
Givers  
Skoeteke September - Oktober  

 

Heyyyy Givers, een nieuw fantastisch scoutsjaar kan beginnen en wij hebben er 

enorm veel zin in, jullie ook??  

 

 

Ollie, Strumane, Mette 

Fred-Aster en Marte  

Wij zijn jullie leiding en gaan zorgen voor de leukste zondagen OOOOOIT!! 

 

 

!BELANGRIJK!  

We komen aaaaaltijd met de fiets! Of het nu regent, sneeuwt, onweert… het kan 

zijn dat we onverwachts ergens naar toe gaan en anders moet je lopen :ssss 

 

Data dat je zeker moet vrijhouden:  

- 23 september is het scouting lekker doen, hier worden jullie verwacht te 

helpen met dessertjes op te dienen, geen excuses dus om er niet te zijn!  

- 10 maart, niet alleen jullie maar zeker jullie ouders moeten dit in de 

agenda schrijven want dan vindt de PARENTS PARTY plaats 

- data voor het giverweekend volgt nog. 



 

Omdat we niet langer kunnen wachten is 
onze eerste vergadering direct op 1 

september (VRIJDAGAVOND) met niets 

minder dan een gezellige BBQ op de scouts! 

We verwachten jullie allemaal om 19 uur en 

mogen om 21 uur terug naar huis. 

Wij zorgen voor de groentjes, jullie zorgen 

voor jullie eige vleesje.  

 

 

 

10 september: 

Nu we goed hebben kunnen bijpraten op onze BBQ is het tijd voor een échte 

scouts vergadering! Vandaag gaan we op bekentocht (Jeeeeeeeeej)! Zorg 

allemaal voor stevige, toe schoenen die vuil mogen worden en doe zeeeeer 

slechte kleren aan.  

 

17 september: 

Hihi, vandaag een klein spelletje voor jullie: de overblijvende letters vormen de 

vergadering voor vandaag, have funnnn ;)  
 

START MARTE SPELEN MIER 

VRIEND LEIGING NEURIEN SJORREN 

OLLIE GIVERS METTE STRUMANE 

ASTER LEUK 

 

 

S R E V I G R R 

S J O R R E N E 

S P E L E N O T 

T T U W M E L S 

R S A P A E L A 

U L E R R E I M 

M K M E T T E // 

A U D N E I R V 

N E U R I E N N 

E L E I D I N G 

 

 



23 September: (ZATERDAG) 

Vandaag is het SCOUTING LEKKER DOEN op het marktplein van Wezemaal, 

allemaal komen voor een fantastisch dorpsfeest!!  (uren dat jullie zouden 

moeten werken volgen nog) 

 

30 September- 1 Oktober: 

OVERGANGGG!!!! Yeeeeeees, we krijgen nieuwe givers vandaag (als ze de 

overgang overleven natuurlijk ;) ;) ;))  
30 september worden de 2e en 3e jaars om 19 uur verwacht op de scouts om de 

overgang voor te bereiden. De 1e jaars komen om 21 uur, jullie gaan op tocht 

dus doe goede schoenen aan en steek alles in een trekrugzak (eetgerief, 

zaklamp, extra kleren, slaapzak, matje…), ook de 2e en 3e jaars nemen slaap- 

en eetgerief mee. 

 

 

7 Oktober: (WEERAL EEN ZATERDAG) 

We spreken af aan het station van 

wezemaal om 13.25 (kom niet te laat 

anders missen we onze trein) en gaan naar 

Leuven voor het leukste, coolste, 

fantastische snapchat stadsspel te spelen!  

Om 17.18 komen we terug aan in 

Wezemaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Oktober: 

Eet thuis maar niet te veel vandaag waaaaant 

vandaag is het komen eten, we gaan het dus 

gezellig maken en koken. 

 

 

 

We sluiten de eerste twee maanden in stijl af, de laatste week van oktober 

houden we een leefweek met de givers! yes, tof, leuk, 

super, wauw  

22 oktober is het dus geen scouts maar worden jullie om 

17 uur verwacht om een week op de scouts te leven!  

Op 28 oktober zit de week van jullie leven er jammer 

genoeg op om 14 uur :(((( 



Een datum voor een infomoment volgt nog  


