
 
Beste jong-givers en ouders, hieronder vinden jullie het maandprogramma voor het 2de 

semester van het scoutsjaar. In januari is het geen vergadering omdat de leiding examens 

heeft, we starten dus pas op 9 februari! 
 
 
 
9 februari:  
Na de zware examenperiode heeft toch iemand het loodje gelegd van de inspanning, of zit 

er toch een andere reden achter? We zoeken het samen uit! 

 
16 februari:  
Vandaag gaan we racen! Met wat we gaan racen houden we nog geheim maar kom zeker 

met de fiets! 

 
23 februari:  
Wol, baksteen, graan, hout, erts. Wat zouden we deze zondag spelen? 

 
1 maart:  
Houston, we have a problem!  v = ve ln(mi /mf) https://youtu.be/y5_exRLh7pk (seconde 12) 

 
8 maart: truffelverkoop  
Naar jaarlijkse gewoonte verkopen we vandaag onze truffels huis aan huis in Haasrode en 

omstreken. Grote aankopen, zoals (puur hypothetisch ;)) shelterzeilen die scheuren door 

stormen op kamp, worden mede mogelijk gemaakt door deze actie! 

 
15 maart:  
Vandaag staat er iets super mega tof op de planning, maar dit blijft nog even geheim ;)) 

 
22 maart: geen vergadering, want de leiding is op vorming geweest 

 
29 maart*:  

Hannah: “was het deze week vergadering?”  
Andreas: “Ik dacht van niet…”  
Boze groeps: “Ja het is vergadering! ”  
Hannah: “Oei! De leden zullen er wel zijn…”  
Andreas: “Dan moeten we nog snel een spel verzinnen…” 

 
*P.S. : het is wel degelijk vergadering deze zondag 

 
5 april:  
Ik wil bouwen! https://www.youtube.com/watch?v=KB3DnvlQyPk&pbjreload=10 

Komt trouwens ook van pas op kamp. 

 
Paasvakantie: geen vergadering, want leiding is hard aan het studeren :( 

 
26 april:  
Kom vandaag zeker allemaal met de fiets, we trekken de wijde wereld in en gaan op 
avontuur! 

https://youtu.be/y5_exRLh7pk
https://www.youtube.com/watch?v=KB3DnvlQyPk&pbjreload=10


3 mei: weekend…meer info volgt later  

 

10 mei: Joepie...mooi weer, we zoeken samen wat afkoeling en maken er een zomerse dag 

van. 

 

17 mei:  
Vandaag komen we een laatste keer samen om nog eens goed te smikkelen van een 

gezellige BBQ. Hierna stopt het eventjes en is het wachten tot 20 juli wanneer we jullie 

terugzien op groepskamp in Limburg, een unieke scoutesque en onvergetelijke ervaring. 

(Want tijdens het vorige groepskamp waren sommigen van de leiding zelfs nog maar 

kapoenen!) 


