
Jow Givers, 

Eindelijk mogen we terug beginnen aan ons scoutsjaar! Veel hebben we elkaar nog niet gezien dit 
jaar dus gaan we er zeker het beste van maken! Voorlopig zeggen de coronaregels ons dat 
kinderen +12 jaar maar met 10 tegelijk mogen komen. Daarom hebben wij met de leiding beslist 
om onszelf op te delen zodat er toch zeker altijd 20 givers naar de scouts mogen komen. Dit 
betekent dus wel dat je niet altijd in dezelfde bubbel zal zitten als je beste maatje . Ook spreken 
we voor praktische reden niet meer af aan de lokalen, maar telkens op een andere locatie. We 
laten jullie dit altijd weten op ons privé-Instagram account @givers.leuven. We verwachten dat 
ieder van jullie elke zondag om 14uur in perfect uniform aan de afgesproken locatie staat! Zonder 
excuses! We vliegen erin patat! 

 

 

14 februari  

In 2020 heeft iedereen het concept van bubbels kunnen ervaren. 2021 is het jaar waarin we deze 

kennis gaan testen. Welke bubbel is het sterkst en welke bubbel kan het beste samen werken? In 

deze Battle of the Bubbels komen we te weten wie echt het meest geschikt is om te leven in een 

bubbel maatschappij. Wegens de huidige coronamaatregelen worden jullie nu verwacht van 14u tot 

18u, maar niet meer aan de lokalen. 

 

21 februari 

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 

tijd als gewoonlijk, voor onze Olympic Games.  

 

28 februari  

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!  

  

7 maart 

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.  

  

 



14 maart  

Als Charli D'Amelio dat kan, kunnen wij het ook. Haal de influencer in  jezelf naar 

boven, word insta-famous en speel Mark Zuckerberg naar huis. Of ben je eerder die 

Trump-twitteraar?  Social media heeft voor jullie geen geheimen meer, of wel? Let’s 

find out...     

 

 

21 maart 

21 maart is een speciale dag, vandaag is het de equinox!!!! Wat dit betekent zullen jullie te weten 

komen op de vergadering, maar bereid jullie voor op een geweldig spel van goed en slecht, zwart en 

wit, dag en nacht. We spreken af van 14u tot 18u op de plek die nog gecommuniceerd zal worden 

via Instagram. 

28 maart 

Jullie leiding heeft een verrassingsvergadering ingepland! Jullie zullen dus helaas niet op voorhand 

weten wat jullie te wachten staat, dus kom het zelf maar ondervinden. Wel kunnen we jullie 

meedelen dat de vergadering op de normale uren doorgaat en dit van 14u tot 18u! 

 

4 april  

 

Dit weekend is er geen vergadering . Jullie krijgen een weekje rust zodat we 

volgende week weer volle bak kunnen gaan! Hopelijk heeft de paashaas veel 

chocolade eieren in jullie tuin verstopt! 

 

11 april 

Hugh Hefner, Marlyn Monroe,.… Het playboy magazine heeft al veel grote namen zien komen en 

gaan. Maar het wereldbekende logo zal blijven bestaan. Zal er voor de eerste keer een man op de 

voorpagina staan? Vraag het aan Playboy en ze bieden het aan. We zien jullie van 14u tot 18u aan 

the Playboy Mansion staan!  

 

 

16-18 april 

Hallo daar! We hopen er heel erg op dat we met de hele scouts op groepsweekend kunnen! Hou dus 

zeker het weekend van 16-18 april vrij onder voorbehoud. Verdere informatie volgt nog. xxxxx 

 

 

 



25 april 

Dit weekend is het weer zo ver: onze jaarlijkse scouts BBQ! Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig voor 

de lekkerste brochette en kippenbillen van Leuven en omstreken. Ook dit jaar belooft het weer een 

ongelofelijk feest te worden. Meer info hierover op de website.  

 

2 mei 

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 thuis terug in de bestekkast erop los van 11u tot 15u. Voor wie 

het nog niet doorhad, wij gaan in het woud lopen koken! Of nog, 

woudloperskeuken. Pak dus zeker een gamel, een vleesje of vleesvervanger en wat 

groentjes mee.  

 

9 mei 

Wij gaan naar zee, naar zee en iedereen mag mee. De givers en kapoenen want met twee is maar 

met twee. Wij gaan naar zee naar zee! Hou 9 mei zeker vrij in jullie agenda want dan zien we de zee, 

oleeee (opnieuw onder voorbehoud). 

  

  

Josse: 0474124388 

Helena:0489001037 

Vic: 0485589352 

Mounir: 0470337927 


