
SEPTEMBER

Elloooo! Beste Givers, de vakantie heeft lang genoeg geduurd en daarmee is ein-de-lijk het nieuwe
scoutsjaar aangebroken. We zullen meteen het allergrootste cliché ooit boven halen: de leiding heeft er
ENORM veel goesting in om er het mafste en meest legendarische giverjaar ooit van te maken.

In onze glazen bol zien wij dat corona dit jaar niet meer zal terugkomen (fingers crossed) en hierdoor
staat er dus veel lekkers op de menu: evenementen, gewoon weekend, gemengd weekend,
derdejaarsweekend, dorpsspelen… → massaal komen is dus de boodschap! Alle info zal nog
verduidelijkt worden tijdens een huisbezoek of, als de omstandigheden het toch niet toelaten, online.

ZONDAG 5 SEPTEMBER VAN 14u TOT 17u: OPENINGSVERGADERING

Yiiihaa, dit is de dag waarop we jullie terug mogen verwelkomen op kokaz EN de dag waarop jullie
ons kunnen ontmaskeren. Aangezien we hierboven al hebben gezegd dat we het jaar legendarisch
willen maken, zal dit ook gebeuren aan de hand van een fantastisch spel dat iemand heel leuk in
elkaar heeft gestoken (zéker niet ik).
Belangrijk @ouders

- geen overgang → vergadering start om 14 uur!
- Oudercafé        → kom gezellig iets drinken tijdens/na de vergadering! (zie facebook)

ZONDAG 12 SEPTEMBER VAN 14u tot 17u: VERRASSINGSVERGADERING

Dat is durven hé: het is nog maar de tweede vergadering en wij komen al meteen af met een
verrassing. Nog niet overtuigd? We zullen 3 hints geven:

1) eerste van de vele activiteiten van dit jaar? leuk!
2) Goed weer is besteld, komt die dag aan, geen verzendingskosten? leuk!
3) Kleren die vuil mogen worden, aandoen en propere kleren meenemen? Handig!

No words needed: tot dan!

WOE 15 + ZA 18 SEPTEMBER VAN 14u tot 17u : PASTA BASTA

Na 2 jaar maakt de mythische spaghettisaus van de vzw haar comeback: de pasta
basta is back, bitchesss (zo zou Conner Rousseau het zeggen). Na de Oscars en de Radio 2 Zomerhit
is dit het belangrijkste evenement van het jaar en naast het lekkere eten zal er naar jaarlijkse gewoonte
ook live muziek zijn en zullen er veel lekkere drankjes zijn. Voila sé, iedereen al uitgenodigd? perfect.

Op woensdag zullen we in de namiddag het afwaskot opbouwen (meer info wordt nog
gecommuniceerd) en voordat de pasta basta begint, hebben we nog een spetterende vergadering.
Belangrijk @ouders

- Info en inschrijving pasta basta → zie onze facebookpagina

ZONDAG 26 SEPTEMBER VAN 14u TOT 17u: Dorpsspel

NÒG een klepper om het jaar mee te starten: een dorpsspel. Wij hopen dat de pasta van vorige week
al verteerd is, want jullie zullen al jullie energie goed kunnen gebruiken. Kom allemaal zeker met de
fiets… see you then!   Stevige Linker, de voorlopig onbekende giverleiding.


