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PROGRAMMA GIVERS 
November - December 

INLEIDING  

Hopelijk zijn jullie allemaal bekomen van het stevige weekend en zijn jullie klaar voor 

de volgende twee maanden van dit bangelijk jaar. Met zo’n stoere leiding kunnen we 

niet anders dan er vollenbak in te vliegen. Aangezien we met niet veel Givers zijn zou 

het geweldig zijn als jullie zo veel mogelijk zouden komen. 

PLANNING  

ZONDAG 5 NOVEMBER (9:30U - 12:00U)  

Ik denk dat we ons jammer genoeg de erbarmelijke sjorkunsten van 

vorige maand herinneren waardoor we genoodzaakt zijn om onze 

technieken nog eens grondig bij te schaven. Als je de naam van deze 

knoop kent ben je al goed op weg. 

ZONDAG 12 NOVEMBER (9:30U – 12:00U)  

Maki en Springbok kunnen er vandaag niet bij zijn. Wat doet Spitsvogel dan, Hij 

nodigt iemand uit om mee een geweldig bosspel te gaan spelen. Plezier 

gegarandeerd. 

VRIJDAG 19 NOVEMBER (9:30U – 17:00U) 

Er wachten vandaag heel veel kindjes op de goede sint. We gaan vandaag samen met 

de jins ons verkleden en in een geweldige sinterklaasstoet meelopen. Vergeet je  fiets 

(die in orde is), je fluo-vest, je boterhammen en voldoende drinken niet.  
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ZONDAG 26 NOVEMBER (9:30U-17:00U)  

Het is weer zover. Vandaag gaan we een hele dag de beste 

chocolade van over het hele land verdelen in Hoboken en 

omstreken. Haal al je People-skills maar boven en poets je 

tanden maar extra goed zodat je met een stralende glimlach 

en een portie schattige kapoenen de truffels kan verkopen. 

ZONDAG 3 DECEMBER (9:30U – 12:00U)   

Aangezien we niet weten of er een mooi wit tapijt gaat liggen of een irritante 

regenbui uit de lucht komt gevallen mag je deze week 2 dingen meenemen. Al 

degenen die een slee hebben mogen die meenemen als het sneeuwt en anders 

mogen jullie je beste, meest geavanceerde gezelschapsspel meenemen.   

ZONDAG 10 DECEMBER (9:30U - 12:00U)  

Nadat we 2 weken geleden de sint hebben geholpen al zijn snoep uit te delen aan de 

brave kindjes is het deze week tijd om ook iets aan de minder brave kindjes. Wee uw 

gebeente als je iets hebt uitgespookt want denk er aan. De sint weet ALLES. 

ZONDAG 17 DECEMBER (9:30U – 12:00U)  

Vandaag gaan we samen met alle andere takken gezellig dicht bij elkaar kruipen en  

een leuke familiefilm zien. Neem een dekentje of een slaapzak mee en kom 

meezingen met de mooiste disneyliedjes.  
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VRIJDAG 24 DECEMBER GEEN VERGADERING 

Omdat er vanavond heel veel familiefeesten moeten gehouden worden is het vandaag 

geen vergadering. Wel zijn jullie allemaal welkom op onze onvergetelijke kerstmis om 

18:00u in het macadammeke. Spreek af met medegivers en kom gezellig mee de 

kerstboodschap doorgeven aan elkaar met achteraf een heerlijke beker warme 

chocomelk. Vrolijk Kerstfeest. 

ZONDAG 31 DECEMBER GEEN VERGADERING  

Morgen begin 2018. Wij willen jullie vanuit de giverleiding allemaal het beste wensen. 

Ook wensen we jullie dit jaar veel succes met alles waar jullie mee bezig zijn. Samen 

zullen we werken aan een geweldig scoutsjaar en kijken we uit naar een nog veel 

beter kamp. 

 

SLOTWOORD 

2017 zit er op. Wij hebben er hard van genoten en hopen dat jullie net als ons 

uitkijken naar een nog veel beter 2018.  

Met vriendelijke groeten, 

De allerbeste Giverleiding 

Spitsvogel, Springbok en Maki. 

 


