
HEYYYY SHAWTIES !!!!  JULLIE LEUKE LEIDING HEEFT WEER HET BESTE 

VAN ZICHZELF LATEN ZIEN OM JULLIE TWEE LEUKE MAANDJES VOL 

PLEZIER TE BEZORGEN. AANSCHOUW: DE KLAROEN! 

 

 

ZONDAG 5 maart : PYJAMAPARTY    14u – 17u 

Lekker met de meiden pyjamaparty. Doe vandaag je 

leukste, zotste, meest comfortabele pyjama  aan. 

Zodat we vandaag gezellig kunnen roddelen, 

magazines lezen, geheimen kunnen delen in stijl… Je 

mag zeker ook een kussen meenemen. En last but not 

least, moeten jullie gezelschapspelletjes meenemen. 

😊  

 

ZATERDAG 11 maart: eetdag 9u00  

In de polyvalente zaal van Don Bosco 

Het is weer zo ver: onze fameuze Kip-en-Rib 

eetdag (of voor de twijfelaars de KRIB). De 

leiding kan veel, maar net niet alles. Zo’n hele 

eetdag boventoveren kunnen wij helaas niet op 

ons eentje. Wij hebben daar onze 

superfantastische Jogi’s voor nodig. Deze 

vergadering gaan we een handje helpen op de 

eetdag. 

 

ZONDAG 19 maart : WOUTLOPERSKEUKEN     14u – 17u 

Rook in de ogen ,verbrande vingers en half gebakken vlees. Jaja wij gaan 

woutloperskeuken doen. Vraag al maar aan mama om een shopke te gaan 

doen in de Delhaize ,zodat we vandaag lekker kunnen smullen. Jullie worden 

tegelijkertijd weer op de proef gesteld of jullie wel als een echte scout een 

vuurtje aankrijgt.  

Mee te nemen :  *gamel, bestek, keukenhanddoek, vleesje, patatje, sfeer en 

gezelligheid 

SPROKKELEN MAAR!!  

 

 



ZONDAG 26 maart : CHIRO V.S. SCOUTS     14u – 17u aan Don Bosco Haacht 

Chiro cacao afgelekte friskooo! Smeer de kuitjes maar in ,want dit weekend 

verpletteren wij de Chiro. Kom allemaal massaal af in jullie scoutsuniform 

zodat de Chiro geen schijn van kans maakt. Vandaag houden we de naam van 

onze scouts hoog. En staan we met de Chiro oog in oog.😉 

 

 

 

ZONDAG 2 april : GEEN VERGADERING 

De leiding moet uitrusten van de scoettefuif, dus deze week spijtig genoeg geen vergadering.     

Niet getreurd! Er komt nog een maandje aan ,zodat jullie ons niet te hard hoeven missen.  

 

ZONDAG 9 april : EXPERIMENTENVERGADERING    14u – 17u 

Beeeeeeaaam!  Haal de professor in u naar boven. Neem een plastic fles en wijnkurken mee 

(wie weet wat daarmee zal gebeuren…). We doen vandaag eens gek en gaan allemaal 

experimenten uitvoeren. Die proeven vergen precisie en concentratie ,dus wees goed 

uitgerust. Zo voorkomen we alvast ongevallen.  

 

 

ZONDAG 16 april : GEEN VERGADERING  

De leiding is toch een beetje moe van jullie geworden en 

jullie waarschijnlijk ook van hun. Daarom verdient de leiding 

wel een ontspanningsweekend. Niet te stout dit weekend 

zonder de leiding xoxo  

 

 

 

 



ZONDAG 23 april : GROEPSACTIVITEIT    14u00 – 17u00 

Het is weer zover! We gaan met heel de scouts de schaatsbaan 

onveilig maken. Na onze gezellige uitstap naar de dierentuin, is 

het dit jaar tijd voor iets helemaal anders. 

Op zondag 23 april, gaan we met zen alle schaatsen. Dit gaan we 

doen in de schaatsbaan van Leuven (ondernemingenweg 1, 3001 

Leuven). 

Jullie worden ter plaatse verwacht om 14u00 en worden 

opgehaald om 17u00. Gelieve zo veel mogelijk te carpoolen, om 

onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. 

Wat moet je meenemen: 
Handschoenen 
8 euro 
Warme kledij 

Goed humeur 

 

ZONDAG 30 april : VETTIGE SPELEN      14u – 17u 

Wij zeggen altijd: hoe vettiger, hoe prettiger. Doe vandaag kleertjes aan die vuil mogen 

worden en zet de tuinslang (of waterkanon) al maar klaar in de tuin ,waaaant we doen gaan 

stinkeuhhhh. Lekker vettig en lekker leuk. Tot dan x 

 

SLAY ALL DAY QUEENS ,TOT DE VOLGENDE KLAROEN XOXO   

Kusjes van jullie allerliefste leiding: 

Mr Kötbullar 
De mindere Van Lierde 
Deborah 
Bompa Daan 
Snottenel 


