
Zondag 16 februari 

Joepie! Na een laaaaange lange pauze zijn de leuke zondag vergaderingen er 
terug. Deze week zoeken we samen naar de schat van Toetanchamon… Kom 
verkleed als een farao of een piramide!!? Van 14u tot 17u aan de lokalen. 

Zondag 23 februari 

Vandaag spelen we het grote carnaval spel!!! Weer van 14u tot 17u aan de lokalen. 

Zondag 1 maart  

Van 14u-17u aan de lokalen voor een leuk spel gemaakt door de jin. 

Zondag 8 maart 

Van 14u-17u aan de lokalen voor een leuk spel gemaakt door de jin. 

Zondag 15 maart 

Hallo allemaal! Vandaag gaan we samen met de kawellen naar het toneel! Jullie worden om 13u 
verwacht. Jullie ouders mogen jullie weer ophalen om 15u30! 

Zaterdag 21 maart  

Deze week gaan met zen alle leuke groepspelen spelen. Daarna gaan we gezamenlijk naar de mis. 
Opgelet! Dit is op een zaterdag van 16u tot 19u. 

Zaterdag 28 maart  

De paashaas is langs geweest en heeft ons een opdracht gegeven. We moeten 
samen al zijn paaseitjes verkopen aan alle mensen van de stad!!  Kom jullie 
beste verkooptrucs tonen op zaterdag 28 maart van 14u tot 17u!! Vergeet 
jullie paashaas outfit niet! 

!OPGELET! Dit weekend is het spaghettiweekend georganiseerd door onze jin! 
Meer info over de inschrijvingen komt later. 

Vrijdag 3 april – zondag 5 april  

Hoeraaa!!!! Eindelijk het langverwachte groepsweekend! We trekken met heel de groep op 
weekend! Meer info volgt later. Maar hou dit dus zeker vrij! 

Zondag 12 april  

Vandaag is het Pasen. Er is dus helaas geen vergadering vandaag…    

Zondag 19 april  

Hoe vettiger hoe prettiger!! Dit is het motto van een echte scout! Kom als je durft van 14u tot 17u 
aan de lokalen. 

Zondag 26 april 

 Mmmh.. ruiken jullie de grill al? Deze zondag mogen jullie samen met jullie familie 
genieten van onze lekkere scoutsbarbecue! Meer info volgt later.  

 



Zondag 3 mei 

Deze week gaan op verplaatsing! We trekken naar een avontuurlijke plaats! We spreken af om 14u 
aan het provinciaal domein in kessel loco : Eenmeilaan 199, 3010 Kessel-Lo. Na een fijne dag spelen, 
mogen jullie ouders jullie komen halen om 17u. 

Zondag 10 mei 

We hopen vandaag op een mooie zonnige dag! Wat we gaan doen is het een 
verrassing maar neem zeker extra kleren mee! Tip: water  

Zondag 17 mei  

Weeeeeee wij gaan naar zeeeeee!!! Vandaag gaan we lekker bruinen en zwemmen aan zee! Komen 
jullie ook mee? We spreken af op het martelarenplein aan het station van Leuven om 9u. Jullie 
ouders mogen jullie weer komen halen om 18u stipt! Even overlopen wat jullie moeten meenemen? 
(een handdoek, een badpak/zwembroek, zonnecrème, lunchpakket, een drankje en 10 euro). 

Zondag 24 mei 

Vandaag zijn we heel verdrietig…. Dit is de laatste vergadering van het jaar. Maar niet getreurd 
binnenkort mogen jullie allemaal mee op kamp!!!!!!! Van 14u tot 17u aan de lokalen voor fijne 
groepspelen! 

13 juni 

Inschrijvingsavond van ons scoutskamp om 19u30 tot 21u. (het kamp gaat door van 16 - 21 juli) 

 

Kusjes jullie leuke leiding  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nikki: 04 71 05 04 28  

Myrthe: 04 71 47 50 24 

Helena: 04 89 00 10 37 

Roos: 04 93 05 59 06 


