
PROGRAMMA GIVERS
Mei - Juni

INLEIDING

De laatste twee maanden zijn weer al aangebroken. We gaan er nog een knaller van maken

vooraleer we samen vertrekken op kamp! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus we

verwachten jullie talrijke aanwezigheid!!

PLANNING

ZONDAG 2 MEI (9u30 - 12u00)

Jongens en meisjes, vandaag spelen we een geniaal spel! Hopelijk kunnen jullie er allemaal

bij zijn. Vandaag spelen we Jack the game!

ZONDAG 9 MEI  (9u30 – 18u00)

Vandaag is onze geweldige zomerbar! Zin in een frisse pint of frisdrank,

een lekkere versnapering of wat bijkletsen met vrienden? Vanaf 12u

staan onze givers voor jullie klaar! Komen is de boodschap!

VRIJDAG 14 MEI: KAMPAVOND

Vanavond is het kampavond. Hierbij willen wij de ouders uitnodigen om info te krijgen over

het kamp. Meer info volgt nog van zodra we weten wat de maatregelen toelaten.

ZONDAG 16 MEI (9u30 – 12u00)

Vandaag maken we de wereld een stukje groener, maar wat we gaan doen is nog een

verrassing.



VRIJDAG 21 MEI (20u00 - 22u30)

Doe jullie chiqueste kleren maar aan, vanavond

komen we te weten wie er een gokverslaving

heeft.

ZONDAG 30 MEI (9u30 – 17u00)

Hey influencers van de macadam, vandaag draait alles om de likes. Hopelijk hebben jullie al

veel ervaring met Instagram, Facebook, Twitter en Tiktok, want jullie gaan dit absoluut goed

kunnen gebruiken!

ZONDAG 6 JUNI (9u30 - 12u00)

De hoofdingrediënten: water en zeep! Kan jij al raden wat we vandaag gaan doen?

Ps: Vergeet vandaag geen extra mondmasker mee te nemen.

ZONDAG 13 JUNI (9u30 – 12u00)

Vandaag trekken we het bos in met onze klakkebuizen. Wees zeker aanwezig want deze

originele spelversie is nog nooit eerder gespeeld!!



ZONDAG 20 JUNI (9u30 – 12u00)

Het kamp is bijna in zicht. Daarom gaan we onze technieken nog eens wat bijschaven! Zijn

jullie vaardigheden goed genoeg om mee op kamp te mogen? We zullen het vandaag

ontdekken!

ZONDAG 27 JUNI (9u30 – 17u00)

Onze laatste vergadering van dit speciaal scoutsjaar is

aangebroken. Zoals altijd gaan we vandaag bakken in de zon

en lekker plonsen ter afkoeling!! hopelijk kunnen jullie nog

een beetje kaartlezen, zodat we zeker op de juiste locatie

aankomen.

PS: Vergeet zeker niet volgende zaken mee te nemen: fiets,

fluohesje, helm, knuffel, lunch, drinkbus (geen frisdrank),

opblaasband, zonnecrème, badmuts, zwemgerief, handdoek

en petzel.

Na deze geweldige dag, zijn jullie van harte welkom op de jaarlijkse BBQ van den 28!!

Meer info volgt nog van zodra we weten wat de maatregelen toelaten.

SLOTWOORD

Het is alweer eind juni en bijna tijd voor ons bangelijke giverkamp! Hebben jullie er ook

zoveel zin in? Wij kijken er enorm alvast naar uit!!

Een dikke knuffel,

Jullie geliefde leiding♥

Meeuw, Spiesbok, Nachtegaal en Vink


