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Alle ouders kunnen 

zich toevoegen in de 

Whatsapp groepen 

per tak. Dit kan via 

de link die werd 

doorgemaild. 

Kijk voor meer info over de scoutsweekends zeker op de website of in je mailbox! 

Indien je nog vragen hebt, 
kan je ons altijd bereiken 

via groepsleiding@st-
kwinten.be Stevige linker, Willem, Katelijn, Jana en 

Luka 

11 november is 

het 
spaghettislag 

ten voordele van 

11.11.11! 

Prikbord 



 

 

 

SPAGHETTISLAG
11 NOVEMBER 12H-14H30 & 17H-21H

LOKALEN LEEUWKENS LINDEN
KERKDREEF 7, 3210 LINDEN



 

 

  

JIN LINDEN

TE HUUR

Omschrijving: de jin van onze scouts beschikt over 7
fantastische, geëngageerde jinners die graag een paar
centjes extra willen verdienen voor hun buitenlands kamp,
en u kan hen daarbij helpen. Heeft u een taakje zoals
babysitten, in de tuin werken, klussen, helpen tijdens
evenementen, etc. dan kan u ons altijd contacteren via
jinleiding@st-kwinten.be.

Huurprijs: zelf te bepalen ;))

Een stevige linker,
De jin



 

 

 

Zoals het klokje OP KOT tikt,  
tikt het nergens 

 
Na lange tijd haalt de redactie van De Goeien Indruk 

de alombekende rubriek nog eens van onder het 
stof. Aangezien we door onze goede vriend COVID-

19 lange tijd niet bij elkaar over de vloer konden, halen we de 
kotbezoeken dubbel en dik in met een ontzettend enthousiaste 
gastheer: Kwinten Verlaeckt, kapoenenleiding. 
 
 
We kloppen aan bij een groot huis in de Parkstraat te Leuven. Kwinten verwacht ons en de 
deur gaat snel open. 
 
DGI: Hallo, dag Kwinten, de redactie van DGI hier. Mogen we even binnenkomen? 
 
KV: Tuurlijk, tuurlijk, meer dan welkom. Volg mij maar de trap op, dan neem ik jullie mee tot 
aan mijn kot. 
 
We werpen terwijl we de trap op lopen een blik op meerdere deuren, een grote keuken en 
een gemeenschappelijke ruimte waar enkele studenten in de zetel zitten. 
 
DGI: Amai Kwinten, jij zit hier precies met veel mensen op kot?  
 
KV: Ja, we zijn met 15! Ik zit hier pas sinds dit schooljaar, dus ik ken ze nog niet allemaal 
evengoed, maar we komen wel regelmatig samen en dat is wel echt plezant! 
 
We volgen Kwinten naar zijn kotdeur. We mogen nog niet direct binnen, hij moet nog enkele 
dingen opruimen voor de camera’s worden bovengehaald. Tientallen minuten later worden 
we eindelijk de kamer binnengeroepen. 
 
KV: Welkom op mijn kot, ik zou zeggen: doe alsof je thuis 
bent!  
 
 
Orders worden direct opgevolgd, we gooien onze schoenen uit 
en zetten ons neer in de zetel. 
 
DGI: Wat een gezellige kamer heb jij hier! En zo groot! Je hebt 
precies wel heel veel tijd gestoken in het inrichten van je kot?  
 
KV: Ja! Ik ben samen met mijn mama naar de Ikea geweest 
voor de grote dingen. Een dubbel bed vond ik zeker nodig, en 
ook een zetel kon voor mij niet ontbreken. 



 

 

   
DGI: Heel mooi. Maar seg Kwinten, vertel eens, hoe verloopt een dag op kot bij jou? 
 
KV: Ja dat hangt er eigenlijk vanaf hoe laat ik les heb, als ik vroeg les heb begint mijn dag 
natuurlijk heel vroeg. Als ik pas in de namiddag les heb durf ik al eens uit te slapen en ziet 
mijn dag er natuurlijk helemaal anders uit.  

 
DGI: We zagen beneden een grote keuken, kook je hier veel zelf? 
 
KV: Ik maak vaak in de ochtend eitjes, dat eet ik super graag. En 
verder kook ik ook nog vaak verschillende pasta’s. Ik ging net eten 
van mijn Spaghetti Carbonara, neem maar een foto!  
 
 
Op Kwintens bureau zien we een heerlijke portie pasta staan. Met 
zelf veel honger, wachten we vriendelijk op een aanbod maar het 
ziet ernaar uit dat Kwinten het hele bord zelf zal opeten. 
 

