
Maandbrief Givers 
 
 

Hier is ie dan, de maandbrief van van Februari en Maart! 
 
 
 

Zaterdag 8 februari 2020: start 20u; Info-avond Polen-Slowakije  
 

Zondag 9 februari 2020: 14u tot 17u; Leidingswissel 
Deze activiteit krijgen jullie leiding van andere leidingskens. WE will miss you to 

      

Vrijdag 14 februari tot zondag 16 februari: spaghettislag  

Wij organiseren een weekend om onze spaghettislag te kunnen voorbereiden. We 

spreken vrijdagavond na school, om … uur met jullie af om de groentjes voor onze 

saus te snijden en enkele voorbereidingen te doen. Zaterdag & zondag is het D-

DAY en zetten we ons beste beentje voor als ober en chefkoks.  

 

Benodigdheden: 

• Slaapzak 

• Matje 

• Goed humeur 

• 5 euro/hoofdmaaltijd 

 

We verwachten dit weekend een maximale inzet van jullie om een top editie te 

volbrengen.  

Laat zeker ook iets weten als je niet zou kunnen komen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 23 februari 2020: 14u tot 17u; 

Rechtendoortocht 

1-2-3-4-5-6-7 

Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter, al weer ne 

kilometer 

En daarvoor daar lopen ze goed door en 

vanachter daar lopen ze wat zachter …. 

 

PS. Vergeet uw botten niet ☺  
 

Weekend van 28/02 tot 1/03: geen activiteit 

Dit weekend zal er geen activiteit plaatsvinden, want ulder leidingskens zijn zelf 

op leidingsweekend. 

 

Zondag 8 maart 2020: 14u tot 17u; bosstratego EXTREEM 
Bereid jullie al maar voor op een old-school bosspel STRATEGO!  

Vergeet jullie camouflagekledij niet mee te nemen ;) 

 

Zondag 15 maart 2020: 14u tot 17u; Pleinspelen 

Vandaag spelen we de diehard scoutsspelen: Dikke lul, platte truuss etc.  

 

 

Zondag 22 maart 2020: 14u tot 17u; 

Woudloperskeuken 

Breng je eigen vleesje mee voor deze heerlijke 

activiteit, want we gaan lekker kokkerellen. We 

zullen eens zien wie onder jullie een echte pyromaan 

is en het vuur aankrijgt zonder hulp van de leiding. 

 

Zondag 29 maart 2020: 14u tot 17u; Kamp 

bouwen 

Haal jullie creatieve breinen en professionele 

sjorringskills alvast boven! Vandaag proberen we 

de ‘put’ in onzen bos te upgraden tot een echt 

kamp! 

 

 

 

Groetjes jullie leiding 

Lies, Rüben, Walter en Thibalt 


