
Skoeteke givers maart-april  

1 maart  
KOMEN ETEEEEEEN! Want wat is er nu leuker dan eten? Niets. ;-)  
 
Info: Neem een snijmesje en plankje mee. Ook 3 euro gepast! 

8 maart  
We zoeken iemand die goed is in navigatie. We zoeken iemand die goed is in 
smaakperceptie. We zoeken iemand die intelligent is. We zoeken iemand die snel is. We 
zoeken een team dat de GO IV trofee verdient. (Nu écht)  
 

15 maart  
Working at the carwash  oh oh yeah yeah yeah, at the carwash yeah do do do, do do do. 
Vandaag zepen we auto’s in, om nog lekker wat geld te verdienen voor ons MEGA LIT 
BUITENLANDSKAMP #omg #letsgo #wecandothis #dreamteam. 
 
Sprokkel vrienden, ouders of eender wie waarvan de auto wel eens een grondige poetsbeurt 
nodig heeft! Meer klanten = meer moneysss! 
 
PS: Laat zeker weten aan de ‘klanten’, dat ze bij ons ook terecht kunnen voor een drankje 
tijdens het wachten.  
 
Info zie mail/facebookgroep  
 

22 maart  
Let’s go on an adventure. Vandaag maken we een reisje door Afrika, dus doe jullie mooiste 
afrikaanse outfit aan en dan gaan we er samen tegenaan!  
  

29 maart  
VERRASSINGSVERGADERING! WOEHOEEEEEW SPANNEND!   

3-5 april  
WEEKEEEEEEND JOEHOEEE  
 
- Thema: <3 <3 <3 Love Island <3 <3 <3  
- Locatie: onze eigen scouts lokalen in Wezemaal 
- Start: Vrijdag 03/04 20.30u (zorg dat je gegeten hebt!) 
- Einde: Zondag 05/04  
 



- Meenemen: 
Slaapgerief 
Toiletzak 
Kleren: ondergoed, sokken,  regenjas, … 
Teddybeer  
 
SNIJPLANKJE EN MESJE waaaaant op 5 april gaat de spaghettidag door! 
 

5 april: spaghettidag à nodig zoveel mogelijk vrienden, familie, kennissen, buren… uit zodat 
we op dit evenement ook nog wat centjes kunnen binnenhalen voor ons FANTASTISCH LIT 
BUITENLANDSKAMP!  
 
De spaghettidag zelf eindigt om 19.30u, maar jammer genoeg moet alles dan nog opgeruimd 
worden *sad* *crying inside*, dus eindigt ons weekend ‘officieel’ pas om 21u.  
 

12 april  
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts… :’(  
GA MAAR LEKKER PAASEIEREN RAPEN IN DE TUIN, LIEFSTE KIDS!!!  
 
PS: voor een leuke paastekening: zie laatse pagina! ;-)  

18 april  
!!! DIT IS EEN ZATERDAG !!! 
 
We spreken af aan het Ladeuzeplein, Leuven (plein met de kever), om 13.30u. WAAANT we 
spelen vandaag een SUPER LIT BINNENLANDS stadsspel!!!  
 
Omdat we vroeger beginnen, eindigen we al om 16.30 (zodat jullie mama en papa nog optijd 
kunnen zijn voor eventuele broers of zussen op de scouts zelf ;-) )  
 

24-25 april  
Een van de laatste grote werkjes voor ons kamp: pralineverkoop 
Vrijdag: we pakken de pralines in van 19.30u-21u 
Zaterdag: We spreken af om 7.30u (jaja ’s ochtends!)  af op de scoutslokalen.  
 
Bedenk al maar goede slogans om te roepen naar de klanten en probeer die van de enige 
echte Kris Tuerlinckx te overtreffen! Indien je geen inspiratie hebt, slide dan maar in zijn dm! 
;-)  
 
Indien er veranderingen in de planning optreden, laten we die optijd weten!  
 

Kusjes van de liefste giverleiding  



 
 


