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PROGRAMMA GIVERS 
Januari - februari 

INLEIDING  

Allereerst voor iedereen de beste wensen in dit nieuwe jaar! De giverleiding heeft 

alvast superveel zin om 2018 goed in te zetten met jullie. Wij hopen dat jullie 

enthousiasme niet verminderd is, want ook deze 2 maanden staan er weer veel leuke 

vergaderingen op het programma. 

PLANNING  

ZONDAG 7 JANUARI (9:30U - 12:00U)  

Vandaag zullen we testen welke giver 2018 het sterkst heeft ingezet in de 

megafantastische één-tegen-allen new year special (ja hoor, de leiding heeft nog een 

verrassing in petto). Na het strijden voor de eerste plek, zullen we nog een 

nieuwjaarsreceptie voorzien waarop jullie je beste scoutsvoornemens mogen delen 

met ons.  

ZONDAG 14 JANUARI (9:30U – 12:00U)  

Vandaag spelen we ruwe plein- en balspelen. Jammer genoeg kunnen           

spitsvogel en Springbok er niet bij zijn, dus krijgt Maki het gezelschap                    

van een andere welgekende leider.  

ZONDAG 21 JANUARI (9:30U – 12:00U) 

Stap deze zondag fris uit je bed, want vandaag zal je je gezond verstand nodig 

hebben. We spelen een bosspel en ook vandaag helaas zonder Spitsvogel en 

Springbok. Mastermind Maki staat echter weer paraat om jullie geheugen te testen. 
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ZONDAG 28 JANUARI (9:30U-17:00U)  

Vergeet zeker je pas, handschoenen en goed humeur niet 

want vandaag gaan we schaatsen! Het is een hele dag dus 

neem eten mee voor ’s middags en vergeet je fluovestje niet. 

ZONDAG 4 FEBRUARI (9:30U – 12:00U)  

Er is dan wel een nieuw jaar begonnen, maar we hopen dat jullie niet alles vergeten 

zijn van afgelopen jaar. We zijn eens benieuwd naar jullie sjortechnieken. Verras ons! 

ZONDAG 11 FEBRUARI (9:30U - 12:00U)  

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

houden een woudloperskeuken. Vergeet zeker geen stukje vlees of marshmallows om 

boven de vlammen te houden. 

 

ZONDAG 18 FEBRUARI (9:30U – 12:00U)  

Zoals stoere binken betaamt houden we niet van al dat romantische gedoe op 

Valentijn. Daarom spelen we het grote fokvalentijnbosspel.                            

Vandaag worden er hartjes gebroken! 

VRIJDAG 25 FEBRUARI (9:30U – 17:00U)  

Trek allemaal je mooiste scoutsuniform maar aan, want vandaag gaan we over de 

Meir paraderen. We trekken ’t stad in, dus vergeet zeker je fiets en een fluovest niet. 

Aangezien het een hele dag is ook je lunchpakket niet vergeten smeren. 



 

3 

SLOTWOORD 

We hebben samen het jaar stevig ingezet. Nu de wintermaanden bijna voorbij zijn, 

kunnen jullie de handen weer uit de mouwen halen om ook de tweede helft van het 

jaar even geweldig te maken! 

Met vriendelijke groeten, 

De allerbeste Giverleiding 

Spitsvogel, Springbok en Maki. 

 


