
Klaroen Givers januari-februari

Wagwan givers. Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de

feestdagen en hebben jullie leuke cadeaus gekregen na die rotte

examens die jullie, 100% zeker, blanco hebben ingediend. Wij

geven jullie alleszins het allerleukste cadeau… Nieuwe

vergaderingen!

7 Januari 19:30-22:00h

Geld, dure cadeaus, de

hypotheek van jullie ouders…

Kom chique gekleed en

verdubbel jullie inzet op een

lijpe avond waar absoluut

niemand jullie zou durven

scammen inshallah.



14 januari 19:30-22:00h

Wat is de hoofdstad van Haacht?

Welk dorp won het WK voetbal?

Welke kleur is een draaikolk?

Welke mathematische term wordt

er gebruikt om weer te geven dat

de boomstammekes de leukste

attractie is in eender welk

pretpark? Help de leiding ff snel

met onze allergrootste vragen.

21 januari 19:30-22:00h

De leiding is het er unaniem over eens dat

de wereld echt een grote film is geworden.

Oorlogen, een president met alzheimer (de

opvolger van een oranje kerel met een

pruik), een land dat 541 dagen zonder

officiële regering zat, Niels Destadsbader

zijn muziek… De wereld is ne comedy. Hoog

Tijd dat wij een beetje naar de actualiteit

kijken dus…

29 januari Geen vergadering

De leiding heeft even genoeg van jullie gezaag en

gaat samen een dagje relaxen in de White Oak…

Ook wij verdienen af en toe iemand die ons eens

goed in de watten legt.



5 februari 14:00-17:00h

Deze ZONDAG (ja, terug

zondagvergaderingen!!!!!) is het de eerste

patrouillevergadering. Dit wil zeggen dat een

deel van jullie zelf een spel moeten voorbereiden.

Verdere instructies worden later nog

meegegeven door de leiding!

12 februari 14:00-17:00h

Na dat keileuke spel dat jullie

medegivers vorige week hebben

bedacht, is het nu de beurt aan een

andere groep om een spel voor te

bereiden. Zorg ervoor dat jullie

een ander spel voorzien! (Again,

verdere instructies volgen nog!)

ZATERDAG 18 februari 14:00-17:00h

Hoe goed is jullie salespitch? Hebben jullie het in

jullie om de nieuwe Jordan belfort, THE Wolf of Wall

Street, te worden? Zijn kenmerkende vraag mag dan

misschien wel “Can you sell me this pen?” zijn… Hier

op de scouts vragen wij “Can you sell these wafels?”

26 februari Geen vergadering



Fakka givers, de leiding gaat ff de rest van de wafels chappen. Jullie zijn

niet uitgenodigd, want jullie stinken.


