PROGRAMMA GIVERS
Maart - April

INLEIDING
Het jaar gaat razendsnel vooruit en we zijn alweer aanbeland bij de volgende 2
maanden. Ook nu heeft de giverleiding een goed gevuld programma klaar staan voor
jullie! Hierbij ook even een warme oproep om reclame te maken voor onze Vlaamse
kermis, zodat we over enkele maanden er een geweldig kamp van kunnen maken!
Een aantal giveropdrachten zijn al succesvol afgerond, maar er zijn nog heel wat meer
opdrachten en bijhorende beloningen te verdienen. Keep up the good work!
PLANNING

ZONDAG 1 MAART (9:30U - 12:00U)
Het is weer de eerste vergadering van de maand, dus we gaan
onze technieken weer even bijschaven. Vandaag steken we een
warm vuurtje aan en doen we een woudloperskeuken. Jullie
mogen allemaal een stuk vlees, een veggieburger, lookbroodjes, … of iets anders
lekkers meenemen zolang jullie in staat zijn dit zelf klaar te maken op een houtvuur!

ZATERDAG 7 MAART (9:30U - 12:00U)
We duiken de bossen nog eens in voor een reuzeleuk bosspel. Blader zeker tijdens
het ontbijt de gazet nog eens door, want het thema zal rond een actueel hoogtepunt
draaien!

ZONDAG 15 MAART (9:30U – 12:00U)
In de zomermaanden van 2020 is het weer zover; de olympische spelen worden
gehouden. Ditmaal in Tokio, Japan. Wij zullen vandaag echter
bepalen welke giver ons zal mogen vertegenwoordigen op dit
internationaal sportevent.
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ZONDAG 22 MAART (9:30U – 12:00U)
Afgelopen vrijdag hadden we weer onze jaarlijkse quiz. Deze voormiddag is het aan
jullie! Wie beschikt er over een gezonde portie boerenverstand of heeft een goede
algemene kennis? Benieuwd of jullie het beter doen dan de quizploegen van
vrijdagavond!

ZONDAG 29 MAART (9:30U – 17:00U)
’t Stad is van ons! Vandaag trekken we er op uit en verkennen we
ons geliefde Antwerpen in een geweldig stadsspel. Pak zeker en vast
allemaal een op en top in orde fiets mee, een fluovestje en een
stevig lunchpakket. Voor zij van over het water, oefen het Antwerps al maar vast om
een taalbarrière te voorkomen.

ZONDAG 5 APRIL (GEEN VERGADERING)
Vandaag is het geen vergadering! Slaap maar eens goed uit en geniet van de
Paasvakantie!

ZONDAG 12 APRIL (GEEN VERGADERING)
Ook vandaag zal het geen vergadering zijn aangezien het Pasen is!
Vrolijk Pasen namens de giverleiding!

WEEKEND 17 - 19 APRIL
Het groepsweekend staat weer voor de deur!
Trek allemaal jullie mooiste voetbaltenueke aan en
drink er een chocomelkske op, want we gaan op
FC De Kampioenen-weekend. Verdere info volgt
nog.

ZONDAG 26 APRIL (9:30U – 12:00U)
Het is weeral de laatste vergadering van de maand, maar opgelet, want het is
vandaag uitzonderlijk een halve dag! Knoop die botinnen maar extra stevig vast,
want we gaan crossen door de bossen!
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SLOTWOORD
Het waren weeral een bangelijke 2 maanden. We hopen jullie dan ook volgende
maanden even talrijk te mogen ontvangen!
Jullie teergeliefde leiding ♥
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