Kapoenen
11/03: Na een geweldige prestatie op het scoutsfeest rusten we allemaal wat uit! Geen scouts vandaag

18/03: Wij spelen vandaag het grote carnavalspel! Kom allemaal zo goed mogelijk verkleed en verdien
zo al extra puntjes!
25/03: Wij zijn op leidingsweekend als teambuilding! Vandaag geven wij geen scouts!
01/04: De Paashaas is geweest ☺ Wij gaan paaseieren zoeken bij onze familieleden, ook vandaag geen
scouts 
08/04: Genoeg gerust! Wij spelen vandaag het grote Paasspel (kom allemaal met 2 verschillende
sokken)
15/04: Antoine is vermist *boze smiley* wie heeft het gedaan? Wat is er gebeurd? Kom ons helpen
met aanwijzingen te zoeken!
22/04: Vandaag testen we of de Kapoenen samen kunnen werken en of ze de leiding zullen verslaan!
(Kom allemaal met een muts op het hoofd!)
28-29/04: Jullie zijn welkom om te komen eten met jullie mama en papa, broers en zussen, tantes en
nonkels, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen, meters en peters en honden en katten en hamsters
en vissen en … op ons eetfestijn!
06/05: Alle wind in de zeilen nog aan toe! Ahoi maatjes! Onze schat is gestolen, maar er is een
schatkaart gevonden! Helpen jullie ons onze schat terug te vinden?
13/05: Wij zijn op 13 mei allemaal topsporters op de olympische spelen! Maak je klaar voor een
vermoeiende sportieve namiddag!
20/05: SPLASH SPLASH SPLASH (voorzie reservekledij)
27/05: KNUTSELEN!!
02/06: ZATERDAGAVOND houden we een filmavond! (Alejandro eet graag popcorn)
10/06: We gaan ravotten in het bos! (vervangleiding)
17/06: Vandaag zijn wij hard aan het studeren en is het jammer genoeg geen scouts 
24/06: KAPOENENFEEST! De laatste vergadering van het jaar, en daarna is het aftellen tot het
kamp! Wij hebben er alvast veel zin in!
01/07: Vandaag begint de zomervakantie! Hoera Hoera Hoera!

Kusjes van jullie leiding! Laat weten als jullie niet kunnen komen!
Antoine: 0496 73 87 41

Alejandro: 0472 05 81 60

Tine: 0470 09 86 91

Anne: 0474 05 90 47

WELPEN

Laatste wipplank al voor het scoutskamp!?? Wat gaat het toch snel! Hier nog eens de laatste maandjes voor
we EINDELIJK op kamp gaan! Gelukkig kunnen we ons na zo een geslaagd scoutsfeest nóg beter amuseren
samen!
11/03: Nog uitblazen van het zware scoutsfeest!  geen scouts!
18/03: Brrrrrrr, het is nog veel te koud dus we doen een binnendag. Trek jullie mooiste pyjama maar aan
bovenop jullie kleren en pak je leukste gezelschapsspelletjes mee. Grappige pantoffels toegelaten!
25/03: De leiding is op leidingsweekend  geen scouts!
1/04: De Paashaas is in de tuin aan het rondspringen! Blijf thuis en ga hem vangen.  geen scouts.
8/04: Olympische Spelen!!! Bereid jullie al maar goed voor zodat jullie in topconditie zijn!
15/04: Hou jullie vast want jullie worden van jullie sokken geblazen door een megaleuk spel!
22/04: VUILE DAG! Vandaag gaan we zoals echte welpen het varken uithangen! Trek kleren aan die VUIL
MOGEN WORDEN. Als jullie met veel komen, doet de leiding misschien wel mee….. ☺
29/04: Kom allemaal lekker genieten van de ribbekes op het EETFESTIJN!
6/05: Kom….. als je durft…. Want één tegen allen is niet zo gemakkelijk als het lijkt…
13/05: Haal jullie speurneuzen maar boven want er staat een speciale zoektocht op het programma.
20/05: Vriendjesdag! Vandaag kunnen jullie allemaal een (of twee) vriendjes meenemen die niet in de scouts
zitten om te tonen hoe leuk scouts is.
27/05: Verrassinggggggggggggggg
3/06: Om het scoutsjaar af te sluiten maken we er nog een megafantastischgeweldige zondagmiddag van!!!
ZATERDAG 9/06: Breng allemaal jullie lievelingsfilm mee voor een echte WELPEN-ONLY-FILMAVOND! (19u
tot 21u aan de lokalen)
ZATERDAG 16/06: De leiding heeft nog steeds examens dus spreken we ’s avonds van 19u tot 21u af en houden
we een chill-avond, eventjes weg van mama en papa kan altijd wel deugd doen!
24/06: Geen scouts meer      ……………..
………MAAR!
We zijn er snel weer voor het keitoffe scoutskamp!!!
WIJ HEBBEN ER ZIN IN!
JULLIE OOK? ☺

