
Hallo daar allerliefste Kawelpen! 

 

Het is alweer bijna maart, wat vliegt die tijd toch enorm snel in het leven van een scout! 

In maart leggen alle vogels een ei, of nee dat was in mei zeker? Soit, maart is alleszins het begin van 

de lente, en dus hopelijk weer een beetje zon, of wat veel mag ook natuurlijk! Zoveel onzekerheden, 

maar van één ding zijn we wel zeker, en dat is dat maart weer een FANTASTISCHE, SUPER LEUKE, 

SPANNENDE, TOP-MAAND belooft te worden! Wij staan paraat om jullie zondagmiddag net dát 

tikkeltje extra pit te geven. Hou jullie vast aan de takken van de bomen van het Kapoenenbos want 

het wordt weer heftig! 

 

ZONDAG 3 MAART 14u – 17u: KOOKVERGADERING (€3 meenemen alsjeblieft)  

 

Vandaag mogen jullie de handen uit de mouwen steken en wanen we ons echte chefs in ons Kokaz-

restaurant. Samen maken we een super lekker feestmaal klaar om daarna lekker op te smullen! 

Als je grote honger hebt, is komen zeker en vast de boodschap. Toegang tot ons restaurant kost         

3 eurotjes, gelieve cash mee te nemen.  

 

ZONDAG 10 MAART 14u – 17u: INSTUIF SPEELDAG AAN DE KERK 

 

Alle jeugdbewegingen van Kontich Kazerne zijn vandaag welkom op de Instuif speeldag aan de Kerk 

van Kontich Kazerne voor een middag vol leuke spelletjes en fun!! Daar willen wij zéker bij zijn, want 

het valt blijkbaar niet te missen! En we moeten natuurlijk even aan de Chiro laten zien wie wij wel 

niet zijn, HEEL COOLE GASTEN dus, duuuh!! Komt dat zien, jullie worden verwacht aan de Kerk van 

Kontich Kazerne zelf en mogen daar ook terug opgehaald worden. See ya bro’s! 

 

ZONDAG 17 MAART: GEEN VERGADERING 

 

Vandaag is het geen vergadering, boeeeh!!! Jullie laten nu vast allemaal een traan voor jullie 

computerscherm. Dit komt omdat het zaterdagavond 16 maart STREEKBIERENAVOND is, een 

evenement waarop jullie ouders héél welkom zijn! En wij moeten dat natuurlijk zondag afbreken en 

opruimen, en wij dachten dat jullie daar niet zoveel zin in gingen hebben, hahah!! Maar dus een 

boodschap aan de ouders: jullie kunnen het evenement terugvinden op onze site en Facebook-

pagina. Als jullie zin hebben in een avond streekbieren proeven, sfeer en gezelligheid is komen zeker 

en vast de boodschap! 

 

ZONDAG 24 MAART 14u – 17u: CLUEDO-VERGADERING 

 

Op de scoutsweide heerst een groot mysterie… Vrijdagavond is er een moord gepleegd. Wij roepen 

jullie op om als echte detectives de dader op te sporen en voorgoed achter de tralies te steken. Wie 

heeft het gedaan, met welk moordwapen en waar? Om dit raadsel op te lossen gaan we al onze skills 

samen moeten gebruiken!  

 

ZONDAG 31 MAART 14u – 17u: CUPCAKES VERKOPEN 

 

Om onze special activity op kamp te sponsoren, gaan we vandaag cupcakes verkopen aan de 

lieftallige inwoners van Kontich Kazerne. Het is de bedoeling dat jullie per gezin 20 cupcakes bakken 

en die per 5 verpakken, (en meenemen natuurlijk) zodat we deze kunnen gaan verkopen. Wij hopen 

op een grote opkomst zodat we op kamp iets extra zot kunnen gaan doen!  



Zo, dat was het alweer voor maart, maar niet getreurd want wij staan er in april terug met super 

leuke knotsgekke vergaderingen! Tot dan deugnieten!!  

Xxxxxxxxxx jullie allerliefste leiding for life 

 

Toto, Iki, Balou, Akela, Wapi en Tupi  

 
 

 

 


