
Kawellen: boekje deel 2 
 

16/02 
Allerliefste kawellen, 

We hebben jullie hard gemist tijdens onze vakantie, dus we hopen jullie talrijk terug te zien deze 
vergadering.  We houden allemaal heel hard van jullie. Om onze liefde te vieren hebben we een 
topspel verzonnen. 14-17u. 
 
Vele kusjes, 
De leiding 
 

23/02:  
Ni hao kawellen!!! Vandaag wacht een heus Chinees avontuur op jullie! Misschien is het mysterieuze 
China jullie nu nog vreemd, maar de leiding zal jullie begeleiden op de reis door dit grote en oude land. 
Samen beklimmen we de Chinese muur, bekijken we gelukbrengende draken, bezoeken we tempels 
van vreemde godsdiensten en steken we de machtige Gele Rivier over. Breng jullie goede humeur en 
de zon mee naar de lokalen om 14u! Om 17u mogen jullie ouders je weer ophalen.  

28/02-01/03:  
Het is kawellenweekend! Joepie!! Info vinden jullie in de reeds gestuurde mail/brief. Vergeet jullie 
zeker niet in te schrijven want het wordt mega cool! 

08/03: 
Deze zondag komt jullie toekomstige leiding onze rol overnemen, dus wees maar extra braaf! Van 14u 
tot 17u aan de lokalen! 

15/03: 
To be or not to be. Net als de woorden van Shakespear verwachten we jullie 
allemaal op het schitterende toneel van Toneel 4. Be there om … or be square. Na 
de verlichtende voorstelling mogen jullie terug naar huis om … Vergeet zeker geen 
.. euro mee om de inkom te betalen. 

 

21/03: 
Mis, mis, mis. 
Ben jij juist? 
Nee, tis mis! 
Van 16-19u! 
 

28/03: 
Het is rond, het is hard wanneer het koud is, als het warm is smelt het en er is voor iedereen wat wils. 
Ra ra ra wat is het? Jullie worden verwacht om 14u aan de lokalen en we zijn klaar om 17u. Vergeet 
niet jullie schattigste glimlach mee te nemen! 



26/03-29/03: Spaghettiweekend 
De jin organiseert dit weekend een spaghettiweekend met de beste spaghetti van het land! Kom zeker 
allemaal langs om de jin te steunen. Meer informatie volgt nog!  

03/04-05/04: groepsweekend 
Dit weekend gaan we op groepsweekend, verdere info volgt! 

12/04: 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. 
Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na 

zijn kruisiging. Op dit christelijke feest neemt de leiding vakantie, er is dus geen vergadering. 

19/04: 
Deze zondag komt jullie toekomstige leiding onze rol overnemen, dus wees maar extra braaf! Van 14u 
tot 17u aan de lokalen! 

26/04: 
Bakken en braaien tot we er bij neerliggen dat gaan we doen vandaag! Wat is er nog leuker dan samen 
met de familie naar de scouts komen???? Dus zeker komen, iedereen welkom vanaf 12u (niet vergeten 
in te schrijven). Tot dan!!! 

03/05: 
Vandaag gaan we samen het provenciaaldomein verkennen. Kijk goed naar het weerbericht en kleed 
je hier gepast op aan. Wij wachten jullie op om 14u aan de ingang van het provenciaaldomein in de 
Breemdenstraat in Kessel-lo. Om 17u staan we hier terug om jullie naar huis te zwaaien. 

10/05: 
Jow kawellen! Misschien is het jullie al opgevallen, maar de naam van onze jeugdbeweging is, tot op 
de dag van vandaag, nog steeds Scouts Leuven. Zo’n naam zijn we natuurlijk niet waardig zonder een 
heus stadsspel. Dus kom om 14u naar de lokalen en samen trekken we Leuven in. Om 17u is de 
vergadering afgelopen.  

17/05: 
Zon, zee en strand! Wat kan men nog meer wensen!! Vandaag brengen we 
een bezoekje aan de Noordzee! Wat zeker mee te nemen: handdoek, 
zwemkledij, zonnecrème, lunchpakker, drinken en 10 euro. Vertrek 
Martelarenplein om 9u en we zijn terug om 18u. Vergeet zeker niet het 
weerbericht te bekijken   
 

24/05: 
Gegroet kawellen! Traditiegetrouw sluiten we het scoutsjaar af met enkele 
leuke groepsspelen. Dat is perfect om de andere (misschien iets minder) 
coole takken te leren kennen. Dit jaar gaan we trouwens op groepskamp, dus zo’n groepsgeest is extra 
belangrijk. Van 14u tot 17u aan de lokalen voor de laatste vergadering van het jaar!     



13/06: Inschrijvingen!! 
Het is bijna zover!! De beste 5 dagen van het jaar komen 
eraan!! Om hier wat meer over te weten te komen zijn 
jullie welkom tussen 19u30-21u aan de lokalen. 

 

 

 
Groetjes van de allerliefste leiding  

Eva : 0470340734 

Pierre: 0492641936 

Woody: 0472831204 

Mounir: 0470337927 

Hanna: 0484537758 


