Hey gurls ‘n bois
In het eerste seizoen werd het budget voor onze
wekelijkse show opgesoupeerd door Danira haar
stomme talkshow. De giverleiding heeft onmiddellijk
actie ondernomen en honderden klachtenmails naar de
ombudsdienst van de vrt gestuurd en het is ons gelukt:
‘Vandaag’ is niet meer.
Helaas bleek de openbare omroep plots een high
profile nieuwsanker te moeten vervangen en de studio infrastructuur te bouwen om verslag
te geven over persconferenties via Zoom. Bovendien bleef Bjorn Soennens maar lullen over
de kwaliteiten van Kamela Harris, en moesten die cameramannen ook betaald worden. Van
ons geld bleef er nadien niet zoveel over.
Daarom hebben we een deel van ons eerste seizoen (dat toch al de volledige
preproductiefase doorlopen had) moeten recycleren. Niet getreurd! Met een beetje geluk
mogen we dit keer een volledig seizoen uitzenden. En als we nog een beetje extra geld
inzamelen, kunnen we in de zomer een superdeluxe seizoensfinale* draaien!

Dit semester pakken we het wel net iets anders aan dan normaal. Omdat we zo weinig
mogelijk contact willen met de kleintjes (lees: elke ander gastje), zijn de uren niet meer
standaard van 14u tot 17u en spreken we ook niet altijd af aan de scouts. Kijk dus altijd
goed hoe laat en waar je moet zijn voor de vergadering. We zullen reminders posten op
social media*. Van bepaalde vergaderingen (zoals financiële acties) zijn we nog niet zeker
of en hoe deze door kunnen gaan. Hierover zal dus nog verdere informatie moeten volgen.

*meer info kunnen we op moment van schrijven niet geven, maar als ons plannetje lukt, zou
het wel eens de beste seizoensfinale** van de afgelopen vijf seizoenen kunnen zijn!
#

HYPED
**met seizoensfinale bedoelen we natuurlijk kamp. Die gaat door van 15-30 juli (kan
eventueel nog een dag verschillen). Wanneer we zeker weten hoe of wat, zullen we nog een
kampvoorstelling geven (afhankelijk van les règles, in ‘t echt of via ‘t internet).

23 JANUARI
The one wher you put on your warme commando kleers and you
verstopt you very well
Waduup! We gaan ons voor die eerste vergadering in ons tweede semester eens goe
smieten met een prachtige WINTER COMMANDO-tocht! ‘T gaat agliek stief koud zien
en misschien voorspellen ze regen (you never know é). Dus pakt best je regenfrak
mee en vaste en dichte patta’s. ‘K zou pertangs ook stiefgoed je besten doen, want
wij met de leiding gaan het niet te makkelijk maken, ‘t moet agliek toch een beetje
uitdagend zijn hé! See you soon strijders! Deze vergadering zal in de avond vallen of
op verplaatsing! hou je socials dus zeker in de gaten!

30 JANUARI
The one where we celebrate the new year that comes.
#NewYearNewMe
Halliehallo, je kan het natuurlijk al raden…. JA er is een DRESSCODE! Kom in je mooie
kleers liefste kindjes. Dan kunnen we gezapig klinken op het nieuwe jaar!
Be there or be vierkant! Jullie worden om 20u verwacht met een ⅘ gevulde maag!

6 FEBRUARI
The one where we troggel de
money af from other people
Wij zouden graag een super episch cool kamp
met jullie hebben deze zomer! Daarom hebben
we JULLIE nodig. We beginnen op een
onchristelijk vroeg uur, waarvoor we ons alvast
willen excuseren, maar wij weten ook niet beter.
Het is gewoon al altijd zo en ze zeggen ook altijd
iets van ochtendstond en goud in de mond, goed
ja. Doe maar jullie best in den verkoop want we
zullen moeten cashen wéh boys and girls.
(onder voorbehoud, meer info volgt)

13 FEBRUARI
The one where we go on speeddates with Tjoenckie
Haal julllie beste date skills naar boven en geniet van een prachtige speeddate met
Tjoenckie!
Wie weet kan jij iets leren over daten en ben je binnen de kortste keren wel van’t straat!

20 FEBRUARI
The one where we go on a treasure hunt
Deze middag zullen jullie je best moeten doen om schatten te jagen! Oh ja, voor ik het
vergeet… Blijkbaar kunnen piraten super goed schatten vinden, misschien is het wel iets om
met een ooglapje of een houten been te komen, je weet maar nooit dat je kansen om de
schat te vinden verhogen!

