
Klaroen Maart April 
Zondag 5 Maart 14h-17h @De Hooiberg 

We beginnen de maand met een smokkelspel. 
Hiervoor moeten we niet in de haven van 
Antwerpen zijn maar spreken we gewoon af 
aan de hooiberg. 

 

Zaterdag 11 Maart @Don Bosco Haacht 

OP zaterdag 11 Maart is het onze 
overheerlijke eetdag. De JVK’s zullen 
helpen op de eetdag in de eerste 
shift(9h-14h). We serveren vers 
gebraden kip en rib. ( Afspraak om 9h 
aan het Aso gebouw van Don Bosco). 

 

Zondag 19 maart 14h-17h @lokalen  

Dat scouts de beste jeugdbeweging is weten 
we natuurlijk al jaren. Dit weekend moeten 
jullie dit bewijzen in een episch duel tegen de 
Chiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 26 Maart 11h-14h 

Deze zondag gaan we koken, het is namelijk 
tijd voor woudloperskeuken. Zorg dus zeker 
dat je zelf iets meeneemt om te eten. Zorg 
dat je dit kunt klaar maken op een houdvuur.  

 

 

Zondag 2 April Geen Vergadering!!  

Aangezien de leiding dit weekend moet werken op de Scoettefuif is 
het deze zondag geen vergadering. 

 

Zondag 9 April 14h-17h 

Omdat het pasen is gaan we een grote 
paaseierenzoektocht doen. Allemaal zeker 
komen dus. 

 

Zondag 16 April (geen vergadering) 

 Ook dit weekend is het geen vergadering. Kasper is namelijk nog 
steeds aan het zoeken naar zijn Paaseitjes. Franne haar kat is 
opnieuw bevallen en Martje is elke jeugdbeweging in Vlaams-Brabant 
gaan controleren of ze hun hemd aan hebben. Wannes heeft zich 
overslapen en Simon is de weg kwijt geraakt onderweg naar het 
lokaal. 

 

Zondag 23 April 14h-17h @Ijsbaan Leuven 

Dit weekend gaan we Bart Swings in ons laten boven komen. We gaan 
samen met de hele scouts schaatsen. Meer info volgt nog via mail. 

 

 



 

 

Zondag 30 April 14h-17h @Lokalen 

We sluiten de maand af met een 
vlottentocht. We zullen deze eerst zelf 
bouwen en daarna uittesten in het water. 

 

Veel groetjes  

Jullie leiding 

 

 

 

Wannes    Martje   Kasper  Franne 


