
Maandprogramma Givers ’17-‘18 
SEPTEMBER-OKTOBER 
 

Geachte bovenste beste Givertjes, het is ein-de-lijk zover. De herfst is (al sinds na kamp) in het land, 

ik ruik de openingsbarbecue al en weet net als jullie dat het tijd is voor een nieuw scoutsjaar! 

Hoezee, hoezee! Wij zijn erg blij dat jullie erbij zijn, en beloven er een memorabel jaar van te maken, 

mits jullie bereidwillige medewerking natuurlijk. 

Wij stellen voor dat we er meteen goed invliegen, en dus laten het weekend, een stadsspel en 

andere leute niet te lang op zich wachten. Leest u vooral voort en ontdek waarom het elke week 

weer uitkijken wordt naar zondagnamiddag! 

Zondag 17/09: Openingsbarbecue. Dat is duidelijk, me dunkt. Vleesjes en groentjes voor iedereen! 

Tot dan, vanaf 12u op de lokalen. 

Zondag 24/09: Yes! Nu is ’t voor echt! Wie zijn wij eigenlijk? Geen onbelangrijk detail voor jullie, 

toch? Vandaag kom je te weten welke leiding samen met jullie een knallend Giverjaar beleeft. Het 

gekende cultureel hoogstaande openingstoneel zorgt hiervoor. Achteraf zetten we naar aloude 

traditie het jaar in met een waanzinnige hoe-vettiger-hoe-prettiger, zorg dus voor gepaste kledij. 

Afspraak om 14u op de lokalen, natuurlijk! 

Zondag 01/10: Vandaag is het de eerste dag van oktober, wonderschone maand. 1 dus, het begin 

van alles, onheil of voorspoed? Dat weet niemand. Laten we alvast van die eerste dag ’n schone 

maken. Neem één attribuut naar keuze mee dat te maken heeft met het getal 1 en kom u vanaf 14u 

hartelijk vermaken op ons ééntjesfeest. HOERA VOOR 1! 

Zaterdag 07/10: #throwbacksaturday #omdathetkan. Vandaag doen we een teruggooi naar einde juli 

van de voorbije zomer. We bekijken aan de hand van wondermooie kiekjes hoe jullie vertoefden in 

Waalse velden, hoe de kapoenen hun eerste heimweetjes beleefden (hehe), hoe de Jin de Balkan 

trotseerde,.. Wees erbij en neem mee wie je wil, vanaf 19u in het OC van Blanden. 

Zondag 08/10: “Is ’t eigenlijk ook scouts morgen? Want alee als ’t nu al dia-avond is?” JA! En niet 

zomaar een vergadering. We trekken Haasrode-city in en spelen reuze monopoly zoals dat 

wereldwijd nog nooit gebeurd is. Begin al maar te sparen voor de Meir in Antwerpen en trek uw 

dabschoenen aan om genoeg te kunnen rondlopen of -fietsen! 

Zondag 15/10: Vandaag blijven we terug veilig op ons eigen terreintje, maar dat maakt het niet 

minder spannend. Smeer uw stembanden, doe uw haar in een dot of koop een bandana, vuile 

strepen op uw wangen zijn ook gepast want het is tijd voor de mafste laddercompetitie uit uw leven. 

Tot dan, voor het enige echte LADDERRADSPEL! 

Zondag 22/10: Er is geen plezant semester gepasseerd als ge niet gekookt hebt, dat weet iedereen. 

Vandaag is de keuken van ons en brouwen we iets lekkers. ‘Super chill’ hoor ik u al denken, maar 

niets is minder waar. Alvorens er gekookt kan worden, moeten de ingrediënten namelijk verdiend 

worden. Opnieuw, wees voorbereid en fris, want ik zou persoonlijk liever koken met ajuinen dan met 

pampers! Tot dan, once again, 14u @ lokalen. 

Zaterdag 28/10: Tijd om kindjes schrik, euh, pret te bezorgen in ons wondermooie Meerdaalwoud. 

Halloween komt eraan en dus ook onze befaamde schrikkeltocht! Overdag komen jullie mee met de 



leiding en jonggivers opbouwen waar de kids later van in hun broek doen, zalig. De derdejaars mogen 

dat spektakel bovendien van dichtbij beleven want die blijven ’s nachts mee in het bos. Het exacte 

uur en de plaats van afspraak worden nog meegedeeld!  

Ziezo, dat was het voorlopig. Wij staan te popelen, hebben onze das al geknoopt en dabschoenen 

aan om er volledig voor te gaan. Hopelijk staan jullie even chaud (is dat nog jeugdtaal van 

tegenwoordig? #lit?) en zien we zeer binnenkort jullie mooie snoetjes verschijnen! 

De Giverleiding xoxo 

Ps: Noteer alvast in de agenda; 10-11-12 november is het WEEKEND! Yessssss kettttttttt! 

 