😎KABOUTERS😎

11/03: Hoog is de zolder, de vloer is laag ! We zien jullie volgende week want er is geen scouts vandaag !! 💩 💩
18/03: Lisa is al enkele weken vermist. Is ze weggelopen? Is ze gesmolten onder de spaanse zon? Of is ze vermoord?
We komen het vandaag te weten !!!
25/03: Dit weekend zijn wij op leidingsweekend, geen scouts snif snif 💩
1/04: De paashaas is langsgeweest! Arturo heeft zich volgegeten met eitjes en wij kunnen dus geen scouts geven
8/04: Arturo heeft toch nog een paar eitjes overgelaten! Wij verkopen deze vandaag om onze kas te spijzen JIPPIE
15/04: Emma is jarig en dat moeten we vieren! Neem allemaal taart en cadeautjes mee
22/04: Laat jullie snor groeien, trek jullie hemdjes aan en laat die boeren maar klinken: vandaag is het mannendag!
Kom allemaal verkleed
28 en 29/04: EETFESTIJN! Allemaal de maagjes komen voleten mjammie
6/05: Vandaag gaan wij zwemmen! Neem allemaal jullie zwemzak en €5 mee.
13/05: Wie van de kabouters is de grootste valsspeler? Dat komen we vandaag te weten in ons levensechte, grote
monopoly!
20/05: Groot ladderspel! Nee, wij weten zelf ook niet wat dat juist is….
27/05: Bijna WK! Jippie! Maar ook bijna examens 💩 Geen scouts vandaag
3/06: Nu zijn ze echt begonnen! Wij studeren, studeren, studeren, studeren, studeren, …
10/06: De vervangleiding komt langs om jullie bezig te houden! Nee ze zijn niet zo leuk als ons, maar tja
17/06: Je raadt het intussen wel al… wij studeren! Rust thuis maar even uit van de leuke zondag met de
vervangleiding
24/06: Vervangleiding komt langs jeeeeeej En het is bijna kamp ook jippieeeee En het is zomer wihoeeeee

Emma: 0495288774
Sille: 0477671457
Arturo: 0470322436

OPROEP!
Het weekend van 28/04 - 29/04 organiseren we ons jaarlijks eetfestijn! Een
overheerlijk stukje vlees gegrild op de barbecue vergezeld door een zelfgemaakt
slaatje en als afsluiter keuze uit een groot dessertenbuffet.
(Voor de veggies zal onze bietenburger ook weer van de partij zijn).

Iedereen van harte welkom!!!

¡OPROEP! Wij zijn nog steeds op zoek naar sponsors. Indien geïnteresseerd, gelieve een
mail te sturen naar antoine.ghequiere@gmail.com.
Verdere info zal dan doorgestuurd worden. Alvast bedankt!

Jong-Verkenners
11/03: Het scoutsfeest was weer eens een succes! Geen scouts.

18/03: Ben je goed in putten graven en kan je niet meer zo goed zien? Kom dan zeker af!

25/03: De leiding gaat op weekend, dus geen scouts ☺

30/03: Licht uit, spot aan, actie! Meer info volgt nog!

08/04: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de beste sportman van het land? Of sportvrouw?

15/04: Bloed, zweet en tranen

22/04: …3…2…1…VAL AAN!

29/04: Jullie zijn allen welkom op het eetfestijn, komen is dus de boodschap!

06/05: Vandaag zijn we echte padvinders!

13/05: Aan alle mama’s van de jv’s, vandaag leren we jullie kinderen wat nuttige tips over het mama-zijn

20/05: Witte T-shirt en korte short aanschaffen is de boodschap, breng ook zeker een spons en zeemvel mee want
we gaan auto’s wassen joepiiieeeee

27/05: Vandaag staat er een echte klassieker op het programma…FUGITIVE

03/06: Verrassing!

10/06: Verrassing!

17/06: De leiding moet studeren, geen scouts 

24/06: Studeren, studeren, studeren…

VERKENNERS

11/03 De ene ligt in het ziekenhuis, de ander ligt in de vaart en de derde is nog aan het feesten! Geen scouts.
17/03 ZATERDAG. Tijd voor de langverwachte, spannende, angstaanjagende fugitive!!! Meer info volgt.
25/03 Wij zijn op leidingsweekend. Geen scouts.
1/04 Hopelijk is de paashaas gepasseerd! Geen scouts.
8/04 Ravotten in den bos zoals echte welpen! Tijd om de mannelijkheid in jullie terug boven te halen!
15/04 Een mega-fantastisch-uber-cool-leuk-episch-overweldigend spel!
22/04 We moeten nog een steentje bijdragen aan onze kassa! Creatieve ideeën altijd welkom!
29/04 Eetfestijn! Nodig al jullie vrienden en familie uit om te komen smullen! Jullie worden ook verwacht, meer info
volgt nog.
4/05 – 6/05 Zuipen, dansen en opt einde muilen? Klinkt als een plan!  Verkennerweekend, meer info volgt nog.
13/05 Tijd om ons voor te bereiden op de fietstocht van 18 juli! Wij houden de enige echte verkenner-tienkamp!
20/05 Onze inspiratie is op…
27/05 Jammer genoeg start de blok ☹ Maar wij zullen paraat staan om jullie avonden toch wat boeiender te maken!
3/06 Studeren
10/06 Studeren
17/06 Examens
24/06 Examens

