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PROGRAMMA GIVERS 
Mei - juni 

INLEIDING  

Met de mooie weersvoorspellingen hopen we iedere zondag goed te kunnen ravotten. 

Dit kunnen we uiteraard niet alleen, hiervoor hebben we jullie nodig. De volgende 
maanden worden bangelijk! C U later alligator! 

PLANNING  

ZATERDAG 4 MEI (ZIE DOODLE)  

Vandaag toveren we de Macadam om in een 
grandioze Vlaamse kermis. 

ZONDAG 5 MEI (9:30U – 18:00U)  

Op deze dag hebben we een heel jaar gewacht, en vandaag is het zo ver! Eindelijk 
onze bangelijke, super geweldige Vlaamse kermis!!! 

ZONDAG 12 MEI (9:30U – 12:00U)  

Als scouts zijn wij graag in de natuur. Daarom spelen wij vandaag het beste bosspel 
dat een scout ooit gespeeld heeft!  

VRIJDAG 17 MEI (19:30U - …) 

Vanavond is het zo ver het kamp komt dichter en dichter. De spanning voor het 
thema is te snijden. Kom zeker luisteren naar het bangelijke thema dat jullie leiding 
heeft gekozen. De uitleg van het giverkamp start om 20u. Tot dan! 
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ZONDAG 19 MEI (9:30U – 12:00U)  

Vandaag gaan we eens kijken of jullie wel échte givers zijn. We gaan jullie testen door 
jullie verschillende spelen te laten doen. Hieruit kan jullie leiding afleiden of jullie klaar 
zijn om op het bangelijke kamp te gaan!!!  

ZONDAG 26 MEI (9:30U – 12:00U)  

We spelen pleinspelletjes! Of was het nu een bosspel?! Of neen we gingen een 
stadsspel doen. Wat we nu juist concreet gaan doen blijft voor jullie een geheim, 

maar ik zou toch maar eens komen want het kan misschien iets met het kamp te 
maken hebben!!!  

Omdat wij in het begin van de maand mei al een hele dag gehad hebben om de 

Vlaamse kermis in goede banen te leiden hebben wij vandaag maar een halve dag 
vergadering! 

ZONDAG 2 JUNI (9:30U – 12:00U)  

Omdat het waarschijnlijk zeer goed weer gaat zijn 
vandaag gaan we nog eens onze waterpistolen 

bovenhalen en een grote waterbattle doen. Heb jij wat 
het kost om te winnen?! 

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

Omdat het midden in de examens is doe we vandaag een BBQ waarbij je tijdens je 

pauze even met de leiding kan komen chillen! 
Jullie mogen dus kiezen wanneer juist jullie 
willen komen tussen half tien en twaalf J  

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

Surprise Surprise!!! Spanneeend!! 
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ZONDAG 23 JUNI(9:30U-17:00U) 

Het is vandaag de laatste dag van de maand en dat betekent een hele dag!! Wat 

moet je zeker bij hebben: fiets, fluohesje, lekkere boterhammekes, drinken, … meer 
uitleg volgt! 

SLOTWOORD 

De weken voor het kamp beginnen te korten! Wij hebben er alvast veel zin in en jullie 
hopelijk ook! We zien jullie deze maanden graag komen en alvast succes met jullie 
examens!! 

Ne stevinge linker,  

       Spitsvogel                                                                                             Oeistiti  
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                                                              Newfoundlander 

 


