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(B)engeltjes van skoete ro

Er werden nieuwe goden ondekt!

Op scouts overwin je hoogtevrees!

HET IS WEER BIJNA ZO VER!!!!
Scouts Rode organiseert opnieuw een BBQ, en jullie zijn allemaal welkom om te
komen smullen van een heerlijk menu bereidt in samenwerking met Cook Tit!!
ZET HET AL MAAR IN JULLIE AGENDA!

KAPOENEN
03/04

Kom vandaag allemaal VERKLEED, want we spelen het grote CARNAVALSPEL!

10/04

Geniet van jullie vakantie! GEEN SCOUTS!

17/04

De paashaas is langs geweest, nu alleen de paaseitjes nog zoeken… GEEN
SCOUTS

23-24/04

Kom allemaal jullie buikjes maar vullen met heerlijke BBQ op ons EETFESTIJN!!!

01/05

De leiding is op weekend… GEEN SCOUTS

08/05

Bak tegen vandaag allemaal een lekkere cake of jullie heerlijkste koekjes. We
organiseren een cake- en koekjesverkoop!

15/05

Hoe getalenteerd zijn jullie nu eigenlijk? We komen er achter in KAPOENEN GOT
TALENT

22/05

Haal jullie zweetbandjes maar al boven, want we houden een heuse sportnamiddag

29/05

Vandaag spelen we waterspelletjes!!! Hopelijk is het mooi weer…

05/06

Het is voor ons al weer tijd om achter de boeken te kruipen, maar er staat
vervangleiding klaar!

12/06

Ook vandaag staat er vervangleiding paraat

19/06

Vervangleiding!

26/06

Vandaag is de laatste vergadering voor kamp, maar er staat weer vervangleiding
Linde
Griet

0478415866
0477370448

Cédric
Flynn

0475489742
0471081400

KABOUTERS Activiteiten
03/04: Doe allemaal kleren aan die zeker vuil mogen worden!
10/04: Geniet allemaal van de verdiende paasvakantie
17/04: Veel plezier met eitjes rapen, vandaag is er GEEN scouts
23 en 24/04: Iedereen is welkom op ons eetfestijn om lekker te smullen
01/05: De leiding is op weekend, jullie hebben vandaag GEEN scouts
08/05: We maken het domein van Huizingen onveilig, afspraak op de parking van het
domein om 14uur.
15/05: Lieve bakkertjes, laat eens zien wat jullie in petto hebben. Vandaag verkopen wij
onze zelfgemaakte cake. (Breng dus allemaal zeker iets mee) 🧁🍰
Groetjes,
Jullie allerliefste leiding
XXX

Jonggidsen
3/04: Verrassing!
10/04: Paasvakantie!!
17/04: Vandaag mogen jullie zoeken naar de paashaas! Geen

scouts
23/04-24/04: EETFESTIJN! SMULLEN MAAR
1/05: De leiding is op teambuilding! Geen scouts
8/05: Trek jullie mooiste badpak/bikini aan want wij gaan

zwemmen! Afspraak om 14u aan de sporthal!
13/05-14/05: It’s time for a sleepover!!!! Meer info volgt
22/05: Battle of the jogi’s! Warm die spierballen maar op
28/05: Filmavond!!!!
5/06: Studeren, studeren, studeren!!
12/06: Nog meer studeren, studeren, studeren!!!
Nele: 0473 36 95 16

Nette: 0498 83 99 37

Elke: 0468 26 65 02

Pieter: 0491 64 54 44

WELPEN
3 april: Het grote snoepjesspel!
10 april: Het is vakantie dus vandaag geen scouts!
17 april: Alles-op-wieltjes-dag
24 april: Kom dit weekend lekker eten op het eetfestijn "
%
$
#
1 mei: Geen scouts want de leiding is op leidingsweekend!
8 mei: Vandaag gaan we naar het domein van Huizingen
15 mei: blub blub blub

+32 468 25 03 52

+32 488 15 18 83

+32 488 98 02 43

+32 492 31 52 86

Jongverkenners
03/04: Rust nog maar wat uit na jullie geweldige taalprestaties (geen scouts)
10/04: Wij zijn aan het genieten in de zon (geen scouts)
17/04: Vrolijk paasfeest! Geniet van jullie paaseitjes :p (geen scouts)
24/04: Nodig al jullie vrienden en familie uit om iets te komen eten op ons eetfestijn!!
01/05: Wij gaan geld verdienen voor onze kas (poging 3)
08/05: We nemen een frisse duik :) Neem allemaal jullie zwemzak mee!
15/05: Zet jullie beste beentje voor, want vandaag is het DE battle van het jaar!
20/05: GAME AVOND met de leiding!!!!
28/05: Hopelijk zijn jullie maagjes goed leeg want wij doen een grande bouffe. Meer info volgt in de
whatsappgroep
Vanaf hier is er GEEN scouts meer omdat de leiding moet studeren :( we zien jullie terug op kamp !!!!

Jesse
0468168106

Lina
0468324648

Laure
0477235971

Kaat
0471711215

Wipplank Gidsen
Lieve Gidsies, wat gaan we doen de komende maanden?
3/04 leuk spel
10/04 paasvakantie
17/04 Geniet van jullie paaseitjes
23-24/04 EETFESTIJNNNN, jullie komen de leiding een handje helpen, shiften worden nog
verdeeld!
1/05 geen scouts, leiding is op weekeeeend
6-8/5 huh 3 dagen scouts? nene, het is GIVERWEEKEND!!!!
15/05 super leuk spel
20/05 GROOT VOEDSEL, we spreken een uur en eten af via whatsapp

nora: 0483554731

senne: 0470092627

emilien: 0494981543

17/04: Nog een laatste keertje
zonder jullie leiding :((

06/05-08/05: GIVERWEEKEND!! (meer info
volgt)
15/05: Giverbattle
met beersel :o

12/06 en 19/06:
Vervangleiding

01/05: De leiding gaat op
weekend! dus geen scouts
29/05: Het is een keer
tijd om rijk te worden!
05/06: La boum
2.0 XD

22/05: Naar technopolis!!!!!!

24/04: Het is EETFESTEIN!! de
verkenners gaan een beetje moeten helpen, meer info volgt

03/04:paaaaasvakantie

10/04: Nog altijd paasvakantie, missen jullie ons al? :)

VERKENNERS

26/06: Afscheidsbbq
snik snik :’(

JINUTE MAID
03/04: Jullie geven voor de laatste keer vervangleiding!! Weten jullie ondertussen al welke
kinderen het bloed onder jullie nagels halen en welke tak jullie volgend jaar willen geven?
10/04: Paasvakantie! Geen scouts.
17-24/04: Leefweek! (Hopelijk) Vedere info volgt.
01/05: Er is maar 1 vraag die door ieders geheugen raast... Waar legt die geit nu zijn
behoefte! Schijt-je-rijk!
8/05: Een perfect moment om jullie mama, papa, broer, zus, nonkel, tante, neef, nicht, oma,
opa, overgrootmoeder, overgrootvader, buurman, leraar, tandarts, postbode en hond
allemaal uit te nodigen op ons oudercafé!
14/05: Tijd om nog eens een gezellig jincafé te houden!
22/05: Tzal nu wel al warm genoeg zijn zeker? Waterspelletjes!
29/05-31/06: Wij hebben examens, stuur ons motiverende berichten!

Veel groetjes, kusjes en knuffels, jullie allerliefste leiding!

