
 

1 

PROGRAMMA GIVERS 
November - December 

INLEIDING  

Nu die eerste maanden er op zitten en jullie een eerste fantastisch weekend gehad 

hebben, hopen wij jullie de komende maanden weer talrijk te zien! Truffelslag komt 
eraan, Sinterklaas komt langs en wij zouden die toch niet zomaar voorbij kunnen laten 
gaan? Er staan weer bangeljke dingen op het programma! 

PLANNING  

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

Eerste zondag van de maand, en dus weer eens tijd voor 
een goede techniekenvergadering! Omdat het ondertussen 

al wat kouder begint te worden, houden we vandaag een 
woudloperskeuken. Vergeet dus allemaal geen vleeseke, 
broodje, marshmellows,... mee te nemen. 

ZONDAG 11 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)  

Vandaag is het wapenstilstand, en dus geen beter moment om een bosspel te spelen. 
Smeer die benen al maar in! 

ZONDAG 18 NOVEMBER (9:30U – 17:00U) 

De Sint komt vandaag aan in Berchem, en heeft ons gevraagd om hem mee te 
verwelkomen. We gaan met de fiets, dus zorg dat deze zeker in orde is. We 
vertrekken iets vroeger en komen laat in de namiddag pas toe, hierover volgt nog 
info. 
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ZONDAG 25 NOVEMBER (9:30U-17:00U)  

Naar jaarlijkse traditie (en om ons vet kamp te sponsoren natuurlijk) gaan wij 

vandaag van deur tot deur met wat kapoenen en gouden doosjes voor ons. De enige 
echte truffelslag! Let op: dit zijn dus twee hele zondagen achter elkaar. 

ZONDAG 2 DECEMBER (9:30U – 12:00U) 

Gênante dingen gedaan op kamp? Geheimen waarvan 
je denkt dat niemand ze wist? Alles komt vandaag nog 

eens naar boven want de goede oude Sint heeft dat 
natuurlijk allemaal in zijn boek opgeschreven.  

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

Vandaag gaan we op zoek naar de Slimste Giver 2018. Lees de nieuwste versie van 

encyclopedie nog eens door en blok de Dag Allemaal vanbuiten, want tijdens dit 
bosspel gaan jullie jullie kennis goed kunnen gebruiken! 

ZONDAG 16 DECEMBER (9:30U – 12:00U)  

We brengen vandaag Netflix and Chill tot een hoger niveau: Kerstfilm and Chocomelk. 

Als het zou sneeuwen, vergeet dan zeker je slee niet en anders kruipen vandaag 
gewoon lekker dicht tegen elkaar tijdens onze ochtendcinema. Hiervoor mogen jullie 
een slaapzak of dekentje meenemen natuurlijk. 

ZONDAG 23 DECEMBER (GEEN VERGADERING)  

Als de bomma vandaag wat hulp nodig heeft met de lepelhapjes, of de mama en 

papa zou graag hebben dat je nu wel dringend je kerstcadeau’s gaat kopen, is dat 
geen probleem. Met het kerstfeest dat zo dichtbij komt, doen wij vandaag geen 
vergadering. Jullie zijn wel nog allemaal welkom voor onze kerstmis, waarover zeker 
nog meer info volgt.  
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ZONDAG 30 DECEMBER (GEEN 
VERGADERING)  

Ook vandaag mogen jullie nog eens lekker lang in bed 
blijven liggen. Slaap ga je nodig hebben tijdens het 
vieren morgen! 

 

SLOTWOORD 

Zo, 2018 zit er weeral op! Hopelijk zien we jullie in 2019 even vrolijk en stoer (en een 

tikkeltje wijzer) terug! Geniet van jullie vakantie en rust maar goed uit alvorens we er 
weer volledig in vliegen. 

Kerstgroetjes en nieuwjaarsknuffels, 

Newfoundlander   Oeistiti   Springbok 

Spitsvogel     Kyang 

 

 

 

 

 


