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Zondag 5 februari  
Eindelijk klaar met die rot examens!!!!!! Dat 
betekent dat wij nu eindelijk met ons lui gat in 
de zon gaan liggen. Of in de sneeuw (in Jarno 
zijn geval dan toch, want die kan niet skiën 
HAHA loser!!!!!!!!). Geen scouts dus, tot 
volgende week lieverds <333333 
 
 

Zondag 12 februari 
Heeeeeey besties, de vrienden met een IQ hoger dan 37,02 hebben misschien opgemerkt dat wij 
vandaag terug komen van skivakantie en dus net 84,16 uur in de auto hebben gezeten. Omdat het 
écht moet zullen wij wel naar de Joengele komen maar jullie moeten dus wel heel lief, rustig en 
braaf zijn want anders pikken we een kleine crise. Kom dus van 13u45 tot 17u naar de Joengele met 
een verwenpakket en massagehanden voor jullie lieve, lieve, LIEVE leiding. 
 
Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 
Het is tijd om keihard te fuiven maar dat wil zeggen ook keihard werken en keihard opkuisen en 
keihard verkopen en keihard voorbereiden dus hou dit weekend maar allemaal keihard vrij in jullie 
agenda! Wat, waar, wanneer, waarom wordt via whatsapp gecommuniceerd dus hou dat goed in 
de gaten lieve vrienden. 
 
Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! Wat 
komt er bij zo’n gladde activiteit kijken? Eerst en vooral is  
het lekker koud dus is het VERPLICHT om 
HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts is ook 
lekker warm maar dit moet niet. We gaan zoals elk jaar 
schaatsen in Leuven (Ondernemingenweg 1, 3001 
Leuven). Ook houden we de jaarlijkse traditie om 
daarheen te gaan met de ouders en terug te keren met 
de ouders. Natuurlijk moeten niet alle mama’s en papa’s 
rijden want in één auto kunnen natuurlijk meerdere 
kindjes. Spreek dit op voorhand al een beetje af zodat 
zeker iedereen mee kan. We spreken eerst om 13u af aan de Joengele en vertrekken dan daar 
samen. Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer worden opgehaald aan de Joengele. De 
ouders die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 16u30 aan de schaatsbaan verwacht. 
 



 

 

 
Zondag 26 februari  
Hoog tijd om onze koppen samen te steken en te 
vergaderen over ons kamp. Wij moeten eens beslissen 
waar we naar toe gaan he!! Ook een kleine evaluatie 
van de fuif en nog wat winstgevende activiteiten 
plannen om onze kas te spijzen staan op de agenda. 
Kom dus boordevol goede ideeën naar de Joengele om 
13u45 en om 17u mogen jullie weer naar huisssssss. 
 

Zondag 5 maart  
De leiding moet even bekomen van de zware maand februari en kan jullie vandaag dus jammer 
genoeg niet entertainen. Maar we beloven dat we voor volgende week dubbel zoveel pret zullen 
voorzien! Geen scouts dus.  
 
Zondag 12 maart  
Zoals beloofd gaan we vandaag iets extra leuk doen, we gaan wel 
nog niet verklappen wat! Doe maar je best om af te komen want 
dit wil je zeker niet missen! We verwachten jullie om 13u45 aan 
de joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis. 
 
Zondag 19 tot en met zaterdag 25 maart  
Het is tijd voor de ALLERLEUKSTE week van het jaar, namelijk INLEEFWEEK!!!! Een hele week samen 
met je tweede familie doorbrengen. Samen eten, slapen, spelletjes spelen, huiswerk maken en ‘s 
ochtends gezellig samen met de bus naar school. Jullie mogen zondagavond om 20u naar de 
joengele komen met al jullie spullen voor een hele week. Zaterdag om 12u moeten we jullie helaas 
terug naar huis sturen want het droom leventje kan niet blijven duren. We laten jullie via whatsapp 
nog weten wat jullie allemaal moeten meenemen. Dit moet eigenlijk nog goedgekeurd worden door 
de gemeente dus brand allemaal een kaarsje bedankt x 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgzame Zwaluw - Openhartige Maki - Mondige Lama 


