
joooowwwwwww givers, 

we vliegen er terug in! 

 

zondag 16/2 van 14u tot 18u 

Dag allemaal, deze zondag is het opnieuw sportvergadering. Strekken die benen!  

Ik zwaai mijn armen en mijn benen 

Tot de stijfheid is verdwenen 

Ja, goed zo, givers, goed zo, nog een keer! Tot dan! 

 

En in de avond (begint rond 18u) hebben we ook nog 6 givers nodig die ons willen helpen op de 
wijnbeurs.  

Laat dus zeker iets weten aan de leiding moest je kunnen! 6 man zou zeker moeten lukken! 

 

zaterdag 22/2 van 14u tot 18u 

Vandaag mogen jullie weer jullie liefste verkoopsgezichtjes bovenhalen voor een geweldige 

 koekjesverkoop. Kom zeker allemaal om die kampcentjes te verdienen! 

 

zondag 1/3 van 14u tot 18u  

We vieren vandaag de langverwachte terugkeer van tokke uit Wenen! Daarom steken we deze 
vergadering in een oostenrijks jasje. Dus oefen alvast jullie skiskills en weense walsen want 
vandaag krijgen jullie de taste of Austria! 

 

zondag 8/3 van 15u tot 19u 

We gaan pannenkoeken bakken! pannenkoeken bakken! Jullie zijn de allerbeste  

pannenkoeken-koks? 

 Jaja, we doen dus een pannenkoekenverkoop voor jullie buitenlands  

kamp. Zeg zeker nog eens aan jullie ouders dat ze vanaf 17u welkom zijn voor pannenkoeken,  

chocomelk en jullie desserts. (Het zou leuk zijn als jullie een dessertje van thuis meenemen dan  

kunnen we die ook aanbieden!) 

 

zondag 15/3 van 18u30 tot 20u30 

Ook dit jaar gaan we weer allemaal samen naar het toneel. Vergeet zeker geen €5 mee te 
nemen. See you there! 

 

 
 
 

Zaterdag! 21/3 van 16u tot 19u 



 

Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal! Vandaag brengt God ons samen en gaan we 
met heel de scouts naar de misviering. Vooraf gaan we een aantal groepsspelen doen om de 
beentjes en de stembanden al wat op te warmen. Tot dan! 

 

Zaterdag! 28/3 van 14u tot 17u 

 

Vandaag gaan we iets leuker doen dan paaseieren rapen...paaseieren verkopen!  

Wat heb je nodig? 

● Perfect uniform 
● Goed humeur 

Kom dit weekend ook smullen van de heerlijke pasta van de jin zodat ze deze zomer op een  

onvergetelijk kamp kunnen gaan. 

  

3/4 tot 5/4 

We gaan dit weekend met iedereen samen op groepsweekend!! Jippie!!!! 

Meer info volgt nog. 

 

12/4 

Helaas is er vandaag geen vergadering :( Jammer! 

Vrolijk Pasen iedereen! Goed rapen! 

 

18/4 om 4u tot 19/4 om 4u (slapen tot de voormiddag) 

Het is weer zover! Tijd om een dag niet te slapen maar in plaats daarvan 24 uur lang leuke en 
uitdagende dingen te doen. We hebben een hele hoop activiteiten geregeld die jullie je slaap 
meteen gaat doen vergeten. 

We verwachten jullie om 4:00 aan de leidingslokalen. 

 

26/4 

 

Seg, Devos? Ja, Lemmens. Wist gij dat het vandaag den beste BBQ van’t jaar is? Da’s zeker! 

 

zondag 3/5 van 14u tot 18u  

Doe jij mee met Kamp Waes? Slagen voor de proeven van de Special Forces is voor velen  

misschien wat hoog gegrepen, maar als we nu eens met z’n allen zouden trainen om te slagen  

voor de gewone, fysieke proeven van het leger? Zou dat al geen mooi begin zijn? 

10/5 van 11u tot 15u  



Vandaag gaan we de culinaire tour op want het is woudloperskeuken. Neem dus allemaal jullie 
fiets en een stuk vlees mee (of een alternatief, voor onze vegetarische/veganistische 
medemensen). We verwachten jullie om 11 uur stipt aan de lokalen.   

 

17/5 van 9u tot 18u  

Hé ga, je mee 

We gaan naar zee 

En we dansen allemaal 

En we zingen allemaal 

Nanananana 

 

We spreken af aan het Martelarenplein om 9 uur en om 18 uur staan we weer op dezelfde  

plaats. Vergeet zeker geen handdoek, een badpak/zwembroek, zonnecrème, lunchpakket, een  

drankje en 10 euro. Joejoe! 

 

24/5 van 14u tot 17u  

O wat ging het toch snel. Het is alweer de laatste vergadering. We maken er een klassieke 
groepsspelletjes vergadering van. We hopen dat jullie allemaal komen om het scoutsjaar mooi af 
te sluiten en met goede moed op kamp te vertrekken. 

 

13/6 van 19u30 tot 21u  

Kom jullie inschrijven voor het kamp!  

Zorg dat jullie allemaal mee kunnen want het wordt geweldig! Het is van 10 tot 21 juli. 

Het zal ook mogelijk zijn om jullie online in te schrijven maar daar zal nog verdere info over 
verschijnen. 
 
 
Aarzel zeker niet om de giverleiding te contacteren moesten jullie of jullie ouders vragen 
hebben: 
 
Tuur (Tukke) Van Espen: 0476 38 26 69 
Céleste Willems: 0486 48 82 91 
Tomas (Tokke)  Carnier: 0472 63 75 81  
Josse Vivathanavej: 0474 12 43 88 
 
of neem een kijkje op onze site en facebookpagina. 


