EnAmOrAdA bOoM, BoOm
Mi CoRaZóN hAcE bOoM,
BoOm
EnAmorAdA bOoM, BoOm
Te ToCa a tI

Het is weer bijna zover!!!
27 en 28 april kan iedereen zijn buikjes rond komen eten
op het jaarlijkse overheerlijke geweldige fantastische
eetfestijn!

Zaterdag 27 april
Zondag 28 april

Zet dus 27 en 28 april al maar in jullie agenda!

Dag allerliefste kapoenen. Het scoutsfeest is weer achter de rug en wat hebben jullie
dat goed gedaan! Dat betekent ook dat het bijna tijd is voor de leukste tijd van het jaar,
kamp!!! Wij kijken er alvast heel erg naar uit, maar eerst nog een aantal leuke
activiteiten op de planning ☺
3/03: Jiiihaaaaa!!! Vandaag spelen we het grote cowboys en indianenspel.
10/03: Ouh… Geen scouts vandaag. Geniet nog maar even van jullie laatste dagen
krokusvakantie.
17/03: De leiding is op weekend. Geen scouts.
24/03: Vandaag gaan we op schattenzoektocht! Verkleed komen is toegestaan (maar
niet verplicht).
31/03: Alle prinsessen, ridders, piraten,… kostuums werden nog eens uit de kast
gehaald. Ook bij ons was het carnaval, vandaag is het dus geen scouts.
7/04: Enkelen van ons zitten in de bergen, anderen zijn zich al aan het voorbereiden op
de vele paaseitjes die gegeten zullen worden. Ook vandaag is er geen scouts.
14/04: Enkelen van ons beklagen zich al dat ze in de koude sneeuw zitten, anderen
maken zich al zorgen over waar ze hun paaseitjes zullen vinden. Vandaag geen scouts 
21/04: Neem allemaal jullie zwemzak mee ☺
28/04: De vakantie is alweer voorbij gevlogen. Maar gelukkig zijn wij weer van de partij!
Stralende zon dus … we spelen waterspelletjes vandaag, joepie!
5/05: hmm… wat zouden we vandaag doen? Dat is nog een geheim! We kunnen alleen
de naam verklappen: we spelen ‘de geheimzinnige ballon’.
12/05: Vandaag genieten we van het zonnetje en ravotten we zoals alleen kapoenen dit
kunnen.
19/05: Wij sluiten ons vanaf vandaag op achter onze boeken. Er staat vervangleiding
klaar.
26/05: Ook vandaag zijn wij hard aan het werk. Vervangleiding helpt ons uit de nood.
2/06: Pfff … Nog steeds examens. Vervangleiding
9/06: Nog aaaaaltiijd examens… Vervangleiding
Eef: 0474137455
Freddy: 0473207552

Kaat: 0471658664
Ava: 0472069698

Kabouters
3/03:

We zien het bos door de bomen niet meer :o

10/03: Wie volgt er Lisa op als bio-ingenieur? We ontdekken het vandaag in Technopolis!
17/03: Vandaag jammer genoeg geen scouts want de leiding is op teambuilding-weekend
jippieee
24/03: Na deze zondag is geen enkele hoek van Rode nog onbekend terrein voor ons!
29/03: Licht uit, beamer aan en chipszak open! Njam njam njam (MERK OP: dit is een
vrijdag)
07/04: Bak allemaal heel veel cakejes of koekjes om onze kas wat te spijzen zodat we op
kamp veel leuke dingen kunnen doen!
14/04: Ouh nee we zitten al in de helft van de vakantie! Wat vliegt de tijd wanneer je je amuseert :o
21/04: Paaseitjes rapen! Geen scouts!
28/04: Neem je oma, opa, tante, nonkel, mama, papa, nicht, neef, halfbroer, ….. mee naar
het lekkerste eetfestijn van het jaar! Geen scouts
04/05 – 05/05: Neem allemaal maar jullie slaapgerief mee, want de langverwachte
SLEEPOVER staat voor de deur! Verdere info volgt ☺
12/05: Splash splash splash
19/05: Vandaag mogen jullie de leiding zijn! Mwuahahahaha
26/05: De zwaarste periode van het jaar staat weer voor de deur:
examens ☹ Geen scouts!
02/06: vervangleiding
09/06: Kaat is jarig, geef haar allemaal een stukje taart en een
cool cadeautje! Maar helaas geen scouts ☹
16/06: Wij zitten nog steeds te zwoegen achter onze boeken! Geen
scouts!
23/06: Wij zijn nog steeds aan het afzien maar vandaag staat er leuke vervangleiding klaar voor jullie!
30/06: Geen scouts!
Ciskaka
0470/25.90.37

