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Wist-je-datjes 

Wist je dat Isabeau en Julie exact even slecht kunnen tennissen? 

Wist je dat Sander de op 3 na beste mannelijke giverleiding is? 

Wist je dat de girls een hele voormiddag fietsen om toch maar mcdo te kunnen eten?? 

Wist je dat Maurice het meeste spaghetti verkocht heeft? MERCI MOATJE! 

Wist je dat Mare zich afvroeg welke sport je met een baseball bat speelt? 

Wist je dat Mare later bij die sport bijna haar hand verloor? (Sorry)  

Wist je dat Mare daardoor nu nog moeilijker kan tellen?? (Not Sorry) 

Wist je dat Stanley later echt kok moet worden? 

Wist je dat Milan instalikes koopt?? 

Wist je dat Pjotr en Emiel de beste bakklimmers zijn? 

Wist je dat Rinus absoluut geen goede bakklimmer is? 

Wist je dat de givers veel meer verkocht hebben dan de pio’s? OOOOoooOOOOoooOOOOooo 

Wist je dat Zoe steeds negatief is? #staypositive 

 

Zondag 02/05: Ijsbeer Vergadering (14u-18u)  

2006 2 mei - De IUCN voegt de ijsbeer, bewoner van het noordpoolgebied, 
toe aan de lijst van bedreigde diersoorten. 
 
 
 

Zondag 09/05: Duikboot Vergadering (14u-18u) 

1941 9 mei - De Duitse onderzeeboot U 110 wordt gekaapt door de Royal Navy waarbij 
codeboeken en Enigma-codeermachine worden buitgemaakt. Deze hielpen de codebrekers in 
Bletchley Park de Duitse codes te kraken. 
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Vrijdag 14/05:  Eurovisiesongkfestival Vergadering (14u-18u) + 

Kampinfomoment op zondag 16/05 

2011 14 mei - In het Duitse Düsseldorf vindt de finale van het Eurovisiesongfestival plaats 
 
 
 

Vrijdag 21/05: Friponkt Vergadering (19u-22u) 

Vandaag vieren we de verjaardag van de enige echte Friponkt!!! Deze oude viervoeter is het 

eigendom van Isabeau, en we vieren vandaag het verder blijven bestaan van dit beestje. #WOEF  
 

 

Vrijdag 28/05: Blitzkrieg Vergadering (19u-22u) 

1940 28 mei - Het Belgische leger, onder leiding van koning Leopold III, geeft zich over aan nazi-

Duitsland. #nietcoolnazi’s 

 
 
 

Vrijdag 04/06: Lennert VDWinkelkar Vergadering (19u-22u) 

1937 4 juni - Introductie van de winkelwagen door supermarkteigenaar Sylvan 
Goldman. 
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Vrijdag 11/06: Bajes Vergadering (19u-22u) 

1962 11 juni - Drie gevangenen ontsnappen uit de gevangenis Alcatraz. 

 
 
 

Vrijdag 18/06: Woke snowflake Vergadering (19u-22u) 

1928 18 juni - Amelia Earhart vliegt als eerste vrouw over de Atlantische Oceaan, als passagier. 

#zoistniemoeilijk #tienjaarlatervloogzesolorond #vliegtuignooitteruggevonden 

 
 
 
Ons scoutsuniform bestaat uit: 

• Een korte! groene! broek.  

• Een beige scoutshemd (niet verplicht voor kapoenen maar wel een aanrader). 

• Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding). 

• Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding). 

 
Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 
givers@scoutshubertus.be met als subject: GIVERS. 

 
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Joachim: 0470261092 

Zoë: 0470296385 

Floris: 0470012435 

Sierens: 0492769771 

Isabeau: 0474731443 

Toon: 0476284834 
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