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Zondag 5 februari  
EIN-DE-LIJK! Onze examens zijn gedaan en wij hebben na lang zwoegen en zweten vakantie. Ari gaat 
op safari in Afrika, Cate gaat op zoek naar het Noorderlicht in Lapland, Mats is rijst aan 
het eten in Azië, Sofie die zit in Amerika wat te surfen en Lenny die is thuis, ah ja die is 

net weggeweest en zijn geld is op     … GEEN SCOUTS VANDAAG 
 
Zondag 12 februari  
Omdat wij de allerleukste leiding zijn en wij naar jullie luisteren zoals jullie zo 
goed naar ons kunnen luisteren…. Gaan we vandaag iets doen wat jullie 
gevraagd hadden! We gaan niet zeggen wat het we gaan doen maar de foto’s 
hiernaast kunnen het misschien al wel verklappen. 
Afspraak om 13u45 aan de Joengele. Om 17u mogen jullie hier ook terug 
opgehaald worden. 
 
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  
WIJ ZOEKEN DE SCHAT, WIJ ZOEKEN DE SCHAT, WIJ ZIJN OM DIE TE VINDEN AL DAGENLANG OP 

PAD!!!! https://www.youtube.com/watch?v=BXgVoZK8wdo 

Liefste welpen, het is hoog tijd dat jullie dit liedje van Kabouter Plop uit jullie hoofd gaan leren want 
we gaan het nodig hebben vandaag! Toen wij, jullie allerleukste leiding, ons welpenlokaal aan het 
opruimen waren hebben wij een brief gevonden dat ons leidt naar een schat die verstopt zit in 
1560!!! We willen die gaan zoeken samen met jullie! Kom om 13u45 met al jullie speurhonden naar 
de Joengele en keer om 17u maar terug naar huis met de schat!!! 



 

 

 

Zondag 5 maart 
Dag onze allerliefste weppels, 
Vandaag is het jullie geluksdag want dit wordt letterlijk “de dag van jullie leven”. Baby’s,  
leerlingen met een diploma op zak, succesvolle zakenmannen/vrouwen, oude oma’s en opa’s in 
het rusthuis,... alles zullen jullie zijn. Vandaag spelen we het grote levensloopspel waarbij jullie 
elke fase in het leven van dichtbij zullen meemaken. Bereid jullie dus al mentaal goed voor want je 
frisse brein zal je goed kunnen gebruiken. Jullie worden om 13u45 aan de Joengele verwacht en 
om 17u mogen jullie hopelijk  als jezelf terug naar huis ;) 
XXX jullie leiding 
 
Zondag 12 maart 
Wat jullie vandaag te wachten staat is een GI-GA-GANTISCH mysterie! Dit wordt een dubieuze, 
verassende, geheimzinnig, onverklaarbare, vreemde, onbegrijpelijke zondag!!⍹⍪⍪⍶⍛⍥¡¡ → een 
beetje zoals deze onverstaanbare taal. Kom om 13u45 vol curiositeit naar de Joengele en verlaat 
de Joengele met alle antwoorden om 17u! Tot dan schatties! 
 
Zondag 19 maart 
Dag iedereeeeen, zoals Alberto zegt. Vandaag gaan we ons creatief brein activeren en samen 
ongelofelijk veel leuke dingen doen. Hou u vast aan de takken van de bomen want het wordt GEK. 
Kom allemaal om 13u45 naar de Joengele en als ons hoofd pijn doet van al dat creatief gedoe 
kunnen jullie om 17u naar huis gaan.  
Veel liefs x 
 
Zondag 26 maart  
Omdat we in het jaar 2062 vandaag, op 26 maart, Pasen zullen vieren, moet de leiding alvast 
paaseieren gaan verstoppen voor hun toekomstige kleinkinderen. Want die eieren moeten wel echt 
goed verstopt zijn. Helaas daarom GEEN SCOUTS vandaag. 
 

Vakantiegroetjes van jullie kapoenen x 
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