


Hey tofste Giver!

Eindelijk is het moment weer daar: het nieuwe
scoutsjaar kan weer beginnen! Wij hebben al
super veel zin om jullie terug te zien, wij hopen
jullie ook. 

Dit jaar is het thema F.C. De Kampioenen! Klaar
om mee te voetballen?

In dit boekje kunnen jullie al de praktische
informatie vinden over de activiteiten. 

groetjes,
Kasper, Summer en Robine!

Activiteitenboekje
S E P T E M B E R  -  D E C E M B E R



De activiteiten gaan door van 13:30-16:30 op onze
scoutslokalen, heideweg 101 Halle-Zoersel. De uren
of locatie van de activiteiten wijken soms af, maar
dan volgt een bericht met extra info.

In dit boekje vind je alle info terug over de komende
activiteiten van het semester.

Graag zouden wij met elke activiteit weten welke
leden er zullen zijn. Verdere info over de
communicatie volgt nog via mail.

Moest u nog vragen hebben, kan u altijd contact
opnemen met Takverwantwoordelijke Kasper De
Maertelaere.
Tel: 0471 51 45 40 
Mail: demaertelaerekasper@gmail.com

Praktische informatie



De leiding 

Summer Van den Langenbergh

Hey, hoi, Hallo! Ik ben Summer en
ben 19 jaar. ik studeer Sociale
Readaptatiewetenschappen.  

Mijn favoriete kampioen is
Maurice ! Voor mij nen Orangade.  

Kasper De Maertelaere
Takleiding

Hey, Ik ben Kasper,18 jaar. Ik
studeer Revalidatiewetenschappen
en de kinesitherapie. Mijn favoriete
kampioen is Xavier! Geeft mij maar

nen dagschotel. 



De leiding 

Robine De Meyer

Hey, hoi, Hallo! Ik ben Robine en
ben 15 jaar. Ik studeer Voeding &

Verzorging. Mijn favoriete
kampioen is Mark. Voor mij nen

Choco. 



Activtiteiten

18 september 2021
Vandaag is eindelijk de dag daar! Het
nieuwe voetbalseizoen van F.C. De Givers
kan beginnen! Vandaag komen jullie te
weten wie jullie leiding zal zijn, spannend!!
Doe zeker je scoutsuniform aan. Vandaag
spelen we met heel de scouts samen.
Lokalen, 13:30-16:30

2 oktober 2021
Vandaag spelen we het sportspel!
Trek zeker je sportieve kleren aan en
wie weet word jij de sportiefste
Kampioen! 
Lokalen, 13:30-16:30



Activtiteiten

16 & 17 oktober 2021
Ledenweekend
Vandaag gaan de kampioenen op
verplaatsing! We spelen een match
met verleningen van 2 dagen, neem
dus zeker genoeg voetbaltruitjes mee!
Verdere info volgt nog. 

30 oktober 2021
Halloween
Ben jij klaar om te griezelen met de
kampioenen? Een echte kampioen is
voor niets of niemand bang. Ben jij
klaar om mee op griezeltocht te gaan? 
Verdere info volgt nog.



Activtiteiten

13 november 2021
Vandaag stranden de kampioenen
aan op een onbewoond eiland.
Markske was verkeerd gevaren.
Zouden we terug geraken om bij
Pascale in het cafe iets te kunnen
gaan drinken? 
Lokalen, 13:30-16:30

27 november 2021 
Sintactiviteit
Vandaag komt sinterklaas langs op de
Scouts! Zijn onze kampioenen dit jaar
braaf geweest? Zoals ieder jaar
verwelkomt hij ons met veel lekkers. 
Lokalen, 13:30-16:30



Activtiteiten

11 december 2021

Oh nee! Mark is de sleutel kwijt
geraakt van het Café! Hopelijk vinden
de kampioenen de sleutel terug en
zijn ze op tijd terug, voordat de match
begint!
Lokalen, 13:30-16:30

31 december 2021
Nieuwjaarszingen
Vandaag eindigen de kampioenen
hun voetbalseizoen om hun
winterrust in te lassen. We gaan
Nieuwjaarszingen in het dorp van
Zoersel.
Meer info volgt nog



Plezier voor de Givers



Plezier voor de Givers