27 FEBRUARI
The one where we go do an infiltration agliek
Jullie beseffen het waarschijnlijk niet, maar dit is
dus wel degelijk een T
 OP activiteit hé. I know, I
know, koud, modder, bottines, een regenfrak… Da’s
niet top hé, maar de activiteit is wel écht TOP!
Wauw, zotte shit hebben wij destijds meegemaakt
hoor. Echt niét gezeverd, s
 luipen dit dat, spanning,
adrenaline. Éen van jullie niet nader genoemde
leiding, ging een aantal jaar geleden eens zó hard
op in het spel, dat hij/zij g
 rote boodschap moest
doen van de spanning. Daardoor viel haar/zijn das
uit haar/zijn broek (je weet wel, dat was met
dassenroof toen), recht in de grote boodschap.
Pas een uur sluipen later merkte hij/zij op, oei mijn
das is weg. Het begon haar/hem opeens te dagen
van, s
 hit (letterlijk), die das ligt garantie in die grote
boodschap. Effectief. Dus pas op hé gasten, je moet er ook weer niet te veel in opgaan!

6 MAART
The one where we cook super lekkere stuff hé
Vandaag zullen jullie de beste kok in jezelf naar boven moeten halen, zorg dat je lekker fret
kan maken, aangezien we eten wat de pot schaft en we geen voedselvergiftiging willen
oplopen. De leiding zal jureren, aan jullie om ons le’ere herehjes te serveren!

13 MAART
The one where we can’t have enough from it, another financiele
action!!!
Omdat we heel graag met de boot op kamp willen, hebben we zeer veel eu nodig. Vandaag
zullen we dus weer de commercant uithangen, om aan heel Brugge en omstreken onze
mooiste waren te verkletsen!
(onder voorbehoud, meer info volgt)

20 MAART
The one with the surprise meeting
Verrassingsvergadering zeker, sure, classic, de
leiding weet weer niet wat gedaan zeker. Maar
niets is minder waar!!! We hebben é
 ffectief een
super leuk idee dit keer, niet gelogen. We
zweren het op het hoofd van onze teerbeminde
moeders! Tip: er is een s
 uper grappige serie en
daarin is er echt een hilarisch personage en die
doet altijd iets en daar heeft onze vergadering
mee te maken. Je zou het echt moeten kunnen
raden hoor, allez, alle tips die we net gaven
wijzen overduidelijk in één richting… Slide in
onze DM’s als je door deze super duidelijke tip
direct weet wat het is. Zou nog grappig zijn.

27 MAART
The one where the leiding builds the team
We zien ‘t b
 us in. Bluuft thus. Punt gemaakt doei.

3 APRIL
The one no one is looking forward to
Smeer jullie kieten maar in en skeer jullie
pusten, want vandaag gaan we enórm z
 weten.
Over dat zweten gesproken, doe zeker iets
lichts aan en voorzie alsjeblieft deo, for
everyone’s sake. Een goeie drinkpulle met
AA-drink of Aquarius of gewoon chocomelk of
water is ook aangewezen. Je hoeft je trouwens
zeker niet vast te klampen aan de klassieke
sporten, hoor. We weten allemaal dat voetbal
bestaat, maar skeeleren of rolschaatsen is
bijvoorbeeld ook s
 uper tof. Of schaken kan ook,
want in feite is dat een denksport natuurlijk.
Steppen is ook terug cool blijkbaar, maar dan
met zo’n motortje in ofzo, we zijn ook niet meer
helemaal mee met de nieuwste trends. P
 aletten
is ook nog tof en frisbee spelen we ook allemaal heel graag, dus je mag ons zeker altijd
uitnodigen voor een potje.
Als er iemand liefst manilt, dan gaan wij daar ook geen probleem van maken hé, ‘t is een
kwestie van hoe je het allemaal bekijkt. B
 on anyway, verkleed je anders zo een beetje retro,
met hoofdbanden enzo, altijd grappig, en breng d
 iverse sportartikelen mee.