Lasse: 0484 50 41 35
Mathieu: 0476 03 46 33
Ciska: 0470 25 90 37

Gidsen
Dag allerliefste gidsen
11/03: Het leukste scoutsweekend van het jaar is weer achter de rug... We moeten toch nog even bekomen van al
die middeleeuwse toestanden en van jullie fenomenale acteertalent. Geen scouts!
Zaterdag 17/03: Opgelet dit is een zaterdag! Het is tijd voor Fugitive!! Afspraak om 20u aan de scoutslokalen in
camouflage kledij! Vergeet zeker ook niet je das mee te nemen.
25/03: De leiding is op leidingsweekend dus geen scouts. 
01/04: Battle of the sexes! Vandaag gaan we voor eens en altijd bewijzen dat we het sterkste geslacht zijn!
08/04: Time to relax... Haal die roddelblaadjes maar al boven! Zennnnnnnnnn
15/04: Vandaag is het het ideale weer voor een bosspel!
20-22/04: Eindelijk het weekend waar we allemaal al zo lang naar uitkijken! Maak je klaar voor de tijd van je leven
want we gaan op GIDSENWEEKEND!!! Meer info volgt.
27-29/04: Eetfestijn! Nodig jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vriendjes, vriendinnetjes en kennissen uit om te
smullen van heerlijke BBQ! Voor jullie betekent dat ook tijd om de handen uit de mouwen te steken. Shiftenlijst
volgt!
06/05: Working at the carwash ohooehohoejeiejeeeeee carwash carwash! Meer info volgt.
13/05: Picknicken. Breng allemaal iets lekker mee om te shmikkelen!
20/05: De vogeltjes fluiten, de bloemetjes komen uit. Vandaag zorgen we voor een grote buit!
Zaterdag 26/05: Haal jullie algemene kennis maar al boven want het is tijd voor een quiz!
Zaterdag 2/06: We hopen dat jullie zin hebben in een gezellige avond want het is filmavond!
10/06: De examens zijn weer daar! Geen scouts  Veel succes!!!
17/06: Vandaag staat er weer fantastische vervangleiding voor jullie klaar met een origineel en verrassend spel!
24/06: Ook vandaag zorgt vervangleiding voor een tof spel!
XOXO
Jullie fantastische leiding

Freddyndexmanipulatie : 0473207552
Phaedrainagesysteem:

0472434299

Woutputfinanciering:

0471123552

Marliesonsteking:

0471179095

Teerbeminde Jin,

We zitten al over de helft van ons jaartje samen, maar niet getreurd, HET WORDT ALLEMAAL NOG LEUKER!!!
11/03 Geen scouts, want het is carnaval olé olé!! We zien jullie daar om elkaars ware aard te leren kennen XOXO
16/03 After-carnaval Jincafé!! Goe zot zijn jullie.
25/03 Geen scouts, want wij zijn op leidingsweekend!
01/04 Vandaag allemaal sjmikkelen bij de bomma en bompa voor Pasen! Geen scouts dus.
08/04 VAKANTIEEE! Wederom geen scouts 
15/04 Mega fantastisch groot paasspel.
22/04 De zonnejindjes maken een kortfilm! Wat?... Alles wordt duidelijk maar breng alvast allerlei random shit mee
waarvan jullie denken dat het wel eens nuttig zou zijn om deze dag tot een mooi einde te brengen.
28-29/04 Eetfestijn. Geen vergadering dus op zondag, maar wel komen helpen op het eetfestijn (we regelen nog wie
wanneer enzooo).
06/05 Vandaag gaan we naar stadskriebels in Brussel! Verdere info volgt nog, maar dit kunnen we al meegeven: het
thema is Knokke-Le-Zoute. Kom verkleed als een echte fils-à-papa of tennisgirl (we menen het, niet verkleed =
verbod om mee te komen) en bereid je voor op de leukste stadsnamiddag ever.
13/05 Real life Angry Birds woepwoep (of waterspelletjes als het mooi weer is).
20/05 Picknick aan de Zeven Bronnen! Kom allemaal met de fiets en neem veel (HEEL VEEL) heel erg lekker eten
mee.
27/05 De blok begint, wij moeten studeren snif snif. Geen scouts.
01/06 (vrijdag) Filmavond!
10/06 Geen scouts, succes met de examens!!
17/06 Geen scouts, succes met de examens!!
24/06 Ergens in de komende week is het Summerjam! Dit regelen we allemaal nog op facebook.
01/07 WE VERTREKKEN OP BUITENLANDS KAMP (HEEL ERG VROEG IN DE OCHTEND!!!!!!!)
BUITENLANDS
KAMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Veel kusjes en lekjes

Bedankt aan onze Sponsors!

Kantoor Patrick Mosselmans
Bank Verzekeringen Kredieten
Fonteinstraat 5
1640 Sint-Genesius-Rode
Tel: 02/359.04.60 email pnm@pnm.be
FSMA 13733 AB

