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PROGRAMMA GIVERS 
Maart - April 

INLEIDING  

Bon, na het schaatsen, de woudlopers keuken en het stadsspel (in de vrieskou) 

vliegen we er in voor de volgende vergaderingen en natuurlijk het weekend. Meer info 

over het weekend zal jullie op 100 verschillende kanalen om de oren worden 

geslingerd. 

PLANNING  

ZONDAG 4 MAART (9:30U - 12:00U)  

Op het einde van deze maand mogen jullie de langverwachte patrouilletocht 

verwachten samen met de dropping (10 maart) zijn dit ideale omstandigheden om 

jullie survivaltechnieken te gebruiken. Vandaag zullen we die technieken verder 

bestuderen, ontdekken, perfectioneren…  

ZATERDAG 10 MAART (9:30U – 12:00U)  

Al wie aan zomer denkt, denkt onmiddellijk aan festivals 

(of zou dat toch moeten doen!). Welk team slaagt er in 

het beste festival op poten te zetten, zo goed dat de 

Chokri en Schuurmans jaloers zijn!  

Vanavond is het ook dropping. Meer info op deze 

website. 

LET OP: VERGADERING OP ZATERDAG! 

ZONDAG 18 MAART (9:30U – 12:00U) 

Jullie denken dat er maar 2 dingen te doen zijn met een ladder: omhoog gaan en 

omlaag gaan. Fout gedacht, Jullie leiding kan er veel meer mee… spannend 

http://www.dropping28.be/
http://www.dropping28.be/
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ZONDAG 25 MAART (9:30U-17:00U)  

Mee te nemen:  

- Rugzak 

- Lunchpakket 

- Koekje 

- Voldoende drank 

- Fluo vestje  

- Compas (optioneel) 

- Stap-benen! 

PATROUILLETOCT! 

 

ZONDAG 1 APRIL (9:30U – 12:00U)  

Goed, Jullie leiding is enorm druk paaseieren aan het 

rapen en chocolade door hun keel aan het duwen en 

hebben het te druk om naar jullie om te kijken, dus 

misschien moeten jullie gewoon hetzelfde gaan doen. 

Vrolijk Pasen!  

ZONDAG 8 APRIL (9:30U - 12:00U)  

De leiding is zelf op weekend dus is het jammer genoeg vandaag ook geen 

vergadering. Begin al maar af te tellen tot volgende week. Het weekend wordt 

geweldig! 

 

VRIJDAG 13 APRIL – ZONDAG 15 APRIL 

We gaan met heel de hoop op weekend en gaan voor de verandering eens ergens 

anders dan het idyllische Hoboken de buurt onveilig maken! Meer info volgt. 
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VRIJDAG 22 APRIL (9:30U – 12:00U)  

Martínez (coach van de rode duivels) heeft gebeld met de beste voetballer van de 

leiding (spits) en vroeg of er eventueel nog 15 supersporters zitten in Hoboken. We 

zullen vandaag even rustig aan moeten doen om niet TE goed te zijn voor de rode 

duivels.  

 

SLOTWOORD 

 

Zo, wij hopen dat jullie allemaal hebben genoten van de vergaderingen en het 

weekend. Wij alvast wel. Tot volgende keer! 

 

De allerbeste Giverleiding 

Spitsvogel, Springbok en Maki. 

 


