Activiteitenboekje
Welkom bij Expeditie Givers!
Hoe overleef je het beste in het in het wild? Leren een
kamp maken en voor ons eigen voedsel zorgen is hier
zeker een onderdeel van.
Natuurlijk is het ook belangrijk om dit als team te
ondergaan en een goede teamband te behouden.
Samen ben je sterker dan alleen!
Zijn jullie klaar om dit avontuur samen aan te gaan?
Hebben jullie er al zin in?
Wij alvast wel!!
Een stevige linker van jullie leiding,
Julie, Violeta en Tine

Praktisch
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 Takverantwoordelijke Tine Vervecken
Tel: 0479 03 93 20
Mail: verveckentine@outlook.com

De Coolste leiding
Hellow! Wij zijn Violeta, Julie en Tine.
Dit jaar zullen wij elke activiteit voor jullie klaarstaan met leuke
spelen en spannende avonturen. Enthousiasme en energie zijn onze
kwaliteiten, met ons zullen jullie je nooit vervelen!

Tine Vervecken – Takleiding
Verjaart op: 30 maart
Start aan haar 8e jaar leiding
Totem: Energieke Hazewind
Studie: Orthopedagogie

Violeta Donoso Villar – Leiding
Verjaart op: 10 juli
Start aan haar 2e jaar leiding
Leiding geweest bij Jins en Givers
Studie: Sociologie

Julie Luyten – Leiding
Verjaart op: 13 juni
Start aan haar 2e jaar leiding
Totem: Doornroos Obsidiaan Behoedzame
Nyala
Studie: Geneeskunde

Activiteiten
17 september
Vandaag is het overgang!

Lokalen

13u30 – 16u30

Jullie komen te weten in welke groep je terecht komt.
Met welke vrienden zit je samen in de tak?
Wie wordt jou leiding voor dit jaar?
Spannend!
1 oktober

Lokalen

13u30 – 16u30

Dit jaar gaan we met de givers op expeditie. Tijd dus om jullie
overlevingsstrategieën uit te testen! Kampen bouwen, duels winnen, elkaar
uitdagen,… het hoort hier allemaal bij.
Zijn jullie klaar voor dit avontuur?

15 oktober

Lokalen

13u30-16u30

Kampen bouwen kunnen we nu wel, maar wat hebben we nog nodig
om te overleven? ETEN natuurlijk! We gaan op zoektocht naar
voedzaam eten en gaan dit zelf bereiden tot een heerlijke maaltijd.
Maar pas op! Op een eiland vind je ook vele dingen die niet eetbaar
zijn, dus wees voorzichtig!

29 oktober

Lokalen

19u – 21u

De halloweensfeer hangt al in de lucht en dus ook in de lokalen.
Vanavond maken we het ons gezellig en daarvoor mag je in je engste
griezel kostuum verkleed komen!

12 november

Lokalen

13u30 – 16u30

Vandaag gaan we onze handen nog eens vuil maken!
Samen gaan we leren hoe we moeten sjorren en komen we te weten
welke technieken wij allemaal kunnen gebruiken om te overleven op
ons Giver-eiland!
Bouw jij de coolste sjor-constructie?

26 november

Lokalen

13u30 – 16u30

Vandaag is het EIN-DE-LIJK zo ver! De Sint en zijn pieten komen langs op de
scouts en misschien hebben ze wel wat lekkers voor jullie mee.
Zijn jullie braaf geweest dit jaar?

10 december

Lokalen

13u30 – 16u30

Nu jullie het al een tijdje hebben overleefd als eilandbewoners is
het misschien ook eens tijd om jullie creatieve kant te laten zien?

31 december
2022 zit er op!

Kerk Sint Anthonius

Zoals ieder jaar gaan we dit vieren in het dorp van Sint Antonius.
Bereid jullie beste liedje voor om iedereen een
geweldig nieuw jaar te wensen!
Warm je stembanden maar op, dan gaan we luidkeels
het dorp bijeen zingen.
Kom jij mee zingen?

9u – 11u

