
 
 
Zondag 03/01 – Geen vergadering  
Jullie leiding is op dit moment een beetje te druk bezig met studeren om elke week een 
vergadering te voorzien. ;( 
Het spijt ons ten zeerste maar laat maar een kaarsje voor ons branden!! 
 

Vrijdag 08/01 – Spelletjes Vergadering 2.0 – Online – 20u-22u 
Na het overduidelijke succes van onze eerste 
spelletjesveragdering, en misschien ook ons gebrek aan 
inspiratie, hebben we besloten dit gewoon nog eens te doen. 
Begin al maar met oefenen op among us, poker en scribble 
zodat je alle andere givers kunt verslaan. Dus zet je achter je 
computer en pak je GSM dan kunnen we beginnen. 

 

Meer info volgt in de whatsapp. 

 

Zondag 17/01 - Geen vergadering  
Jullie leiding is op dit moment een beetje te druk bezig met studeren om elke week een 
vergadering te voorzien. ;( 
Het spijt ons ten zeerste maar laat maar een kaarsje voor ons branden!! 
 

 
Vrijdag 22/01 – QUIZKE -  Online  – 20u-22u30 
Hejow hallow! Wij hebben voor jullie nog eens een quizke gemaakt! 
Allen present en neem uw beste hersens mee! XOXO doeikes (meer 
info volgt nog via whatsapp) 

 

Zondag 31/01– Geen vergadering  
Omdat het nog steeds online vergaderingen zijn, slaan we nog 1 weekje over. SORRY!  
 
 
Zondag 07/02 – wandelingvergadering - 10u - 13u00 - Een Kapels bos  
Vandaag gaan we coronaproof wandelen. Hoe dit juist in zijn werk gaat 
en waar wordt allemaal nog wel duidelijk! SPANNEND!! Info volgt in 
whatsapp!! :o (zeker de form invullen op voorhand he)  

 

 



 

Vrijdag 12/02 –Leidingsbezoekje een week voor Valentijn <3 - 20u-22u30   
Omdat het zondag Valentijn is komen wij vrijdagavond een bezoekje aan jullie brengen. We gaan 
onze vriendschap vieren. Daarom mogen jullie voor jullie medegivers een liefdesbrief schrijven. 
Deze brengen wij dan weer rond en zo verspreiden we een beetje liefde ik deze stomme tijden. 
Tot dan! <3 

 
 
Zondag 21/02 – Theekransgiverke @ home - 11u - 12u - in uw eigen zetel  
Vandaag gaan we lekker even bijbabbelen met een theetje en een 
koffietje op zoom. We willen graag horen of jullie nog leuke dingen 
gedaan hebben of iets anders leuks te vertellen hebben. Tot dan!! 
(link volgt in whatsapp) 
 
  

Zondag 28/02 – MINI RETROBALLLLL 
Woehoew! Het is weer zover, tijd voor feest! Elk jaar organiseert onze scouts het super leuke 
feest Retrobal. Dit jaar ziet het er allemaal een beetje anders uit. Toch zijn we ook jullie niet 
vergeten en mogen de leden ook meevieren op Mini Retrobal. Haal je feesthoedje en toeter 
maar al uit de kast! Al de andere informatie volgt nog via mail. 
 
 
 
Een stevige linker van jullie giverleiding! 

 


