
Januari – Februari Januari – Februari Januari - Februari 

 

Het nieuwe jaar is begonnen en het scoutsjaar wordt nog 

spetterender en straffer dan ooit! Ook in 2018 zal niemand 

zich vervelen want er zijn tal van topactiviteiten gepland vol 

plezier, avontuur en spelletjes. Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als ons! 

 

BELANGRIJK 

❖ Onze activiteiten gaan altijd door op zondag van 14u tot 

17u! Indien anders staat het vermeld!  

❖ Wij stellen het natuurlijk op prijs als jullie elke zondag 

helemaal in uniform komen. Dat wil zeggen:  

➔ groene/bruine broek   

➔ groene t-shirt  

➔ trui van de scouts 

❖ Vergeet ook niet aan de mama of papa te vragen of het 

gaat regenen die dag, want dan zal je zeker een regenjas 

nodig hebben, want echte kapoenen zijn niet bang van een 

beetje water!  

 

Marte – Miek - Indu – Lucas – Charles – Lena - Yorben 

 

 

 

 

 

 

 



Januari – Februari Januari – Februari Januari - Februari 

 

14 Januari: Oud-leiding vergadering 
 

Vandaag komen er bekende gezichten terug naar de scouts! We 

maken er een keimegatoffe vergadering van met de oud-leiding. 

 

 

21 Januari: Helaas pindakaas geen scouts 
 

Omdat jullie favoriete leiding midden in de examens zit, geen 

vergadering vandaag. Laad jullie batterijen al maar op voor 

volgende week! En maak dit coole dier af! 

 

 



Januari – Februari Januari – Februari Januari - Februari 

28 Januari: Groepsspel 
 

Jawel beste kapoenen, deze zondag is het tijd voor een 

supercool groepsspel met de hele scouts! Werk samen met 

andere takken, speel erop los en laat zien dat de kapoenen de 

tofste tak zijn! 

4 Februari:  Jongens-meisjes vergadering 
 

Vandaag splitsen we ons op en zullen de jongens zich 

bezighouden met de stoerste, mannelijkste en leukste 

activiteiten. De meisjes zullen zich ook amuseren: Plezier met 

een grote P verzekerd door de leukste meisjesactivitetien! 

 

 

11 Feruari:  Liefdesspel 
 

Romeo en Julia zullen zich vandaag bewijzen in het coolste 

liefdesspel. Valentijn, vlindertjes in de buik en het leukste spel.                                           

 



Januari – Februari Januari – Februari Januari - Februari 

  18 Februari: Provinciaal domeinvergadering 
 

Deze zondag niet aan de scouts! We gaan ons amuseren op 

het provinciedomein te Kessel-Lo, daar zijn de coolste 

speeltuigen en toffe activiteiten. We spreken af op Parking 1 

van het provinciaal domein. (Eénmellaan 213 te Leuven) om 

13h30 en sluiten daar ook om 16h30. 

 

25 Februari: Bosspel  
 

 

Wederom niet op de scouts! Maak jullie klaar voor een 

straffe portie spelplezier in het bos. Avontuur, teamwork en 

het zotste spel verzekerd! We spreken af op de parking aan de 

Wijngaardberg om 13h30 en sluiten daar ook om 16h30.  


