
Boekje kawellen 1e semester 

 JOOOOW dag kawellen! Hebben jullie zin in het nieuwe scoutsjaar? Wij alvast wel. Om 

jullie wat info te geven over al het leuks dat we gaan doen kunnen jullie hier onder ons 

boekje raadplegen. 

  

Zondag 18 oktober 

Wie weet schuilt er in één van jullie wel de nieuwe Dries Mertens of Nafi Thiam. Jawel, 

vandaag is het sportvergadering! Kleed je dus maar sportief aan en bereid je voor op een 

heerlijke namiddag vol leuke sporten. Afspraak van 14.30u tot 17u30 aan de lokalen. 

  

Zondag 25 oktober 

Vandaag maken we zelf ons eigen gerechtje klaar! Voor de kookvergadering spreken we af 

om 11u aan de lokalen. Nadat we ons buikje rond hebben gegeten mogen jullie terug naar 

huis om 13u30 

Vandaag houden de givers een heuse frietenbak! Begin je al te likkebaarden bij de gedachte? 

Hoor je je maag al knorren? Schrijf jullie dan zeker op tijd in! Zowel take-away als (beperkte) 

eat-in zijn mogelijk. Hou jullie mailbox in de gaten voor meer info! 

 

Zondag 1 november 

BOEH! Hebben jullie zin om een hele dag te griezelen? Maak je klaar voor de engste 

vergadering van het jaar want vandaag vieren we Halloween! Haal je verkleeddoos boven 

en trek je engste pak aan. Afspraak van 14.30u tot 17u30 aan de lokalen. 

Zondag 8 november 

Ben jij de sterkste, slimste en snelste kawel? Of eindig je onderaan in de competitie? We 

zoeken het uit in deze mega spannende laddercompetitie. Kom jezelf bewijzen van 14u30 

tot 17u30 aan de lokalen. be prepared!!!! 

Zondag 15 november 

Het bos is voor een scout als een tweede thuis en daarom gaan we deze zondag een groot 

bosspel spelen. Jullie worden op het normaal uur aan de lokalen verwacht en kom met de 

fiets. Kleed jullie warm aan en doe kleren aan die vuil mogen worden. Afspraak om 14u30 

aan de lokalen 

 

 



 

Zondag 22 november 

Vandaag spelen we het grote battle royal spel!!!! Ben jij een rustige camper of ga je eerder 

vol in de aanval? 1 iets is zeker, op het einde blijft er maar 1 iemand over die met de victory 

royal gaat lopen… Oefen allemaal jullie beste fortnite dansjes en dan zien we elkaar van 

14u30 tot 17u30 aan de lokalen. 

Zondag 29 november 

o-ow, er is iemand vermoord!! we kunnen alle hulp gebruiken, dus haal de speurneus in je 

naar boven en kom om half drie naar de lokalen om te achterhalen wat er is gebeurd door 

een grote cluedo-spel! van 14:30u tot 17:30u aan de lokalen.  

Zondag 6 december 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest 

dit jaar, want vandaag komt de sint langs op de scouts! En zoals jullie weten: wie zoet is 

krijgt lekkers!! Van 14:00 tot 16:00 aan de lokalen. 

Vrijdag 11 december 

Vanavond maken we het gezellig en kijken we een film. Neem een dekentje, kussen… mee 

en wij zorgen voor de rest! Jullie worden om 18u verwacht aan de lokalen. Om 20u mogen 

jullie terug naar huis. Tot dan :) 

Vrijdag 18 december 

Vanavond spelen we samen gezelschapspelletjes, woehoew! Neem dus allemaal jullie 

lievelingsspel mee voor een avond vol plezier :) Jullie worden opnieuw van 18u tot 20u 

verwacht aan de lokalen. 

  

Zondag 3 januari 

Nieuwjaar en kerst zijn net voorbij, tijd voor wat beweging! Tijdens deze koude winterdagen 

gaan we onszelf opwarmen met wat wintersport. Handschoenen, een warme jas, een lange 

broek… zoek alvast je warmste kleren uit en oefen je pirouettes, want vandaag trekken we 

met zen allen naar de schaatsbaan in Haasrode. We verwachten jullie om 9u30, om 12u 

kunnen jullie als echte Bart Swingsen weer naar huis. Handschoenen zijn verplicht en 

vergeet zeker gee  5,50 euro mee te nemen! 

 

Vrijdag 8 januari 

Niemand weet, niemand weet… of wel? Daar komen we vandaag achter! Kijk eens naar het 

nieuws, neem een boek vast of train je geheugen alvast op wikipedia want vandaag gaan we 

quizzen. Is dat helemaal niks voor jou? Niet getreurd want vragen juist hebben is niet het 



enige dat telt tijdens onze Sjikkenquiz! Afspraak om 18u aan de lokalen, om 20u eindigt de 

quiz en is er een winnaar bekend! 

Vrijdag 15 januari 

Donkere dagen, koude nachten, wat gaat er in deze tijden boven ’s avonds gezellig in je 

zetel een film te kijken? Samen met je scoutsvrienden en vriendinnen een film kijken 

natuurlijk! ‘Welke film?’ hoor ik jullie al vragen. Om dat te weten te komen, zal je van 18u tot 

20u naar de lokalen moeten komen. 

 

vrijdag 22 januari 

Oja lélé, het is tijd voor swingpaleis. Haal je muziekkennis maar boven en maak de 

stembanden al maar warm. We zoeken vandaag uit wie er kan zingen als een nachtegaal en 

wie best nog wat oefent. Jullie worden van 18u tot 20u aan de lokalen verwacht. Be there 

or be square!!! 

vrijdag 29 januari 

Dat jullie luid kunnen zijn weten we al langer, maar kunnen jullie ook zonder opgemerkt te 

worden voorbij de leiding sluipen? We spelen vanavond een sluipspel, waarna jullie kunnen 

bekomen met een warme chocomel en marshmallows bij het kampvuur! Jullie worden op 

jullie kousenvoetjes verwacht van 18u tot 20u aan de lokalen, tot dan!  

 

 

Contactgegevens leiding: 

Wannes: 0487 24 12 67 

Leonard: 0479 69 08 44 

Miro: 0470 81 35 85  

Jesse: 0489 00 07 75 

Pippa: 0456 22 00 52 

Kawellenleiding.scoutsleuven@gmail.com  

 

Check ook zeker eens de facebook pagina (Scouts Leuven) en/of instagram (scoutsleuven) 
voor updates en leuke foto’s! 
 

Bestel je pakketjes via trooper en steun zo onze scouts: https://trooper.be//scoutsleuven! 
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