 
DGI: Kook je ook vaak met je kotgenoten? 
 
KV: We maakten een keer met heel wat kotgenoten lasagne, maar dit duurde heel lang. Dus 
ik denk niet dat we dat snel nog gaan doen. Ik heb beneden in de frigo trouwens ook heel 
wat gezonde dingen liggen hoor, fruit en groenten enzo! 
 
DGI: Dat horen we graag! We zien dat hier ook veel decoratie tegen de muren hangt. 
Hebben deze dingen een speciale betekenis?  
 
 
KV: Ja, hier zie je mijn wereldkaart. Daarop 
kan ik alle landen aanduiden waar ik al 
geweest ben, dat vind ik persoonlijk heel cool! 
Ook heb ik een groot whiteboard 
opgehangen. Daar schrijf ik elke week een 
planning op uit en vanonder mag elke 
scoutsleiding die op bezoek komt zijn of haar 
totem tekenen, je ziet dat er al een paar 
dieren opstaan! 
 
DGI: Daar willen wij straks ook op verschijnen! Komen hier dan veel vrienden van de scouts 
op bezoek? 
 
KV: Ja, we hebben hier vorige week nog takkenraad gehouden met de kapoenenleiding. 
Toen hebben we loempia’s gegeten en het spel voor zondag uitgewerkt. 
 
 
 



 

 

 

  

DGI: Kwinten, dan stellen wij jou voor we het interview afsluiten 
graag nog de ALLERbelangrijkste vraag: Waar lees jij De Goeien 
Indruk? 
 
KV: Dat doe ik het allerliefst in mijn groot bed, onder een dekentje 
en op mijn gsm. 
 
 
We bedanken Kwinten voor zijn welgemeende gastvrijheid 
(ondanks de portie pasta die we niet kregen), en geven hem een 
stevige linker. Bedankt Kwinten voor dit geslaagde interview! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

KAPOENEN

Stevige linker, de kapoenenleiding November

7 NOV7 NOV7 NOV
Kapoenenleiding Ianis is
jarig, kom jij meevieren?

14u-17u

Kapoenensleepover! Kijk
zeker in de whatsapp-

groep/op mail voor meer info
en schrijf je in!

 28 NOV
Cluedo! Speur jij mee naar

de dader?
14u-17u

We spelen vandaag het
grote kwartetspel! Help jij
mee alles te verzamelen?

14u-17u



 

 

  

 
WELPEN 

NOVEMBER-DECEMBER 
Zondag 7 
november           

14u-17u 

We spelen stratego! 
Kan jij de vlag 

veroveren? 

Zaterdag 18 
december          

18u-20u 

Ligt het lot in 
jouw handen? 

Kom het 
ontdekken op de 

casinoavond. 

Zondag 28 
november      

14u-17u 

Wie kan er goud 
pakken op de 
Paralympische 
Welpenspelen? 

Zondag 21 
november      

14u-17u 

1 tegen allen en 
allen tegen 1! 

Vrijdag 12 - 
zondag 14 
november 

Joepie, we gaan 
op weekend! 

Alle informatie 
volgt binnenkort. 

Zaterdag 11 
december      

18u-20u 

Wat is er 
gezelliger dan 

een knusse 
filmavond? 

Zondag 5 
december          

14u-17u 

Hopelijk zijn jullie 
flink geweest… 
Sinterklaas komt 

op bezoek! 

Zondag 26 
december          

14u-16u 

De kerstman is 
langs geweest, 

tijd voor een 
feestje! Doe je 

beste kerstoutfit 
aan. 

Stevige linker, 

Tabaqui, Bagheera, 
Hathi, Raksha en 

King Louie 



 

 

  

KABOUTERS-NOVEMBER
 

     

7/11
14-17u 11/11

14/11
14-17u

21/11
14-17u

26-28/11

Stevige linker,
Joran, Tine, Charlotte,

Fien en Ine



 

 



 

 

 

GIVERS
Enkel nu zondag

07/11 

11.11.11 SPAGGESLAG
Allemaal komen eten!!!!

14/11 

GIVER Linden

GIVERWEEKEND!!
° 19-21 november

°20u aan het station
°verdere info via mail 

°schrijf u in via de
link 

Laatste zondag van
november  

Stevige linker Aidan, Liesl, Jarne, Wouter, Juliaan 

Le
id

in
g

givers
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