
21/02: 

Vandaag is de stad ons speelterrein. We gaan op missie in Leuven om aan de hand van 

hints de grote schat te vinden. Jullie worden van 14u30 tot 17u30 aan de lokalen verwacht. 

Zet jullie detective muts maar op en wees op tijd. 

28/02: 

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

bosspel spelen. Jullie worden om 14u30 aan de lokalen verwacht met de fiets en om 

17u30 mogen jullie terug worden opgehaald na een dagje ravotten in het bos. 

Kleed jullie warm aan en doe kleren aan die vuil mogen worden. 

07/03: 

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!!!! 

14/03: 

We spelen vandaag het grote politie en boef spel. Zijn je benen sneller dan de arm der wet, 

of vang jij vandaag de boeven? Van 14:30 tot 17:30 aan de lokalen! 

21/03: 

Geeef acht! Vandaag veranderen jullie in echte soldaten, generaals en sergeanten. Je hebt 

het goed geraden, vandaag is het legervergadering! Trek je uniform al maar aan en poets je 

helm, want jullie worden vandaag van 14:30 tot 17:30 verwacht aan de lokalen. 

28/03: 

Vandaag zetten we onze koksmutsen nog eens op en zetten we een lekker gerecht op tafel, 

mmmmmmmmm. Vergeet zeker geen 5 euro mee te brengen! Jullie worden verwacht van 

11u tot 13 uur aan de lokalen. 

04/04: 

Vandaag geen vergadering want het is Pasen!! goed eitjes rapen allemaal :) 

11/04: 

Vandaag gaan we… verrassing! Wat we deze vergadering gaan doen is nog een geheim. 

We kunnen wel al verklappen dat we zullen starten om 14:30 en jullie om 17:30 weer naar 

huis kunnen. 

16/04-18/04: 



Het is het einde van de paasvakantie, maar niet getreurd want we gaan met heel de scouts 

op groepsweekend! Meer info volgt nog. 

25/04: 

Vandaag is er spijtig genoeg geen vergadering. In de plaats zijn jullie allemaal uitgenodigd 

om naar onze jaarlijkse BBQ te komen. Het wordt nog zien wat we kunnen organiseren met 

de corona maatregelen, maar we laten jullie tijdig iets weten dus hou zeker de Facebook 

pagina in de gaten. 

02/05: 

Kom je telkens poten vuil thuis van de scouts? Wil je altijd al is van een zeep slide gaan? 

Dan moet je zeker komen vandaag want we spelen vettige spelletjes. Jullie worden van 

14u30 tot 17u30 aan de lokalen verwachten en vergeet niet om slechte kleren aan te doen 

want ze gaan vuil worden…... 

09/05: 

Dit is al de laatste vergadering van het jaar :( maar geen getreur want we gaan naar het 

provinciaal domein in Kessel-Lo! We spreken af aan de hoofdingang 

(Holsbeeksesteenweg 21, 3010 Leuven) om 14u. Jullie mogen jullie kawel hier weer 

komen halen om 17u30. Wat breng je mee? Een drinkbus en je goed humeur  . 

CONTACT: 

Kawellenleiding.scoutsleuven@gmail.com 


