
MAANDPROGRAMMA GIVERS MAART – 

APRIL – HALF MEI 2022  
 

Zondag 20/03 14u – 17u @Vredeplein 

Tijd om te socializen! Vandaag spreken we eens niet af op 

Den Bos, maar trekken we met zen allen naar ’t stad! Ook de 
vrienden van Akabe, Alowis, en Kroffel zullen hierbij 
aanwezig zijn.  

Afspraak om 14uur op ’t Vredeplein! 

Niet te vergeten, na de vergadering is het op Den Bos 
infoavond over het groepskamp, jullie en jullie ouders zijn 
allen welkom! Er kan wel eens belangrijke informatie 

medegedeeld worden         

 

Zondag 27/03 @geenscouts 

Vandaag is jullie leiding op weekend dus is het geen scouts! 

Zondag 03/04 @geenscouts  

Vandaag is het weer geen scouts, want ’t is vakantie! 

Zondag 10/04 @geenscouts 

En ook vandaag is het geen scouts, want het is nog altijd vakantie! 

 

Woensdag 13/04 @DenBos 

Eindelijk terug scouts! 

Vandaag is het de lang verwachte BIERPONGBAAAAAAAL. Wanneer 
en hoe we afspreken om alles op te zetten spreken we wel nog af, 

maar hou alvast deze dag volledig vrij! 

 

Donderdag 14/04 @DenBos 

Hopelijk is gisteren alles goed verlopen, maar na een goe fistjen is er 
natuurlijk nog… den opkuis! 

Hou vandaag ook maar volledig vrij om alle restanten van bierpongbaal 

op te kuisen         



15-17/04 @Eikes 

Iedereen bekomen van bierpongbaal? Ja? Super! 

Dan vertrekken we vandaag met zen allen op Eikes! 

Verdere info volgt… 

 

Zondag 24/04 @DenBos 

Binnen een kleine week is het EIN-DE-LIJK weer zo ver… 
FISHtj’n! 

Vandaag gaan we met zen allen mee helpen om alles in gereedheid te brengen voor dé fuif van het 

jaar.  

 

Zaterdag 30/04 @DenBos 

Vorige week bloed, zweet en tranen, nu genieten van 
wat we gerealiseerd hebben!  

Tijd voor FISHtj’n, hoe deze avond er voor jullie kan 
uitzien laten we jullie nog weten! 

 

Zondag 01/05 @DenBos 

“Keiremis es een giejselink weerd” zeggen ze altijd, gisterenavond was het dik in orde, tijd voor den 
opkuis van FISHtj’n! 

Wij verwachten zoveel mogelijk helpers, want vele handen maken licht werk! 

 

Zondag 08/05 @DenBos 

Het zijn drukke weken geweest op scoutsgebied. Eerst 
bierpongbaal, dan FISHtj’n en den opkuis der van, tijd om te 

ontspannen! Vandaag legt de leiding jullie eens in de watten!  

 

ZATERDAG 14/05 @wordtlaterbekendgemaakt 

Dit weekend is het scouts op ZATERDAG! Het trommelkorps Met Vel En Gamel voorziet een groot 

groepsspel om hun 25-jarig jubileum te vieren! 

Waar en om welk uur we afspreken laten we jullie nog weten! 

 

Stevige linker, 

Jil, Karel, Mathias en Tara 


