vandaag is het DE vergadering om te tonen dat de scouts de beste jeugdbeweging is!!! Kom in perfect 
uniform en dan gaan we de chiro is een lesje leren! #HYPED #STOMMECHIRO 

 

Zaterdag 26 februari  

We spreken om 14u af aan de kever op de naald voor een episch stadsspel!   

 

Zondag 6 maart   

JAAA het is weer zover! De superlitte truffelverkoop! WOWOWOWOW  

Wie het meeste verkocht krijgt, krijgt een cadeautje op kamp xxxx 

 

11-13 maart 

WEEEEEEEEEEKEND! Meer info volgt! 

 

Zondag 20 maart 

Vandaag is het geen vergadering, want jullie leiding is op bijscholing om alles nog toffer te maken.    

 

Zondag 27 maart   

Deze vergadering wordt amazing!!! ZEKER KOMEN IS DE BOODSCHAP 

 

Zondag 3 april 

Vandaag wordt de leidingsploeg door elkaar geschud en krijgen jullie nieuwe leiding! Laat eens tonen 
hoe leuk de tak givers is :) 

 

Zondag 10 april 

Aangezien het vandaag Pasen is, zijn wij te druk bezig met eitjes zoeken en is het dus vandaag geen 
vergadering…  

Alvast een leuke paasvakantie & veel smikkelplezier gewenst! 

 

Zondag 17 april 

Vandaag is het helaas geen vergadering want de leiding is op teambuilding. Jullie kunnen thuis alvast 
nagenieten van de paaseitjes van vorige week (als jullie nog geen buikpijn hebben☺) 

 

Zondag 24 april 

JEEJ WE GAAN OP DAGTOCHT! Meer info volgt! 

 

 

 



Zaterdag 30 april - zondag 1 mei 

Eindelijk is het zo ver! De echte sleepover yesket! We gaan er een gezellige avond/ochtend van maken 
<3 Meer info volgt! 

 

Zondag 8 mei 

We spelen met de hele scouts een groepsspel. Wordt gewoon superleuk, dus allen komen!!! 

 

Vrijdag 13 mei 

Vandaag zien we elkaar voor de laatste keer dit scoutsjaar... We vieren ons onvergetelijk jaar met een 
lekkere BBQ! Wij voorzien groentjes, pasta’s en een vleesje! Gelieve 4 euro mee te nemen voor al dit 
lekkers. De exacte uren laten we nog weten!  

 

 

 

 

Gelukkig staat er na ons droevige afscheid wel nog een MEGA FANTASTISCH ONVERGETELIJK 
tentenkamp op ons te wachten!! We zien jullie hopelijk allemaal 20 tot 30 juli terug! Verdere info over 
dit waanzinnige avontuur volgt nog. De derdejaars zijn al welkom vanaf 17 juli op het voorkamp. 

 

Kussen, 

Koet, Lolo, Woeste, Bdollie, Dyllie en Lynndsey 

Xxxxx  

 

 

 

 

 

 