10 APRIL
The one where we all go together on a
weekend
Niet bang zijn, met ‘allemaal’, bedoelen we gewoon
met de givers. En de leiding natuurlijk. En misschien
nog een fourier of drie. Allez als het allemaal mag van
de covid enzo hé.
(onder voorbehoud, meer info volgt)

17 APRIL
The one with the financial action for the group
Geld moet rollen en wees maar zeker dat het geld in KDG zeer snel rolt. Daarom hebben we
JULLIE nodig. We beginnen op een onchristelijk vroeg uur, waarvoor we ons alvast willen
excuseren, maar wij weten ook niet beter. Het is gewoon al altijd zo en ze zeggen ook altijd
iets van ochtendstond en goud in de mond, goed ja, om 9u30 aan de kerke van Assumpta
hééé. Breng weer l unch mee. Als je vragen hebt over wat die lunch allemaal kan inhouden,
zie tekstje van T
 he one where everyone meets and eats broodje americain together. Je weet
wel, die uitweiding over die americain enal. Je hebt ook je fiets nodig, zodat we naar de
Gentpoort kunnen rijden, om daar schandalig veel geld uit de onschuldige passanten hun
zakken te slaan! HA HA, het zal ze leren!!! Wij zijn voor een autovrij Brugge en zolang ze met
hun dikke 4x4 de geïmporteerde kasseien blijven teisteren, verkopen wij belachelijk dure
koeken aan de Gentpoort!
(onder voorbehoud, meer info volgt)

24 APRIL
The one where blackjack is van de partij
Dat were den tied van ‘t jaar is voor nen goksjen te wagen é zeg. Naast al dieje gok dinges
kijken we ook voor nen haptjen en nen drankstjen natuurlijk omda wieder toch wel zo lief
zien. Pakt algauwe jen kostuum of schoonste sweater uit den kast dajem toch al keer ku
strijken e. Toe zere! Hopelijk eje vele chance en kuje twa winnen, da zou geestig zien é zeg.
Ciaokes byekes en toet ton é! Aja, ten achten meugdje na de skoets komen.

1 MEI
The one with the whole group
Feestdag, ook in de scouts. Eerst spelen we samen met de andere takken een spel, daarna
zijn jullie welkom om even te blijven hangen aan de poort voor een coca. Als jullie ouders dat
niet gênant vinden om samen met jullie een coca te drinken, mogen die ook aan onze poort
komen hangen. Een echte uitnodiging volgt nog in de mailbox van jullie ouders.

8 MEI
The one where the Givers steal the show
Krijgen jullie ook nog altijd zo’n k
 ippenvel als je
naar Pitch Perfect kijkt? Wij alvast wel…
Vanavond krijgen jullie de kans om ons en je
medegivers zo’n kippenvel moment te bezorgen.
Het zou fantaaaastisch cool zijn, mochten jullie
in kleine groepjes een
hilarische/ontroerende/mooie/absurde act in
elkaar kunnen steken. We zullen jullie voldoende
op voorhand inlichten over wat er verwacht
wordt, zodat jullie goed voorbereid naar de
scouts kunnen komen. Misschien maakt de
leiding ook wel iets? Who am I kidding, we
maken sowieso iets. Hopelijk gaan we onze lach
kunnen inhouden, want dat is natuurlijk altijd het
probleem hé, met grappige showtjes. Je begint je
dan opeens kapot te lachen met je eigen mopjes en dan jipla weg sfeer, de bubbel breekt,
einde show. Maar goed, jullie snappen wel waar het over gaat hé.
20u-23u op terrein

5 MEI
The one where it is nou de letste vergadering
mimimimimimi het semester zit er alweer op, ‘t is dan ook bijna blok. Gelik alsan doen we
een BBQ en praten we al wat voor over het kamp en na over het jaar. Eventueel doen we nog
eens een chillnamiddag na de (onze, natuurlijk) examens. Hangt een beetje af van de
kalenders en hoeveel giverleiding gaat koken bij de kleintjes. We zien dat wel nog.
In ieder geval: n
 eem iets mee voor op de BBQ, wij zorgen voor een slaatje en wat sausjes.
Welkom vanaf 1
 8u. Tegen 23u mogen jullie naar huis.

Enkele a
 fspraken:
-

Kom op tijd (of laat ons op voorhand iets weten als je later bent)

-

Tenzij anders vermeld, kom je met de fiets

-

Een beetje respect voor de leiding mag, wij hebben ook respect voor jullie <3

-

Dure spullen en kleren laat je beter thuis

-

Wie zelden of niet afkomt, kan niet mee op kamp

-

Drugs (ook alcohol) en wapens neem je niet mee

-

Als je ergens mee zit, weet je ons te vinden. Wij zijn ook nog jong (geweest)

Onze c
 ontactgegevens:
Mail: givers@kareldegoede.be
Leiding:
Emilie Debaene (takleidster)
0492 77 23 09
Janne Cauwels (mailvrouw)
0468 10 30 77
Arnout Berghs
0484 74 66 78
Thomas De Jonckheere
0470 85 59 45
Margot Rau
0498 35 33 59
Maxim Devos
0479 55 78 38
Silke Vanlitsenborgh
0475 23 26 98

