Givers Tilleghem
Trimesterprogramma 3
Ons derde en (helaas) laatste trimester zal kort maar krachtig zijn. Er zijn veel praktische
vergaderingen, maar we hopen dat jullie altijd massaal aanwezig zullen zijn om zo nog een mooi
budget bijeen te halen voor ons kamp van deze zomer. We verwachten jullie altijd in perfect
uniform (hemd, das, GEEN jeans) en met jullie stralende glimlach.
Hopelijk zijn jullie even gemotiveerd als ons om het jaar mooi af te sluiten!

Zaterdag 22 april 2017
Lokaal – 14u tot 17u
Afspraak aan het lokaal voor de voorbereiding van Flaming Sombrero Night! Vele handen
maken klein werk, dus kom massaal af om onze Mexicaanse avond voor te bereiden!

Zaterdag 29 april 2017
Lokaal – 11u tot 00u
GROEPSDAG + FLAMING SOMBRERO NIGHT
Vandaag is het groepsdag met alle takken samen van scouts Tilleghem gevolgd door onze
heerlijke Mexicaanse avond. Er is veel te doen vandaag, dus alle helpende handen zijn welkom.
Dit is een financiële actie voor ons buitenlands kamp, dus we verwachten aanwezigheid van alle
Givers!!! Om middernacht sturen wij jullie allemaal huiswaarts.

Zondag 30 april 2017
Lokaal – 10u tot …
Na onze fantastische avond moet er ook opgekuist en afgebroken worden. Met hoe meer we
zijn, hoe sneller alles kan gebeuren. We hopen dus dat jullie ook op een zondag een keer naar
de scouts afzakken om ons te helpen! Alvast een dikke merci !

Zaterdag 6 mei 2017
Lokaal – 10u tot 17u
Op 30 juni vindt het leukste feestje van het jaar plaats: Waar is de feestje? (hujjjj)
Om dat feestje te verwezenlijken hebben we natuurlijk sponsors nodig en daar gaan we vandaag
naar op zoek! Kom dus in perfect uniform en met je mooiste glimlach naar het lokaal.

Zaterdag 13 mei 2017
Lokaal – 14u tot 17u
Vandaag gaan wij geen leiding geven aan jullie. Nee we draaien de rollen om en jullie mogen
vergadering geven aan de kapoenen, kabouters en welpen van onze teergeliefde scouts. Jullie
krijgen op tijd en stond nog meer info over de voorbereiding van deze vergadering.

Zaterdag 20 mei 2017
Lokaal – 14u tot 17u
Ter voorbereiding naar ons kamp naar Letland(!!!) moeten we onze scoutsskills nog wat
opfrissen. Allen welgekomen voor een welbefaamde techniekenvergadering van 14u tot 17u aan
het lokaal.

Zaterdag 27 mei 2017
Lokaal – 20u tot 22u
We sluiten het jaar gezellig af door met zijn allen een leuke film te kijken!
Suggesties zijn zeker welkom…

