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PROGRAMMA GIVERS 
Januari - Februari 

INLEIDING  

Nu de herfst voorbij is, zullen jullie wel klaar zijn voor weer twee 

spetterende, misschien wel al eens koude wintervergaderingen. 
Maar eerst en vooral de beste wensen voor het nieuwe jaar en dat 

jullie voornemen mag luiden als volgt: “Ik ga elke zondag naar de 
scouts, ook al kan ik eigenlijk niet.”  

Als het één van deze vergaderingen eens goed sneeuwt mogen jullie zeker ook jullie 
slee e.d. meepakken en zullen we nog eens stevig ravotten in de sneeuw. 

PLANNING  

ZONDAG 6 JAN (9:30U - 12:00U)  

Zoals gewoonlijk de eerste zondag van de maand weeral een informatieve 

techniekenvergadering. MAAR omdat het de eerste van het nieuwe jaar is, zullen we 
het iets feestelijker maken!  

ZONDAG 13 JAN (9:30U – 12:00U)  

Op deze dag in 1930 is de eerste Mickey Mouse strip 

uitgebracht en 28 jaar later op exact dezelfde dag de eerste 
Smurfenstrip. Wat voor een spel zou dat nu kunnen zijn? 

VRIJDAG 18 JAN (20:00U – 22U30) 

Kom vanavond maar eens in jullie meest chique kleren en laten we er alles op los 
gokken! Hopelijk kunnen jullie dan ook eens iets winnen.  

Let op: er staat VRIJDAG hé!! 
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ZONDAG 27 JAN (9:30U-17:00U)  

Het einde van een maand betekent dan ook weer een hele dag dus vergeet zeker 

geen lunchpakket! Ook moeten jullie je zwemgerief en een fluohesje 
meepakken. 

ZONDAG 3 FEB (9:30U – 17:00U)  

’t Is nog is tijd voor een bangelijk bosspel hé? Meer woorden zijn hier niet voor nodig, 
gewoon komen dus! 

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

Vandaag spelen we nog is ne goeie één-tegen-allen. Zorg er dus voor da ge talrijk 
aanwezig zijt, want da kan wel eens van pas komen! 

ZONDAG 1 FEB (9:30U – 12:00U)  

De giverleiding verkleed zich eigenlijk héél graag 

en willen deze passie zeker met jullie delen. Kom 
vandaag dus zo goed mogelijk verkleed als een 
après-skiër. Het wordt dus echt gewoon geestig!  

 

ZONDAG 24 FEB (9:30U-17:00U)  

Aan wat denken jullie bij: wandelen, lunchpakket, fluohesje, niet betrapt willen 

worden wanneer ge snoep koopt, … 
Jullie voelen het wel al aankomen he?  
Vergeet dus zeker geen lunchpakket en fluohesje!! 
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SLOTWOORD 

Zo zien de fantastische wintermaanden eruit! Hopelijk hedde golle der evenveel zin in 
gelak wij, want wij zijn der weer helemaal kleir veur! 

Ne stevinge linker,  

               Spitsvogel                                                                                                                                          Oeistiti  
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                                                              Newfoundlander 

 


