
GIVERS 

Dag lieve givertjes, WOEHOE het scoutsjaar kan eindelijk beginnen!! Hier is onze 1e maandlijst van 
een super, zalig, fantastisch jaar "#$% Vergeet zeker geen 50 cent mee te nemen voor een drankje en 
kom elke week in perfect uniform, tenzij anders vermeld.  
Elke zondag vergadering gaat door van 14u- 17u tenzij we het uur specifiek vermelden.  
Een nieuw scoutsjaar betekent ook nieuwe leiding… kom naar de 1e vergadering en leer ons kennen! 

  

Zondag 26 september: Lokaal inrichten en kennismaking 

Nieuw scoutsjaar, nieuwe leiding, nieuwe givertjes… Tijd om elkaar beter te 
leren kennen en om ons lokaal wat op te frissen en in te richten zoals wij 
dat willen!  

 

Zondag 3 oktober: zetelrace 

Hier gaan we jullie fantasie de vrije loop laten gaan om uit te dokteren 
wat dit betekent :p  

 

Zondag 10 oktober: bos 

Uitstap numero unooooo, kom allemaal met de fiets!  

Zondag 17 oktober: homo universalis  

Uomo universale (Italiaans: universele mens, ook vaak in het Latijn homo 
universalis) is een uitdrukking waarmee een persoon (mannelijk of 
vrouwelijk) wordt bedoeld die al zijn faculteiten en vaardigheden 
ontwikkelt. Benieuwd?  

Zondag 24 oktober: DVDJ, een echte scouts? 

Ben jij een echte scouts, met jouw hemd naar 
school geweest, kan je goed sjorren of vuur 
maken? Kan jij overleven met enkel de 
basismiddelen? Kom het ons bewijzen!  

 

Zondag 31 oktober: Halloween 

BOEEEEEEE! Geschrokken? Nog niet? Klaar om echt te griezelen?  
 

 

 

 

 



Zondag 7 november: opgroeispel 

Van kapoen naar giver, wow jullie worden groot… Tijd om het allemaal nog 
eens opnieuw te beleven!  

Zondag 14 november: switch quiz 

Wat is zwaarder, een kilo appels of een kilo stenen? Zeg mijn naam en ik 
verdwijn, wat ben ik? Ken jij het antwoord op deze vragen? Kom dan mee 
quizzen.  

Zondag 21 november: sjorren 

Tijd om de technieken te herhalen. Kijk gerust al eens rond naar een 
constructie die jullie leuk lijkt om te maken! Deze vergadering is VERPLICHT 
dus we verwachten dat iedereen aanwezig kan zijn! Laat het ons weten 
indien jullie toch niet zouden kunnen.  
Afspraak op de scouts van 10u! tot 17u. Breng 3euro mee voor het 
middageten!  

 

Zondag 28 november: schaatsen  

Uitstap 2.0! YAY schaatsen!!We spreken af aan de scouts om 14u.  Wat 
jullie zeker niet mogen vergeten: 

• Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen 
• 5 euro 
• Jullie fiets 

 

Zondag 5 december: sinterklaas 

Wel braaf geweest? Daar geloven we niets van!  Gelukkig weet sinterklaas 
het echte antwoord op die vraag. Kom de sint ontmoeten op de scouts!  

 

Zaterdag 11 december: kampvuur 

Cosy! Kampvuurtje en een marshmallow, wat moet een scout nog meer 
hebben? Afspraak op de scouts van 19u tot 22u 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, de giverleiding xoxo 


