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PROGRAMMA GIVERS 
September-Oktober 

INLEIDING  

Jow Givers! Het nieuwe jaar staat klaar, we gaan afscheid nemen van onze 

teerbeminde derdejaars (en hierbij beloven dat we natuurlijk naar al hun 
jinactiviteiten komen), maar we verwelkomen ook een hoop nieuwe givers! We hopen 

dat jullie even veel zin hebben als ons in deze eerste maanden, die we al meteen 
afsluiten met een bangelijk vriesweekend. Wetegijnogniewadadis? Gene stress, dat 
leggen we allemaal nog wel uit! 

PLANNING  

ZONDAG 2 SEPTEMBER (9:30U - 17:00U)  

Misschien is dit wel de meest triestige dag van het jaar want we gaan afscheid 
moeten nemen van zowel top leiding als leden. 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER (9:30U – 17:00U)  

Jullie weten allemaal dat de leidingsploeg nooit zo’n prachtige constructies kan maken 
zonder de hulp van de givers. The more the merrier en vergeet zeker geen bokes. 

ZONDAG 9 SEPTEMBER (9:30U – ...U) 

Voor vele is dit een dag van vernieuwing, bezinning, etc… voor andere dan weer een 
dag weer we onze vrienden eens goed kunnen vuil maken en uitlachen. 

Inschrijven voor de spaghetti kan tot 5 september (meer info vinden jullie op de site)   

ZONDAG 16 SEPTEMBER (9:30U-12:00U)  

Om gênante situaties zoals “eeh dingske” of “seg gij daar” te vermijden, organiseren 
we dagen zoals vandaag. Geloof ons, het gaat nodig zijn. 
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ZONDAG 23 SEPTEMBER (9:30U – 12:00U) 

Als allereerste officiële spel van het jaar konden we natuurlijk niets anders doen dan 
een bosspel. Wij hebben er al goesting in, golle ook? 

ZONDAG 30 SEPTEMBER (9:30U - 
12:00U)  

Omdat wij zeer druk zijn met zeer met 
diplomatisch te zijn (yeah right), mogen jullie 

nog eens omdraaien en verlangen naar 
volgende week. 

 

ZONDAG 7 OKTOBER (9:30U – 12:00U)  

We hebben eens gebrainstormd en tot de conclusie gekomen dat de jeugd te weinig 

kranten leest. De genieën dat we dan zijn hebben er een fantastisch spel rond 
gemaakt. Indien jullie oude kranten nog hebben liggen, gelieve deze dan ook mee te 
nemen 

ZATERDAG 13 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

Net zoals de overgang constructie zijn wij als leiding niets 
zonder onze ‘geweldige’ givers en hun legendarische 
sjortechnieken. Kom ons alstublieft uit de nood helpen. 

 

ZONDAG 21 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

Uiteraard kan de boog niet altijd gespannen staan en moeten we soms eens wat 

stoom afblazen. Wij kunnen geen betere manier verzinnen dan pleinspellekes te 
spelen. 



 

3 

26-28 OKTOBER 

We eindigen deze eerste 2 maanden natuurlijk met een weekend maar meer info 
krijgen jullie later. 

 

SLOTWOORD 

Met vriendelijke groeten,veel kusjes en veel knuffels xoxoxoxo  

De allerbeste (mysterieuze) Giverleiding 

 

 


