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PROGRAMMA GIVERS 
Maart - April 

INLEIDING  

Met de lente voor de boeg hopen we iedere zondag weer goed te ravotten. Hiervoor 

is natuurlijk jullie talrijke aanwezigheid nodig. Wie nog niet overtuigd is, moet 
onderstaand programma maar eens grondig lezen. Wij tellen alvast af naar volgende 
zondag! See y’all there! 

PLANNING  

ZONDAG 3 MAART (9:30U - 12:00U)  

Om de maand goed in te zetten, krijgen jullie de kans de beste scout in je naar boven 
te brengen tijdens het sjorren. Wie van jullie slaagt er in 
onze uitdagende constructie te voltooien? 

ZONDAG 10 MAART (9:30U – 12:00U)  

Zoals heel Hoboken en omstreken weet, zijn wij, givers van 
den 28, gewoonweg de beste. Enkelen weten misschien ook dat er ergens ook nog 

givers van den 33 ronddwalen. Vandaag maken we voor eens en altijd uit, welke 
givertak zich de enige echte givertak van Hoboken mag noemen in de befaamde 
“Battle of Hoboken”. 

ZONDAG 17 MAART (9:30U – 12:00U)  

Als scouts dragen wij graag ons steentje bij aan de maatschappij en natuur. Daarom 
steken wij vandaag de handen uit de mouwen om samen met de wolven en jogivers 

de omgeving op te kuisen, met speciale aandacht voor de vervuilde Hollebeek. Meer 
info over de opruimactie volgt nog, maar het meenemen van (werk)handschoenen 
en/of laarzen kan zeker helpen. 
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ZATERDAG 23 MAART (9:30U-12:00U)  

Tijdens de dropping is een dierbare vriend van de leiding 

spoorloos verdwenen. Met de wanhoop nabij zijn jullie onze 
laatste troef. Wij rekenen op jullie talrijke aanwezigheid om 

deze reddingsactie tot een goed einde te brengen. Vergeet 
niet dat het uitzonderlijk vergadering is op zaterdag! 

ZONDAG 31 MAART (9:30U – 17:00U)  

Vandaag gaan jullie een onderlinge strijd aan in de enige echt “Masterchef: giver 
edition”. Verras de jury met jullie kookfantasieën met voorgeselecteerde ingrediënten 

van de hoogste kwaliteit. Maar let op, de ingrediënten zijn schaars en de onderlinge 
concurrentie is groot. Aan jullie om de nodige ingrediënten te bemachtigen. 

P.S. : De leiding voorziet dus alles. Jullie hoeven niets mee te pakken. 

VRIJDAG 5 APRIL – ZONDAG 7 APRIL 

Het is zover, groepsweekend! Tijd om nog eens een 
weekend alle remmen los te gooien! Een brief met verdere 

info volgt nog, maar hier alvast het thema: boerderij. We hopen jullie allemaal mooi 
verkleed te zien tijdens het vertrek, al zullen sommigen onder ons daar weinig moeite 
mee hebben.  

P.S.: Denk eventueel al na over de tentenverdeling, want we slapen weer in kleine 
tentjes. 

ZONDAG 14 APRIL (9:30U – 12:00U)  

Vandaag is het geen vergadering want jullie geweldige leiding is zelf op weekend. 
Geniet van het uitslapen! 
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ZONDAG 21 APRIL (9:30U-12:00U)  

Ook vandaag is het helaas geen vergadering, want het is Pasen. Eet jullie maar dik 
aan de paaseieren en we zien jullie graag volgende week terug! 

ZONDAG 28 APRIL (9:30U-17:00U)  

Vandaag maken we ‘t stad nog eens onveilig! We gaan zeker niet alleen zijn, want er 

zullen zo’n 40.000 lopers passeren. We vragen jullie om zeker met een fiets te 
komen, die perfect in orde is. Vergeet ook geen fluovest mee te nemen en 
boterhammen te smeren. 

SLOTWOORD 

Met een drukke maand maart en een wat rustigere maand april, zitten we alweer in 
de 2de helft van het scoutsjaar. Hiermee komt ook de Vlaamse kermis snel dichterbij 
(5 mei). Vergeet dus zeker geen reclame te maken bij vrienden en familie. 

Ne stevinge linker,  

       Spitsvogel                                                                                                                                             Oeistiti  
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