
 

 

Skoetteke september-oktober 2020  
 

 

Lieeeeeefste givertjes,  

Na een top corona-proof kamp achter de rug te hebben is het weer 

tijd voor wat nieuw vlees in de kuip!! Nieuwe leiding, nieuwe 

leden, nieuwe herinneringen 

 EN WIJ ZIJN ER ECHT 100% KLAAR VOORRRRRR  

 

 

Maar eerst een korte voorstelling van jullie leiding…  

 

1. Deze krullebol kent de givers door en door en was nog niet 

klaar om na zo een topjaar afscheid te nemen... ze gaat dus 

nog een jaartje aan jullie zij staan om jullie hopelijk volgend 

kamp de kans te geven haar kampdans wel te showen op het 

kampvuuuurrrr  

 

2. Nog een oude bekende bij de givers die na een jaartje afstand 

geen seconde langer mijlenver weg van jullie in de 

kapoenenbubbel wou zitten… dat werd wel duidelijk toen hij 

razendsnel bij jullie stond om zijn kamp verder te zetten van 

zodra de kapoenen vertrokken waren! 

 

3. Jullie derde leiding is er eentje die al een hele weg heeft 

afgelegd om zich mentaal voor te bereiden op jullie 

puberende snoetjes! Van kapoenen, naar kapoenen, naar JV’s 

en nu eiiiindelijk aangekomen bij the real deal van SW…  

 

4. En de laatste topper van de hoop, de oppermama, onze 

zorgzame grappige beschermengel die mee van de jv’s is 



 

 

overgewaaid! Niet alleen zij, maar ook haar mama heeft een 

legendarische indruk achtergelaten als een deel van het 

kookouderteam…  

 

(Scroll door naar het einde van dit skoetteke om te ontdekken of 

uw 4 gokjes juist waren!! ) 

 

 

En dan nu tijd voor de eerste twee spetterende maanden van ons 

(hopelijk bubbelvrije) scoutsjaarrrr:  

 

6 september: We starten ons jaar met een hoop gezelligheid en 

eten en doen dat met een grote BBQ!! VAN 13u TOT 17U!!! 

Meenemen: eigen vleesje (leiding voorziet side dishesss) en een 

dikke portie enthousiasme voor het nieuwe jaar <33333 

 

 

13 september: omdat het volgende week SCOUTING LEKKER DOEN 

is gaan wij onze beste sjortechnieken bovenhalen om de ouders te 

imponeren met een loco constructie dussss get ready voor 

techniekenvergadering  

 

 

 

ZATERDAG 19 september: scouting lekker doeeeeennnn  

Kom chillen met uw ouders, goeeee eten, genieten van ons 

gezelschap en activiteiten en vooral: u inschrijven!! 

 



 

 

27 september: OVERGANG!!  

We waren alweer bijna vergeten dat we nog een nieuwe generatie 

moeten verwelkomen!! Jammer genoeg zit er dit jaar geen 

overnachting in (vuile corona sfeerspons), maarrrr dan steken we 

gewoon dubbel zoveel plezier in de zondag die we wel samen 

mogen doorbrengen!! 

 

LET OP: deze vergadering start om 10u en eindigt om 17u   

 

 

 

4 oktober: Alsssss het weer dik meezit gaan we vandaag grote 

waterspelen spelen!! Als België en zijn wisselvallig weer onze 

plannen boycot voorzien wij een leuk alternatief! 

 

 

 

11 oktober :  Om te vermijden dat de hormonen in de gemengde 

givergroep te hoog oplopen van elke week samen te zijn gaan wij 

vandaag de geslachten splitsen en een jongens meisjesvergadering 

doen wohooowwww!!  

 

 

18 oktober: jullie liefste leiding ziet jullie wel graag maar ziet 

elkaar nog steeds liever dus wij nemen een weekendje qualitytime 

onder ons op leidingsweekend en jullie zijn niet welkom!!!! See ya 

volgende week snoesjes xxxxx 

 



 

 

23-25 oktober:  Onze giverspaarpotjes zijn weer leeg en klaar om 

gevuld te worden zodat wij ons decadent kunnen gedragen voor de 

rest van het jaar!! Om dat te kunnen doen hebben wij dit weekend 

dikke inzet nodig van jullie tijdens de jaarlijkse GIVER 

SOEPVERKOOP  

Meer info hierover later xx 

 

 

 

EEEENNNNNN dat was het al voor de eerste twee maand!!  

Voordat we afronden nog even de oplossing van het leidingraadsel  

1. Marjolein AKA marilou  

 

2. Gilles AKA Jil 

 

3. Lena AKA lenke  

 

4. Miek AKA mike  

 

 

Tot binnenkort (wij hebben er zin in) xxxxxxxxxxx 


