
PROGRAMMA GIVERS
Januari - Februari

INLEIDING

Toen jullie aan het studeren waren, heeft de leiding eens nagedacht hoe we ook januari en

februari LEGENDARISCH kunnen maken. Zie hieronder het resultaat!

Moesten jullie op een zondagochtend merken dat er een dik sneeuwtapijt ligt, dan mogen

jullie altijd een slee meenemen!

PLANNING

ZONDAG 16 januari (9u30 - 12u00)

We verdrijven de winterse kou met een warm vuur. Oefen je vuurskills, want we houden een

woudloperskeuken. Vergeet zeker geen versnapering om boven de vlammen te houden.

VRIJDAG 21 januari (19u30 - 22u00)

Wil je rijk worden met hoger-lager,

eenentwintigen of roulette ? Met onze

casinoavond kan dat! Maar in Casino

Macadam kom je niet zomaar in je

joggingbroek binnen, doe jullie chique

kledij maar  aan!

ZONDAG 30 januari (9u30 - 12u00)

Verslaat de mineur de bom? De spion de maarschalk? De verkenner de sergeant? Dit komen

jullie vandaag te weten in onze levensechte-stratego bosspel. Zie dus dat je zeker van de

partij bent!



ZONDAG 6 februari (9u30 - 12u00)

Huizen kopen, straten kopen, hotels bouwen, vandaag worden jullie helemaal

ondergedompeld in de vastgoedwereld. Zoals echte tata’s kopen jullie hopelijk meerdere

straten. Vandaag spelen we monopoly!!

ZONDAG 13 februari (9u30 – 12u00)

Valentijn nadert en ook dat kunnen we niet zomaar laten passeren. Dit wordt onze meest

romantische vergadering aller tijden! Benieuwd wiens hart jij kan veroveren?

ZONDAG 20 februari (9u30 - 12u00)

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 kan handig zijn.



ZONDAG 14 februari (9u30 – 17u00)

Eej hup, eej hup, zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog ne kilometer. Jaja, vandaag is het

patrouilletocht. Vergeet jullie lunchpakket, fluo-vestje en verstand niet!

(Ipv onze mooie scoutssokken zijn wandelsokken vandaag per uitzondering toegelaten.)

SLOTWOORD

Ziezo, we hebben het jaar weer eens goed ingezet. De volgende maanden gaan nog

bangelijker worden!

Groetjes,

Jullie teergeliefde leiding ♥


