Givers
Givers
Hopelijk zijn jullie er even klaar voor als jullie leiding want dit jaar
gaat een knaller van formaat worden!

Komen is de boodschap, tot zondag!!!

Goud & Bruin 1
Zondag 4 oktober 9u30-12u30 Kennismakingsvergadering
Wie is jullie leiding? Wat drijft hen? Wie zijn jullie nieuwe mede-givers? Lusten ze
liever paprika chips dan zouten chips? Zouden ze liever nooit meer hun tanden
poetsen of nooit meer kunnen douchen? Zouden ze liever ketchup uit hun navel
kunnen spuiten of hun neusgaten omtoveren tot slijpers? Dit komen jullie allemaal
te weten deze zondag!

Zondag 11 oktober 9u30-12u30 Stadsspel
Wisten jullie dat Antwerpen vroeger door Napoleon als oorlogshaven werd gebruikt en hij
Antwerpen een "Pistool gericht op het hart van Engeland" noemde? Nee? Geen probleem,
best dan wel komen deze zondag.
Deze zondag trekken we de stad in om 1 van
de vetste stadsspelen allertijden te spelen!
Kom daarom zeker met de fiets en zie dat je
zeker een mondmasker op zak hebt.

Zondag 18 oktober 9u30-17:30 TOCHT
Wisten jullie dat de langste wandelroute ter wereld 16.800 kilometer is, de Trans Canada
Trail als naam draagt, dwars door Canada gaat en je er 840 dagen over moet doen om deze
uit te stappen? Gene stress, zover gaan we niet stappen deze zondag. Wat gaan we wel
doen? Dat is naar goede gewoonte een verrassing uiteraard, we kunnen wel al zeggen dat
het megaplezant gaat worden.

Zondag 25 oktober 9u30-12u30 Retro sportvergadering
Wisten jullie dat Fred Perry een beroemde Britse tennisser was die in zijn
carrière maar liefst 8 grandslams heeft behaald? Na zijn carrière besloot hij
om het bekende kledingmerk ‘Fred Perry’ op te richten dat zich eerst enkel
focuste op sportkleding maar later overschakelde naar streetwear.
Deze zondag is het nog eens tijd voor een ouderwetse sportvergadering.
Trek je mooiste retro sportoutfit aan en zorg dat je in topvorm bent!

Vrijdag 30 oktober - Zondag 1 November TAKWEEKEND
Liefste givertjesz, het is weer tijd voor het plezantste weekend van’t jaar. Ondanks de corona
kunnen we toch op weekend. Joepi! Wat, hoe, wanneer en alle andere info krijgen jullie
binnenkort.

Zondag 8 november 9u30-12u30 Gender in de blender vergadering
Tijd voor een goude oude “Gender in de Blender vergadering”! Verkleed komen is een must!
Geen inspiratie? Hieronder 6 foto’s van fashionista’s terug te vinden.

Zondag 15 november 9u30-17:30 TOCHT
Vandaag is het koningsdag: Het feest werd oorspronkelijk het Naamfeest van Zijne
Majesteit de Koning genoemd. Tijdens het regentschap van prins Karel (1944-1950)
besliste de regering in 1945 om de viering te hernoemen in Feest van de Dynastie en
zo slechts indirect te verwijzen naar de afwezige koning.
Na het aantreden van koning Boudewijn I van België besloot hij in 1952 de viering te
hernoemen tot Koningsdag. De benaming Feest van de Dynastie wordt soms nog
gebruikt, ook al stuurde premier Jean Van Houtte in 1953 een circulaire rond met de
melding dat deze benaming fout was.

Vandaag is het ook gewoon tocht: Dus doe je stapschoenen aan, smeer je
boterhammekes voor in de middag en we verwachten jullie om half 10 in het park.

Zondag 22 november 9u30-12:30 Gezelschapsspelletjesvergadering
Ooooh wat is er leuker dan in een lokaal op elkaar gepropt te
zijn, een lekkere warme kop thee en gezelschapsspelletjes
spelen? Inderdaad. NIETS! Kom daarom met z’n allen naar
deze winterse vergadering, koud zal je het absoluut niet
krijgen. Vergeet zeker geen spelletje mee te nemen en daag
ons uit. Wie zal er beter zijn? De leiding of de leden?

Vrijdag 27 november 7u30-9u30 (uren kunnen nog
veranderen) Avondvergadering
Wetend dat jullie in een loodzware periode zitten, zal julli leiding zorgen
voor de ultieme ontspanning op deze mooie vrijdagavond. Komen is de
boodschap, je weet niet wat je mist!

Zaterdag 5 december 8u-10u (uren kunnen
nog veranderen) Sint & Piet
Het is weer zover, onze oude rakker mag vandaag zijn
1740 kaarsjes uitblazen. Dat moet gevierd worden met
een heus feest!
Location: Lokalen te Boelaerpark
Doors: 8 till 10
Drinks: Kraantjeswater (misschien frisdrank voor zij die
braaf zijn geweest)
DJ’s: TBA

Vrijdag 11 december 8u-10u Kerstfeestjeeeee
Meer info volgt nog xxx

De leiding heeft er in ieder geval al megaveel
zin in!
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