
Giverprogramma april-mei-juni 
De activiteiten op vrijdag gaan door van 19u30 tot 21u30  

 

Zondag 8 April: Voor sommige givers is dit een makkelijke vergadering. Vandaag gaat alles een 

beetje moeizamer verlopen want we spelen paralympics.  

 

Zondag 15 april: Vandaag doen we een fietstocht aan de hand van 

foto’s, breng dus zeker allemaal je stalen ros mee. Jinte komt ook op 

bezoek op de scouts en ze brengt een verassing mee.   

 

Zondag 22 april: Vandaag is onze jaarlijkse steakslag. Zoals jullie 

weten doen de givers elk jaar de afwas. Jullie worden zondag 

verwacht om 12u. Dit jaar is de steakslag ook op zaterdagavond en worden de givers ook 

verwacht voor de afwas te doen. Hiervoor worden jullie verwacht om 18u. Er zal hierover nog een 

kleine takenverdeling worden opgesteld.  

 

Zondag 29 april: Vandaag gaan we de mama en de papa nog eens tonen hoe vuil we ons kunnen 

maken op de scouts we gaan op vuilmaaktocht. Trek dus zeker je vuile kleren aan.   

 

Zaterdag 5 mei: jippie vandaag een ganse dag scouts. We gaan op dagje te. Meer info volgt nog!!! 

 

 Zondag 13 mei: Deze vergadering is niet altijd even leuk maar probeer zeker 

allemaal te komen want we gaan er een leuke technieken vergadering van 

maken met verschillende verassingen.  

 

Zondag 20 mei: bedenk allemaal maar al een goede verstoptacktiek want vandaag gaan we op 

bosspel. Trek zeker stevige schoenen aan.  

 

Vrijdag 25 mei: deze zondag gaan we kijken of jullie groep de 5 

sterren waard zijn want we spelen fata morgana.    

 



Vrijdag 1 juni: begin maar al je talenten boven te halen en te oefenen want vandaag gaan we 

wereldrecords proberen verbreken.  

 

 

 

Vrijdag 8 juni: Als ontspanning voor jullie zware examens gaan we deze avond 

gaan bowlen.  Verdere info van waar en wanneer we afspreken volgt nog.   

 

 

Vrijdag 15 Juni: Nu de examens bijna op zijn einde zijn gaan we jullie eens goed verwennen op een 

desertjesavond. Jullie mogen ook altijd zelf iets lekkers meebrengen voor deze avond.  

 

Zondag 24 juni: Nu het toffe jaar bijna gedaan is en voor we op kamp vertrekken nemen we al eens 

afscheid van elkaar vandaag is het dus afscheidsvergadering.  

 


