Leefweek givers

Zondag om twee uur stonden alle givers aan het lokaal met hun valiezen, rugzakken en tassen
helemaal klaar om aan de leefweek te beginnen. Na de formatie
fietste we naar Tivoli, daar gingen we lasershooten! Het was echt
ongeloofelijk leuk en de vergadering vloog voorbij. Na de
formatie maakte we ons “huis” voor de komende week nog wat
gezelliger, we verplaatste zeltels, zetten tafels klaar en
installeerde onze spullen. We aten ravioli en sloten de avond af
met een kwis.

Om zeven uur, de volgende ochtend hoorde we een vreselijk luide toeter op de gang (bedankt Dhole)
en waren we allemaal klaarwakker. Ongeveer een kwartiertje later zaten de meeste wel aan de
ontbijttafel en na het ontbijt vertrok iedereen naar school... behalve die
van Hagelstein!! Terwijl de rest op school zat zijn wij naar het zwembad
van lier gegaan, in de quick gaan eten en gaan bowlen. Het was echt
een fantastische dag! Toen ‘s avond iedereen thuis kwam van school
begon het grootste deel aan zijn huiswerk en maakte de rest eten
klaar. Na een avondactiviteit konden we met zen allen naar “De Mol”
kijken.
De volgende ochtend werden we echt al een stuk zachter wakker gemaakt, beter, echt veel beter! En
na het ontbijt vertrok iedereen naar school (buiten het TSM, die hadden namelijk een pedagogische
studiedag). Toen we die avond rond vier uur thuiskwamen begonnen we weer met ons huiswerk...

nadat we het verhaal van Wiko bij de politie zo’n 20 keer hebben mogen horen.

Woensdagnamiddag nadat we lekkere croques monsieur gegeten hadden, gingen we naar het
maanhoevenbad om te zwemmen. Na ons een uurtje geamuseerd te hebben, douchte we ons en
gingen we terug naar het lokaal. Daar deden we in de buurt nog een soort van fietstocht met posten
zoeken en dan was een weer een ongeloofelijke leuke dag om.
Donderdagavond deden we een kamvuur! En konden we eidelijk naar Temptation kijken.
We gingen slapen en werden de volgende dag wakker wetend dat het einde van de leefweek niet
meer zo ver was.

Vrijdagavond was zalig! Nadat we frietjes en hamburgers gegeten hadden begon er een karaoke
avond, met die jongens die verkleed waren als meisjes en omgekeerd, hilarich! Na een paar uur zingen
begonnen we om half twaalf nog Just Dance te dansen en amuseerde we ons goed. Toen we
uiteindelijk moesten gaan slapen, beseften we hoe moe we eigelijk waren.

Zaterdag was de laaste dag, nadat alles opgeruimd en gedweild was, was het tijd om naar huis te
gaan.
Met veel, met echt heel heel veel tegezin vertrokken we na een fantastische week op de scouts. Een
week met de allertofste givers en met fantastische leiding die we ongeloofelijk dankbaar zijn voor al
hun moeite en om er zo een bangelijke week van te maken!
Apella

Onze leefweek begon zondagmiddag en we gingen naar het Tivolipark om te lasershooten. Eerst
verdeelden we ons in 2 teams, het blauw team won maar het gouden team was beter. Na het toffe
lasershooten gingen we terug naar het lokaal en instaleerden we onze
bedjes. De volgende dag moesten wij

vroeg opstaan omdat iedereen naar school moest buiten die van Hagelstein, maar niet voordat we
ontbeten hadden. Dinsdagavond speelden wij een avondspel en keken we De Mol. Woensdagmiddag
hebben we een frisse duik genomen in het Maanhoevebad. Woensdagavond speelden we een
zoektocht, dat was ook heel leuk. Donderdagavond zongen we liedjes aan het kampvuur. Nadat we
moe waren hebben we Temtation Island gezien. Vrijdag was de leukste dag van allemaal. Iedereen
moest zich verleden in iemand van het andere geslacht en dan zongen we de hele avond karaoke.
Zaterdagavond moesten we het hele lokaal opruimen. De leefweek was heel tof en het eten was heel
lekker!
Danku leiding! Canis, Lijster en Kea

Woensdag 8/02/’17
Voor de eertse keer sinds dagen werden we rustig wakker gemaakt (Danku Dhole) met muziek. We
aten bokes en gingen naar school. Na school werden we verrast met croque monsieur. Na het hele
harde studeren gingen we zwemmen in het Maanhoevebad waar we onder water foto’s trokken. We
wasten ons en keerde terug naar het lokaal om bloemkool met worst en puree te eten. Om de dag af
te sluiten deden we een fietstocht met posten. Daarna kropen we in onze lekker warme slaapzak.
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