
PROGRAMMA GIVERS
September - Oktober

INLEIDING

Nu het kamp al even achter ons ligt is het tijd om plaats te maken voor een nieuw en

spetterend scoutsjaar vol met zotte activiteiten en leuke vrienden. Bij een nieuw scoutsjaar

hoort ook nieuwe leiding die jullie in deze komende twee maanden vol leuke vergaderingen

al mogen leren kennen.

Wij hebben er alvast super veel zin in!!!

PLANNING

ZONDAG 5 SEPTEMBER (9u30 - 12u00)

Vandaag halen we de mooiste herinneringen boven en nemen we afscheid van

enkele dierbaren. Neem die zakdoeken maar al boven want er gaan traantjes

vloeien. Wat we exact gaan doen, blijft nog een verrassing.

ZONDAG 12 SEPTEMBER (9u30 - 12u00)

Naar jaarlijkse gewoonte is het vandaag onze ‘overgang’, neem zeker wat extra propere

kleren mee, want vuil zullen jullie zeker worden ;). Vandaag is een officieel moment, jullie

worden in piekfijn uniform verwacht.

ZONDAG 19 SEPTEMBER (9u30 – 12u00)

Een eerste indruk maak je maar een keer, dus is het extra belangrijk dat je er piekfijn uitziet

voor jullie kennismaking met de nieuwe givertak. Dames en heren, misschien zit er wel jullie

toekomstig lief tussen dus poets zeker jullie tanden en neem toch maar eens een douche ;)



ZONDAG 26 SEPTEMBER: GEEN VERGADERING

Om het scoutsjaar in goede banen te leiden is jullie lieve leiding samen met alle andere

leiding op weekend om alles te plannen en voor te bereiden. Vandaag is het jammer genoeg

geen vergadering, we missen jullie al :’(((.

ZONDAG 3 OKTOBER (9u30-12u00)

Vandaag wordt het dreigingsniveau weer opgetrokken tot niveau 4 aangezien de vijand op

de loer ligt. Deze oorlog om ons Belgenland zal moeten worden uitgevochten in een groot

bosspel, be prepared!!

ZATERDAG 9 OKTOBER (9u30 –12u00)

‘Surprise, surprise homies’ see you at homebase @Mac

ZONDAG 17 OKTOBER (9u30 - 12u00)

Vandaag gaan we jullie sjortechnieken nog eens herhalen. Diegene die al goed kunnen

sjorren zullen een speciale sjorring aangeleerd krijgen en kunnen proberen een

katapult/wip/iets anders zot te maken.

ZONDAG 24 OKTOBER (9u30 – 12u00)

Het olympisch vuur is eindelijk van Tokio naar onze Macadam geraakt. Jullie leiding heeft

een lange reis gemaakt om het vuur tot hier te brengen. Nu is het aan jullie om te strijden in

de verschillende disciplines voor het olympisch vuur en natuurlijk de gouden medaille.

29 - 31 OKTOBER

Vandaag beleven we samen onze laatste dag van ons bangelijk weekend!! Meer info volgt.

SLOTWOORD

Ziezo, dat waren al de eerste twee maanden. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als

wij!

Groetjes,

Jullie teergeliefde leiding ♥


