
Eeeee Giverssss  

Nu jullie leiding gekend is kunnen we het nieuwe scoutsjaar officieel starten en hier hoort uiteraard 
een nieuw boekje bij. We hebben tal van vergaderingen gepland en we rekenen op een grote 
opkomst. Dit jaar gaan we ook op buitenlands kamp, Hoera! Uiteraard hebben we dan ook hier en 
daar een werkvergadering ingepland. We verwachten dat ieder van jullie elke zondag om 14uur in 
 perfect uniform aan de lokalen staat! Zonder excuses! We vliegen erin patat! 

 

11 oktober 

Na de eerste kennismaking vorige week, is het tijd om elkaar wat meer in de diepte en breedte te 

leren kennen: wie van jullie heeft het meest strategisch inzicht, wie vertelt de dwaaste moppen, welk 

team kan het best samenspannen en hoe lang kunt gij uw adem inhouden? Maar de belangrijkste 

vraag is natuurlijk: kunnen jullie op elkaar bouwen, elkaar vertrouwen? Vergeet jullie vriendjes niet 

mee te nemen!! Van 14u tot 18u aan de lokalen yeyeyeye  

18 oktober  

Deze zondag is niet zomaar een zondag. Deze zondag is het namelijk De Ronde. De Ronde? Dé Ronde 

Van Vlaanderen. Haal jullie fietsbroek maar boven, want vandaag achterhalen we wie een geboren 

coureur is. Van 14u tot 18 u voor de cirkel. Euh Ronde. hehe 

25 oktober frietenbak!! 

Als snackliefhebbers die jullie zijn, is dit het moment om te shinen. Vandaag voorzien we vrienden en 

familie van French Fries. Zeg tegen iedereen die het wil horen en die het niet wil horen dat ze een 

bestelling plaatsen (zie mail) zodat we hier een memorabele editie van maken. 

1 november  

Zowel de artiesten als de koks als de soepslurpers onder jullie komen vandaag 

aan hun trekken. Na een workshop tekenen en uitsnijden bij ons Josse te volgen, 

laat Mounir zijn innerlijke Jeroen Meus naar boven komen. Daarna verwennen 

we onze smaakpapillen met een warm lekker smeuïg soepke njam.  

8 november  

Hoewel jullie niks liever doen dan chillen en chips knabbelen, weten we dat er diep vanbinnen enkele 

echte atleten in jullie schuilgaan. Om onze winterbody on point te krijgen, is het dus eens hoog tijd 

om aan lichaamsbeweging te doen. Vergeet de fitness, de scouts in de place to be! Zelfde plek en 

zelfde tijd als gewoonlijk, voor onze Olympic Games.  

15 november  

Mac n cheese. Macron. Macbook. Macaroni. Macgyver. Welke gyver bedenkt de zotste uitvindingen, 

wie is het inventiefst? Wie zich wilt voorbereiden kijkt best deze serie een aantal keer. Ook je 

tandenborstel en een stuk ijzerdraad kunnen van pas komen. Wees op tijd!  

 

 

 



22 november 

Hebben jullie jullie spaargeld al geïnvesteerd in vastgoed? Zijn jullie mee met de laatste 

ontwikkelingen op de beurs? Hoe zit het met jullie ambities om 

de volgende wolf of wall street te worden? Vandaag draait het 

om vraag en aanbod, een scherpe kosten-batenanalyse, 

beleggen, berekende gokjes, aandelen aankopen en verkopen… 

we zoeken en vinden de homo economicus in elk van ons. It’s 

all about the money, bitches.  

 

29 november  

We hakken, raspen, stoven, mengen, kruiden, snijden, pletten, proeven, roeren, bakken, braden, 

ontvetten, pocheren, karamelliseren, grillen, paneren, verbranden, knibbelen, knabbelen, grabbelen, 

babbelen, sabbelen en smullen, slurpen, bijten, knauwen, kauwen, prikken, slikken, lepelen, wassen 

af, kuisen op, drogen af en leggen terug in de bestekkast erop los van 10u tot 14u vandaag in de 

lokalen. 

6 december 

Zijn jullie braaf geweest? Waarschijnlijk niet stelletje puberende snotapen. Leg die studieboeken 

maar even aan de kant want de Sint wil jullie graag eens aan de tand voelen. Om 16u – 18u aan de 

lokalen. 

11 december 

Hopelijk zijn jullie echte filmliefhebbers, want voor de eerste 

avondvergadering kijken we een topper! Pak je popcorn erbij, neem 

een slokje van je Cola, zet je goed in de zetel en geniet van de film. De 

première start om 20u en jullie mogen met een extra verrijking in de 

filmwereld terug naar huis om 22u. 

18 december  

Iedereen heeft wel is goesting in een leuke gezellige avond zonder als die schermen rondom ons 

heen. Laat je ogen eens rusten en kom lekker met de leiding wat spelletjes spelen. We spreken af van 

20u tot 22u 

3 januari  

Scouts Leuven on Ice: Haal je schaatsskills naar boven want deze zondag gaan we ijsschaatsen, neem 

je jasje en je handschoenen maar mee en hoop dat je niet op je doos gaat! Om 9u30 uur aan de 

schaatsbaan in Haasrode en om 12u zijn we klaar! Vergeet ook zeker geen 5,50 euro mee te nemen! 

8 januari  

Omdat we weten dat de kerstvakantie wat te lang geduurd heeft bij jullie en jullie 

kennisniveau waarschijnlijk nihil is, gaan we deze avond eens zien wie nog weet wanneer de 

eerste maanlanding was? Of hoe hoog de Burj Khalifa is? allemaal aan de lokalen om te 

quizzen om 20u en we weten de slimste giver ter wereld is om 22u. 



 

15 januari 

Dag lieve givers, vanavond is het van te poooooolen. Nice. We spreken om 20u af aan de ‘Down 

Town Jack’ in Leuven. Vergeet geen money’s mee te pakken.   

22 januari 

Hallo hallo! Weer een filmavond? Neen hoor, een kortfilmavond! Wiehoew. Zeker komen en ohja 

neem een chippie of snackie mee mmm                   20u-22u. 

29 januari  

Iedereen houdt van waterspelletjes toch? Iedereen denkt nu eh f*ck da ik ga ni met water spelen in 

putteke winter ze. Wait and see. 20u-22u.  

7 februari 

Ga maar een potje huilen want vandaag is het geen scoutsvergadering. Over een week zien we jullie 

terug!  

 

Onze INFORMATIE?! 

 

Josse: 0474124388 

Helena: 04 89 00 10 37 

Vic: 04 85 58 93 52 

Mounir: 0470337927 

 

 

 

 

Email:  

giverleiding.scoutsleuven@gmail.com 

 

 

Check ook zeker eens de facebook pagina (Scouts Leuven) en/of instagram (scoutsleuven) 
voor updates en leuke foto’s! 
 

Bestel je pakketjes via trooper en steun zo onze scouts: https://trooper.be//scoutsleuven! 
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