Kakakaat
0476/04.03.38

Lisakaka
0471/65.40.02

WELPEN
Dag Welpen allemaal! Na een geweldig optreden op het scoutsfeest is het weer eens tijd om te
gaan ravotten, spelletjes te spelen en veel meer!
03/03: Antoine is jarig geweest! Dus gaan we dit vieren en het grote verjaardagsspel spelen!
10/03: Wij gaan naar Technopolis! Meer info zal worden meegegeven.
17/03: Wij zijn op leidingsweekend, dus zal er vandaag geen scouts zijn, snif snif
24/03: Hebben jullie schrik om jullie vuil te maken? Hopelijk niet…
31/03: We zullen er niet zijn, dus geen scouts ☹
07/04: Het is Carnaval geweest, kom vandaag maar verkleed naar scouts!
14/04: Paasvakantie! Jammer genoeg geen scouts ☹
21/04: Zalig Pasen allemaal! We proppen ons vol met de eieren die de Paashaas heeft gebracht,
geen scouts vandaag ☹
28/04: De leiding heeft de zon gebeld, en die gaat klaar staan voor ons! We gaan de bossen
onderzoeken
05/05: Gooi een 6 voor je weer verder mag, keer 4 stappen terug,

REUZENGANZENBORD
12/05: Welke njam njam brengt de leiding mee voor onze tam-tam?
19/05: We gaan zwemmen! Breng een klein centje mee (leiding zal exacte bedrag laten weten)
26/05: Hip hip hoy, vandaag spelen we een toernooi! Warm jullie spieren al maar wat op!
02/06: Als het mooi weer is, waterspelletjes! Als het slecht weer is, WATERSPELLETJES!!
09/06: Nog maar 42 dagen tot we op kamp vertrekken! Spannend!
16/06: Vandaag is er geen scouts! ☹
23/06: Dit is de laatste vergadering van het scoutsjaar! Dus houden we een groot heus
WELPENFEEST! Het aftellen tot kamp kan beginnen (28 dagen om precies te zijn)

Laat zeker weten als je niet kan komen, en aarzel zeker niet moesten jullie vragen hebben.
Groetjes van jullie awesome leiding!

Tomas

Marion

Celia

Antoine

0493155661

0492886238

0471417033

0496738741

Jong-Gidsen
3/03 Vandaag is het ruiltocht
10/03 Vandaag is het krokusvakantie
17/03 Vandaag is het geen scouts want we zijn op leidingsweekend
24/03 Vandaag is het grand bouffe
31/03 Vandaag is het carnaval
7/04 Vandaag is het zoektocht
14/04 Vandaag is het geen scouts
21/04 Vandaag is het Pasen
28/04 Vandaag is het carwash
5/05 Vandaag is het een verrassing
18/05 Vandaag is het weer een verrassing
XXX Jullie coole leiding

Jong-Verkenners
3/3 Zijt gij ne technieken-mens, Guido?

(Het is techniekendag.)

10/3 Krokusvakantie. Geen scouts. Willen we dat afspreken?
17/3 Zever gezever op leidingsweekend.

(Geen scouts dus voor jullie ☹)

24/3 Ruil de ruil dér ruilen, want we gaan ruilen op ruiltocht.
29/3 SLUIPSPEL!! Alles geven, eh. HeHeHe *Alain lachstke dus*
7/4 Michel we zitten met ne ring!

(Dit is een vrijdag!!)
(Paasbrunch voorbereiden)

14/4 Weg sfeer. Het is paasvakantie
21/4 Ma man toch! Nog steeds paasvakantie…
28/4 Sport. Ja lap, hier: okselvijvers.
5/5 De bende van de bosklapper, allez Alain joh, we gaan centjes verdienen!
12/5 Verrassing! Protput.
17/5 Cynaaaal GO GO GO GO Filmavond

(Dit is een vrijdag!!!)

26/5 Nog een verrassing! Wisserke.
2/6 Ik vind dat naar examenerij begint te rieken en ik riek dat niet graag.(Geen scouts tot kamp)

03/03: We gaan bomen planten in het Hallerbos! Wouhouuuu!
10/03: TECHNOPOLISSSSSSSSSSS
17/03: Geeeeen scouts ☹
23/03: Fugitiveeee! (ZA)
31/03: Geen scoutss ☹
06/04: Klerenverkoop/Rommelmarkt! (ZA)
14/04: Paaaaseitjes verkopen
21/04: Paasbrunchhh
28/04: Afwas en eten eetfestijn
05/05: Stadskriebels
OPDRACHTENWEEEEEK
10-12/05: GIDSENWEEEEKEND!!!
19/05: Carwashhh (laatste moneyzzzzz)
26/05: Zwemmen
01/06: Tapasavonddd mmmmmmm
09/06: Vervangleiding
16/06: Vervangleiding
22/06: Afscheidsbbq of summerjam
29/06: Afscheidsbbq of summerjam
Xxxxxxxxx
Jullie leuke leiding

