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PROGRAMMA GIVERS 
Mei - Juni 

INLEIDING  

Na samen met de oudjes op weekend te gaan komt het einde van het jaar belachelijk 
dichtbij. We zorgen met de Vlaamse kermis voor een centje voor op kamp zodat we 
niet verhongeren. 

25 mei is het de kampavond waar iedereen zo lang is op aan het wachten en eindelijk 
het thema gekend is. 

PLANNING  

ZONDAG 6 MEI (9:30U - 17:00U)  

Vandaag is het Vlaamse kermis. Nodig vriend en familie uit om allemaal gezellig 
volksspelen te komen spelen, een pannenkoek te eten of iets te drinken. Wij zullen via 
allerhande kanalen nog meer info voorzien voor de dag zelf zodat onze geldactiviteit 
zeer gestroomlijnd tot een goed einde kan gebracht worden. Eten wordt voorzien voor 
jullie op deze hele dag. 

ZONDAG 13 MEI (9:30U – 12:00U)  

Niemand in West-Europa heeft een betere sjortechniek dan de giverleiding van scouts 
28 Hoboken 2018. Jullie hebben de eer om een paar truckjes mee in je palmares te 
zetten. 

ZONDAG 20 MEI (9:30U – 12:00U) 

Op een zwoele lenteavond zaten spitsvogel en springbok gezellig in hun tuin en kwam 
er plots een vallende ster voorbij. Spitsvogel vroeg of springbok een wens had gedaan 
maar dat wilde hij niet zeggen. Wat tot op de dag van vandaag niemand weet is dat 
springbok stiekem wenste dat hij het ultieme giver bosspel kon bedenken. Het spel 
der spelen, de kers op de taart. Vandaag is de dag daar eindelijk… 
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ZONDAG 27 MEI (9:30U-17:00U)  

Ze zeggen dat golf enkel voor rijke oudjes is… wel dat klopt volledig. Vandaar gaan 
we een andere versie van golven spelen die wel door stoere (arme) jeugd kan 
gespeeld worden. Neem allemaal je lunchpakket mee en voldoende drinken op deze 
hele dag. 

ZONDAG 3 JUNI (9:30U – 12:00U) 

Op kamp gaan tenten zen eigen niet opzetten, en jullie leiding al helemaal niet. 
Aangezien toch iemand dat zal moeten kunnen zullen we vandaag de basis-tent-
technieken nog eens grondig uit de doeken doen. 

ZONDAG 10 JUNI (9:30U - 12:00U)  

We zijn van plan een inflatie te veroorzaken in de lokale supermarkten door middel 
van een ongeziene lading paprika nootjes, beter bekend als uitstekende pvc-buizen-
munitie, te verslinden. We stoppen niet voor er blauwe plekken zichtbaar zijn 

ZONDAG 17 JUNI (9:30U – 12:00U)  

Wij hopen op stralend weer zodat we onze gigantische waterpistolen nog eens 
kunnen boven halen. Mochten jullie ook over een prachtexemplaar beschikken, zeker 
meenemen dan. Ook een extra T-shirt en handdoek zijn geen overbodige luxe. 

VRIJDAG 24 JUNI (9:30U – 12:00U) 

Vooraleer we kunnen smullen van de overheerlijke BBQ waar jullie vanavond uiteraard 
allemaal aanwezig kunnen zijn gaan we samen met de jogivers naar de ster. Neem 
allemaal zeker een fiets (die in orde is), boterhammen, koekje, zonnecrème, pet, 
fluovestje, zwembroek en handdoek mee. Voor de BBQ krijgen jullie nog allemaal een 
brief mee naar huis zodat jullie vrienden en familie kunnen uitnodigen. 
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SLOTWOORD 

Het giverjaar zit er op en het enige waar we nog op wachten is het kamp, wij hopen 
iedereen te kunnen verwachten eind juni.  

Met vriendelijke groeten, 

De allerbeste Giverleiding 

Spitsvogel, Springbok en Maki. 

 


