
MAANDBRIEF OKTOBER 
 
Hey Givers! Tijd voor de maandbrief van 
oktober. Voor deze gelegenheid ben ik in de 
oude doos gedoken en heb ik fotos 
teruggevonden van een welpenvergadering 
6 jaar geleden waar een aantal van jullie 
sloebers de wagen van mijn moeder aan het 
toetakelen waren. Dus naast zeer nuttige 
info is er nog een beetje nostalgie in deze 
maandbrief. Neem ook €5 maandgeld mee 
want we hebben wilde plannen. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 4 oktober 
Hier zien we Beo, Anhinga en Renee van in den tijd braaf aan het 
kuisen. Hopelijk zijn jullie vandaag ook braaf want we trekken het stad 
in. 14u aan De Visjes waar we ook afsluiten om 17u30. 
 

Zaterdag (!) 10 oktober 
Het mooie sprookje duurde niet lang want Beo is niet te vertrouwen 
en zocht al snel boel met Renee. Weten jullie de gouden regel nog: 
“Laat de sponzen niet op de grond vallen!” Net als toen gaan we 
vandaag de vloer vermijden want The Floor Is Lava. 14u aan De Visjes 
tot 17u30. Neem een gezonde dosis lef mee, en als je het hebt een 
klimgordel 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 18 oktober 
Anhinga en Xander namen het werk weer 
wat serieuzer. Die mannen weten van 
aanpakken en gaven 110%. Proper was het 
niet, maar de inzet was er wel. Over inzet 
gesproken, vandaag gaan we de zetels uit 
ons lokaal halen om ze de derna terug in te 
zetten. Pimp het lokaal dag! 
Goeie ouwe 14u aan De Visjes tot 17u30. 
Neem mee wat jij vind dat ons lokaal nodig 
heeft om het helemaal G I V E R te maken. 
Vlaggetjes, lampjes, een kleurplaat vanuit 
de kindertijd of een foto van iemand die je 
helemaal niet kent, alles is welkom. 
Vandaag ook WEEKENDINSCHRIJVINGEN! 

  



 
 
 

  
Zondag 25 oktober 
Over deze foto valt veel te zeggen. Onze 
Springbok dat zoals een Debatty het hoort te 
doen natter is dan de auto, Nicolas die 
waarschijnlijk hiervoor schuldig is, Xander 
dat met zijn diepe blik het hele schouwspel 
in vraag stelt en Schildpad die een diepe 
zucht onderdrukt want de Welpen waren 
weer pittig bezig. 
Deze vergadering spreken we af om 14u bij 
De Visjes om daarna al onze zintuigen in te 
zetten in een wel zeer uitdagende quiz. Om 
17u30 houden we het voor bekeken. 
Vandaag ook WEEKENDINSCHRIJVINGEN! 

 
 
Vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november 
Hier betrapt Beo Springbok op het feit dat Nicolas 
onschuldig bleek en ze zichzelf gewoon aan het wassen 
is. Blijkbaar zullen we een paar sponzen moeten voorzien 
op weekend voor een Sprinbokwasje. 
Oh ja, het is takweekend dit weekend! Volgens de 
huidige regels mag het doorgaan, dus gaan we daar zeker 
gebruik van maken! Meer info bij de inschrijvingen. 
 
Zondag 8 november 
Geen scouts vandaag, jullie kunnen de hele 
herfstvakantie recupereren van de drie uur slaap van 
takweekend, of nee jullie moeten juist veel slapen voor 
coronaveiligheid. We zullen wel zien! Alleszins zullen 
jullie ons deze week moeten missen, maar kaartjes 
sturen mag altijd (Sint-Katelijne Kerkhof 4). 

  

   
Ons bereiken? 
givers@katrom.be 
 
Brulaap: 0468 30 04 42 
Fodi: 0488 60 88 54 
Smelleken: 0477 37 18 90 
Schildpad: 0478 51 86 77 
 
Vergeet ook niet je ledenfiche door te sturen/af te geven 

  

 


