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25 april                                                                                                                                            Sjorren 

 Vandaag gaan we een giga-bouwwerk sjorren in het bos. Wat we sjorren en hoe het eruit 
zal zien, dat bepalen jullie helemaal zelf. Wordt het een kamp of een volledig kasteel? 
Hangen er schommels? Is er een glijbaan? Zijn er meerdere kamers? Zijn er meerdere 
verdiepingen? Is er een dakterras? Zijn er zitplaatsen? Haal je creativiteit en architecturale 
talenten maar al boven, we zullen ze kunnen gebruiken! 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed 

2 mei                                                                                                                                         Pêche-quiz 

 Vandaag gaan we quizen!! Niet zomaar een quiz natuurlijk: vandaag doen we de pêche-

quiz! Hoe en wat, dat zie je op zondag 2 mei. We waarschuwen je alvast: warm je 

kaakspieren maar al op! 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed 

9 mei                                                                                                     Mini-kampdag voor maxi-pret 

 Mini-kampdag voor maxi-pret: even simpel als het klinkt. Vandaag doen we allerlei 

typische kamp-activiteiten, fun gegarandeerd! 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed  
 

16 mei                                                                                                                           Omgekeerde dag 

 Vandaag is het omgekeerde dag. De leiding wordt voor één dag Giver, en de Givers worden 

voor één dag leiding. Jullie bedenken vandaag een activiteit voor de leiding. Laat je 

creativiteit de vrije loop, niks is te gek. Als jullie materiaal nodig hebben, laat je dit wel 

best op voorhand weten, zodat we dit kunnen voorzien. Let op: enkel Thibo komt deze 

werking, dus je zal slechts één “Giver” hebben om leiding aan te geven! Jullie kunnen 

natuurlijk wel zelf meespelen in het spel dat jullie maken. 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed. (Tenzij jullie dit op een andere locatie 

willen doen, dan laat je het maar weten.) 
 

23 mei                                                                                                                                   Slotactiviteit 

 Vandaag is helaas al onze laatste werking van dit scoutsjaar      Door corona zijn we heel 

wat werkingen verloren, maar we hebben dat de andere werkingen goed ingehaald. Op 

deze laatste werking gaan we ons nog eens helemaal vuil maken, dus trek gepaste kleren 

aan! 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed.  



 Maandbrief Givers  Eupreul-meu 

Belangrijk:  

• Vergeet je mondmasker niet! 

• Aangezien we een heel kleine tak zijn, is het zeer belangrijk om voldoende op voorhand 

te laten weten als je eens niet kan komen. Zo kunnen we daarmee rekening houden 

bij de voorbereiding van de activiteit. 

Een stevige linker 

Je enthousiaste leiding Emelien, Thibo, Linde en Lies 


