
Skoeteke givers september-oktober 2019  

 
Hallo liefste givertjes,  
Het scoutskamp is voorbij gevlogen en we hebben met pijn in het hart afscheid moeten 
nemen van enkele topleiding. MAAR niet getreurd, want wij zullen jullie dit jaar opvangen en 
het beste van onszelf geven om er een spetterend jaar van te maken!  Jullie weten uiteraard 
nog niet wie wij zijn ( 😉 ), vandaar een zéér korte voorstelling:  
 
Leiding nr. 1:  

  
 
Leiding nr. 3:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiding nr. 5:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Leiding nr. 2:  

 
 Leiding nr. 4:  

 
 



1 september  
Omdat we elkaar nog niet zo goed kennen, doen we vandaag een ‘ontmoetingsBBQ’. Lekker 
kletsen en chillen, wat wilt ne mens nog meer!?  
Bij deze zijn jullie dus allemaal welkom in de Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode, MAAR 
enkel indien het weer dit toelaat. Houd dus zeker jullie mailbox (of die van jullie ouders) in 
de gaten voor eventuele wijzigingen in het programma.  
 
Mee te nemen: een vleesje en voor de rest een goed humeur! 😉 
 
LET OP: de vergadering duurt van 13.45u tot 16.45u, zodat de mams en de paps eventuele 
broertjes of zusjes nog kunnen gaan halen op de scouts.  
 

8 september  
Spitter spetter spater, wij chillen vandaag in/aan het water. We gaan naar het meer van 
Rotselaar om samen waterspelletjes te spelen en om ter mooist zandkastelen te bouwen. 
We spreken af aan de scouts en fietsen dan samen richting het meer.  
Mee te nemen: een zwembroek, schupjes en emmertjes (vrijblijvend) en een fiets.  
 

15 september  
Ook bij de givers spelen we al eens een spel, daar is geen ontsnappen aan. Grote spellen, 
kleine spellen of misschien eerder gezelschapspellen. Die zijn altijd wel fijn, vallen bij 
iedereen in de smaak, maar kunnen wel eens saai worden, daarom spelen wij ze zo levend 
mogelijk.  
 
Mee te nemen: /  
 

22 september  
Jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-
meisjes-jongens-meisjes-Jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-
jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-
meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes-jongens-meisjes.  
 
Mee te nemen: /  

28 september  
SCOUTING LEKKER DOEN!  
Kom jullie allemaal inschrijven voor het knetterend scoutsjaar, even een kijkje nemen bij de 
verloren voorwerpen, genieten van de vetcoole springkastelen en blijf dan gerust nog even 
hangen aan het kampvuur!  
 
Verdere info volgt + zie algemeen deel.  
 
Mee te nemen: moneysss 



5-6 oktober  
We zouden het haast vergeten, maar we zijn nog niet voltallig: de derde jaar JV’S moeten 
nog overgaan. Daar zorgen wij voor tijdens dit overgangsweekend. Jaja, je hoort het goed, 
dit is zowel zaterdag als zondag.  
We verwachten de tweede- en derdejaars om 19u. en de eerstejaars/overgangers om 
20.30u. op de scouts.  
 
Mee te nemen:   
iedereen : slaapzak, matje, eetgerief, toiletgerief, dikke pull etc.  
Extra voor overgangers: slechte en goeie kleren  
 
 

13 oktober  
Het is vandaag aan jullie om te laten zien dat jullie:  

1) Goed kunnen fietsen 
2) Genoeg kennis hebben om een echte Giver te zijn  
3) De leiding toch al goed kennen 

 
Mee te nemen: fiets  
 

20 oktober  
Axelle en Henri? Lus en Sverre? Wouter en Katrien?  
Who is the one? Are you the one? Bereid jullie voor op onverwachte koppels, gebroken 
harten en uitdagende opdrachten om deze vraag te kunnen beantwoorden!  
 
Mee te nemen: /  
 
 

27 oktober  
De leiding is dit weekend op teambuilding en zal er jammer genoeg niet zijn. Het is dus geen 
scouts, maar niet getreurd givertjes, volgende week staan we weer paraat.  
 
 
 
 
 

Kusjes, topteam Giverleiding 