Liefste en schattigste verkennertjes <3
• 03/03 t'is jin café we gaan aan onze kassa werken
• 10/03 we gaan onze gekke stunts klaar maken ‘my name is
verkes leiding, welcome to jackass’
• 17/03 De leiding is op teambuilding. Geen scouts.
• ZATERDAG 23/03 Fugitive
• 30/03 Carnival marginhalleeeeee alaaf alaaf! Geen scouts
• 07/04 trek uw strakste speedo aan / bikini we gaan zwemmen
pakt wat geld mee
• 14/04 Zoek de paashaas. Gebt 1 week de tijd. Geen scouts.
• 21/04 We gaan ewa werken aan onze kassa → PAASONTBIJT,
dus allemaal aanwezig of helpen op voorhand voor JULLIE kas.
Veel doekoes en barkis verdiene.
• 28/04 Kom eten op ons grandioos gezellig en lekker eetfestijn.
GE MOET!
• 05/05 we gaan fietsen. We trainen de beentjes al voor kamp.
Mensen met geschoren benen rijden sneller ;)
• 12/05 Het langverwachte verkennerweekend naar disneyland
parijs! Nee mopje das te duur, ergens anders
• ZATERDAG 18/05 EINDELIJK grand bouffe (Na al jullie gezaag) !!!
Eten eten eten tot we brakke! Dit is de laatste activiteit van het
scoutsjaar!! Volgende activiteit is summerjam 28juni!!! Schrijf
jullie in en win die beker

Adrianus: 0470 67 54 13
Lottekak: 0468 17 77 88
Thom ass: 04 75 67 73 27

Opgesteld 20 februari 2019, te Sint-Genesius-Rode
Fonteinstraat 38, 1640 SGR

Geachte Jin,
Graag melden wij u bij deze het verloop van de volgende drie scoutsmaanden. Zie contactgegevens
pagina 2 voor verdere vragen.

1. PLANNING
1/03
3/03
10/03

17/03

24/03

31/03

7/04
14/04
21/04
27 & 28/04

30/04

5/05
12/05

Jincafé. Verdere informatie wordt via de facebookgroep doorgegeven. Waarschijnlijk
laattijdig. Mvg, de jinleiding
Krokusvakantie, dus er is met alle duidelijkheid GEEN scouts. Amuseer jullie allen ten
zeerste. Mvg, de jinleiding
Vandaag gaan we spelletjes spelen van zowel de kapoenen als de kawellen als de
jonggivers als de givers als de jin als de leiding. Dat zal gieren worden. Mvg,
de jinleiding
Vandaag gaan we als echte scouteske jongeheren en jongedames leren tenten
opzetten.
Wees allen aanwezig voor deze belangrijke dag. Mvg, de jinleiding
Deze zondag zullen we op stap gaan met de Bende van de Groene Bosklapper. Ook
dit is zeer belangrijk voor jullie overgang naar de leidingsploeg volgend jaar. Mvg, de
jinleiding
Vandaag wordt het einde van de vasten gevierd. Enkele dagen te laat, maar
desalniettemin de moeite waard. Daarom mogen jullie allemaal thuisblijven om naar
de mis te trekken met de gehele familie. Mvg, de jinleiding
Vandaag trekken we naar Brussel om onze barmhartigheid te demonstreren aan al
wie wil. Mvg, de jinleiding
Zowel deze week als volgende week zal het Paasvakantie zijn. Jullie mogen thuis dus
eitjes rapen. Veel plezier! Mvg, de jinleiding
Zie bovenstaande datum. Mvg, de jinleiding
Dit weekend, zowel zaterdag als zondag, is het eetfestijn. Jullie worden verwacht met
taarten in de hand. Verdere informatie zal medegedeeld worden via de sociale
media. Met veel duidelijkheid. Mvg, de jinleiding
Dit is een avond waarop we een jincafé zullen organiseren. Haal jouw innerlijke
jinbouwoven boven. (Ha, rijmt!). Verdere informatie zal medegedeeld worden via de
sociale media. Met veel duidelijkheid. Mvg, de jinleiding
Zondag = rustdag. Blijf maar even thuis, hoor. Mvg, de jinleiding
Vandaag gaan we samen ravotten en picknicken en met vliegers rondlopen in het
Domein van Huizingen. Neem iets lekkers mee om te knabbelen. Veel liefs. Mvg, de
jinleiding

(lees verder op de volgende bladzijde)

19/05

24/05

25/05

Vandaag tasten we de grenzen van onze lenigheid af. Dit door middel van een witte
doek met gekleurde stippen op. Daarop kan je dan je handen of voeten plaatsen.
Plezier gegarandeerd. Mvg, de jinleiding
Deze vrijdag is onze laatste vergadering van het scoutsjaar. Spijtig he? Maar het
plezier komt er nog aan hoor! Geen paniek hihi. Daarom zullen we dode dieren
braden op een rooster boven houtskool. Met ketchup. Of mayonaise. Dit als
voorbereiding op scoutskamp. Mvg, de jinleiding
Vanavond verdienen we centjes door drankjes te serveren op een zeer bedeesd
feestje van verantwoordelijke volwassenen. Ook hier zal verdere informatie volgen.
Mvg, de jinleiding

2. Contactgegevens
Prof. dr. ir. Alejandro Jozef Pinilla Ballester is te bereiken via 04/72.05.81.60
Zr. Ms. Vasco Luc Laeremans is steeds te bereiken via 04/96.07.57.99
Mej. Emma Archibald De Schrijver is bereikbaar via 04/77.03.87.72
Jonkheer Mathieu Artème Michel Hamels de la Comtée le Troisième du Nom kan je contacteren via
04/76.03.46.33

3. Foto’s ter herkenning van de jinleiding

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,
Ondergetekende(n):

