
Programma Givers December/Januari 
02/12  
RILITARUS VERGADERING 

Kennen jullie neologisme? Van Roy en Gillian hebben een woord uitgevonden en 
het is aan jullie om te ontdekken wat het echt betekend zo krijgen we de hersentjes 
op gang voor het examen van morgen.  

 

OPGEPAST VANAF NU OP VRIJDAG SCOUTS VAN 19h30 – 22h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

07/12 
Naar jaarlijkse gewoonte is het vanavond 
TARCINEMA! Hiervoor krijgen jullie binnenkort 
een aparte brief.  

14/12 
Breng allemaal jullie oude grote blikken mee, oude kranten en klein hout want 
vandaag gaan we op VUURPOTTENTOCHT. PS: Aan een kraan heb je de rode 
kant en de blauwe kant. De rode kleur is warm water en de blauwe kleur is koud 
water. Is dat dan ook zo bij vuur? t 

21/12  
Vandaag is er geen scouts omdat het morgen FIK is. 

22/12  
Ook dit jaar zullen wij weer FIK organiseren voor het 
goede doel. Dit jaar is ons goede doel DE CASPERS 
VZW: Een sportvereniging die richt zich tot kinderen, 
jongeren en volwassenen met een auditieve, 
motorische of mentale beperking. Er zal vanachter op 
ons terrein een groot kampvuur gemaakt worden en er 
zullen live bandjes optreden. Er zal natuurlijk ook een 
bar zijn met allerlei kerstmarkt drankjes.  

 



 

28/12 
Voor we het nieuwe jaar inzetten, moeten we eens denken aan onze goede 
voornemens. Eén van onze goede voornemens is dat we in 2019 iets zullen doen 
aan ons gokprobleem. Maar nog een keertje kan geen kwaad zeker, om het af te 
leren? Wij nodigen jullie dus uit op ons CASINO NIEUWJAARSFEESTJE. 
Kom allemaal in jullie beste zondagse outfit, meisjes in kleedjes en jongens “suit 
up”. 

 

04/01 
Speciaal om de giverkas wat te spijzen (zodat we een leuke 
teambuilding kunnen doen) gaan we zingen bij de mensen. 
Verkleed jullie in de mooiste koningen en koninginnen van het hele 
land.  

11/01 
We trekken allemaal naar Liedekerke voor SCHAATSAVOND! 
Jeej! Brief met meer informatie volgt J  

18/01 
GLOW IN THE DARK STRATEGO. Hieronder vinden jullie een foto die 
samenvat wat jullie er van kunnen verwachten.  



 

25/01 
Eens rustig samen een balletje smijten of andere dingen naar kegels of andere 
dingen. DE BOWLINGBAL-VERGADERING.  

 

 

Graag altijd in perfect uniform aanwezig op de scouts: Short/rok, hemd en das. 

Een stevige scoutslinker 

De Giverleiding, 

 
 

     Alyssa        Gillian           Mathias 

  Volhardende Slaapmuis   Behendige Valk                Gezellige Schaarbek  

 

 

 

 

 

 


