
Activiteitenboekje 



 

Welkom bij Expeditie Givers! 

Hebben jullie er al zin in? 

 

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 Tak-verantwoordelijke Tine Vervecken 

Tel: 0479 03 93 20 

Mail: verveckentine@outlook.com 

  

mailto: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 

Lijfspreuk: Het is 30° en de zon schijnt! 

 

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: Doornsroos Obsidiaan 

Behoedzame Nyala 

Studie: Geneeskunde                                     

 

  



Activiteiten 
7 Januari Lokalen 13u30 – 16u30 

 
Jullie hebben vast al veel gefeest afgelopen dagen. 
Nu is het tijd om bij ons op Akabe een feestje te 
maken! 
Met verschillende lekkere hapjes/drankjes en een 
beetje muziek maken we samen een echt Giver-feest! 
 

 

21 Januari Lokalen 13u30 – 16u30 

 

We spelen een spel vandaag dus haal het 

competitiebeest in jezelf al maar boven! In dit 

spel zullen jullie opdrachten moeten uitvoeren, 

slim nadenken en nog veel meer! 

 

Kunnen jullie al raden wat we gaan spelen? Het 

heeft iets te maken met dobbelstenen, straten 

kopen, naar de gevangenis en langs start 

passeren… 

 

 

4 Februari Lokalen 13u30-16u30 

 

Trek jullie wandelschoenen maar aan, want wij gaan op 

tocht! 

Wel niet zomaar een tocht, een KOOKTOCHT. 

Tijdens onze tocht verzamelen we ingrediënten, en 

daarmee zullen wij een geweldig lekker gerecht maken! 

 

 

 

 



LEDENWEEKEND 
18-19 Februari 

Chiro Sloepi 18 feb: Aankomen 10u 
19 feb: Ophalen 10u 

 

Zet deze datum zeker in het groot in jullie agenda! 

Zaterdag zal een super leuke dag worden met verschillende activiteiten! 

 

Daarna kruipen we met zen alle in onze 

slaapzak, lezen we nog een verhaaltje en doen 

we allemaal samen onze oogjes toe. 

Zondag ruimen we onze Giver-kamer op en 

houden we een lekker ontbijt. Na het ontbijt 

nemen we afscheid van elkaar en vertrekt 

iedereen terug naar hun eigen bedje. 

 

 

(info over inschrijven voor het ledenweekend wordt ten laatste een maand op 

voorhand meegedeeld) 

 

4 Maart  12u30 – 20u 

 

Vandaag is het geen activiteit voor de leden. 

WEL staat er onze jaarlijkse restaurant dag op de planning! 

Deze wordt georganiseerd door de leiding om ons kamp te kunnen financieren. 

 

Komen jullie ook smullen? 

(info over inschrijven volgt in januari) 

 

 

18 Maart   

 

Samen met 10 andere scoutsen in onze omgeving 

bekijken we of het mogelijk is om een gezamenlijke 

activiteit te houden. 

 

Een activiteit waar ENKEL Givers op aanwezig zullen 

zijn! 

We leren elkaar kennen en spelen een geweldig spel 

samen. 

 

Ben jij niet benieuwd naar wie die andere Givers 

zijn? 

 

 

 

 



1 April Lokalen 13u30 – 16u30 

 

Om te overleven op het giver-eiland heb je 

een stevige dosis humor nodig en die gaan 

we vandaag testen. Haal dus al maar jullie 

grappigste moppen en gekste bekken naar 

boven!  

 

15 April  13u30 – 16u30 

 

Ook vandaag zullen we onze expeditie skills nodig 

hebben. Om te overleven op giver-eiland moeten we de 

schat vinden, maar deze ligt ergens verstopt. Helpen 

jullie ons om het juiste pad te vinden? 

 

 

AKABEDAG 
22 April 

Leuven  

 
Het wordt een speciale dag! 
We nemen met zen alle de trein en gaan een dag naar 
Leuven, 
daar is het Akabedag! 
 
Wat is Akabedag? Een dag waar alle Akabe’s zijn 
uitgenodigd om verschillende activiteiten te komen uit 
testen! 
 
Het belooft een super leuke dag te worden, IN CIRCUS 
THEMA dus zet je feestneus maar op! 

 

Vergeet zeker geen rugzak met brooddoos en drankje        

 

 

 

 

 



DAGUITSTAP 
13 Mei 

 10u – 17u 

 
Vandaag is het onze jaarlijkse daguitstap! 
Waar we naartoe trekken is nog een verrassing. 
 
Verdere info volgt snel! 
 
Elk jaar wordt er voor de daguitstap een carpool georganiseerd. De carpool zal 
vertrekken vanop onze lokalen of op de P&R te Rodendijk Zoersel 
Zou jij (als ouder of voogd) zou kunnen heen of terug rijden mag je dit zeker al 
laten weten. 

 

27 Mei  11u – 16u30 

 

Tijd voor een grote lenteschoonmaak vandaag! 
We steken de handen uit de mouwen in onze 
eigen carwash! Hopelijk hebben jullie het aan 
iedereen verteld zodat we veel auto’s kunnen 
wassen en een extra centje hebben om er een 
onvergetelijk kamp van te maken!  
 
Info over plaats wordt nog meegedeeld 
 

 

10 Juni Lokalen 13u30 – 16u30 

 
Wat vloog het jaar weer vooruit! 
We zijn al aan de laatste activiteit van het jaar 
gekomen… 
MAAR de laatste zullen de eerste zijn! 
Samen maken we er een geweldige dag van en maken 
we ons klaar om als 1 team op kamp te kunnen 
vertrekken.  
Wij houden vandaag een Giver-teambuilding! 

 


