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KAPOENEN
Zondag 3/4: 14u-17u: het grote paas spel
OOH NEEE, wij hebben zojuist bericht gekregen van de paashaas dat er tijdens zijn
toch iets gebeurd is met de paaseieren. Hij riep alle kapoenen op om hem te komen
helpen en Pasen te redden.
Wil jij de Paashaas komen helpen en pasen redden, Kom dan zeker deze zondag naar
de scouts :))

Zondag 10/4: Familiezondag
WAT??, Geen scouts???
Inderdaad, het is tijd om eens te bellen met jullie oma, opa, tante, nonkel,… om te
vragen hoe het is en om bij te babbelen!
Zondag 17/4: Pasen Familiezondag
Dit weekend is het jammer genoeg familiezondag!
Geniet van jullie Pasen en paaseieren
Zondag 24/4: 14-17u: Omgekeerde vergadering
Vandaag gaan we eens lekker zot doen. Het wordt geen gewone super toffe
vergadering maar een super toffe omgekeerde vergadering. jaja, je voelt het al
aankomen. Vandaag is het omgekeerde vergadering, dit wilt zeggen dat de jongens
als meisje komen en de meisjes al jongen komen.
Jongens haal jullie beste jurkje, rokje en make up boven want jullie mogen jullie
verkleden in een meisje.
Meisjes haal jullie beste pet, jongenskleren boven en teken een baard op jullie gezicht
want jullie mogen jullie verkleden in een jongen.

Vergeet jullie 4- uurtje (koekje of fruit) en water niet!
KUSJES
Nala, Toto , Gigi, Zazou, Kora, Rikkie en Veva

KABOUTERS
Zondag 3/4: 14u-17u: Sprookjesvergadering
Vandaag gaan we op avontuur in het sprookjesbos (beter gezegd: de Efteling van
Ekeren)! We zullen in een groot spel op zoek gaan naar de coolste heks, groenste
draak, kleinste dwerg en de stoerste prinses. Jullie mogen jullie dus ook zeker en vast
verkleden in jullie favoriete sprookjesfiguur!
Breng zeker een 4-uurtje en water mee.

Zondag 10/4: Familiezondag
Paasvakantie!!! Het is deze zondag geen scouts zodat jullie extra in de zon kunnen
liggen, vriendjes en familie kunnen bezoeken en ontzettend veel kunnen genieten van
jullie vakantie!

Zondag 17/4: Pasen Familiezondag
Ook deze zondag gaan we jullie laten genieten van de vakantie en is het geen scouts.
We missen jullie ondertussen wel al heel hard dus kom zeker allemaal volgende week
naar de kapoentjeskermis!!!

Zondag 24/4: 14-17: Leden tegen leiding
Vandaag gaan we een groot leiding-tegen-leden spel spelen, om te kijken of jullie met
alle kabouters ons als leiding aankunnen. Kom dus zeker goed uitgerust met jullie 4
uurtje en water en met zoveel mogelijk kabouters!!

GROETJES,
Dziggetai, Zeepaardje, Gliridae, Bergduivel, Kongoni, Streepmuis en Sitta

WELPEN
Zondag 3/4: 10u-17u: Paaseitjes verkopen
Met de paasvakantie in zicht, gaan we met z’n allen op pad om paaseitjes deur aan
deur te verkopen. De centjes die we daarmee verdienen, gaan we zeker kunnen
gebruiken voor leuke activiteiten op ons mega cool kamp.
We verwachten jullie om 10 uur op de scouts met middageten en een 4-uurtje, op
jullie paasbest!!!
Zondag 10/4: Familiezondag
Jammer genoeg vandaag geen scouts :((
VEEL PLEZIER TIJDENS DE PAAS VAKANTIE!
Zondag 17/4: Pasen Familiezondag
Alweer geen scouts, pfffff. Maar wees niet getreurd, want vanaf volgende week
vliegen we er weer helemaal in!

Zondag 24/4: Kapoentjeskermis

KUSJES Bagheera, Baloe, Sahi, Tabaqui, Akela en Rikki <3 <3 <3

Jonggidsen
Zondag 3/4: 14u-17u: Sportvergadering
Kom in je meest sporty outfit naar de scouts, want vandaag is het -tromgeroffelSportvergadering. Neem genoeg drinken en een snackje mee, want we laten ons van de
sportiefste kant zien vandaag. En dat kan al eens vermoeiend zijn.

Zondag 10/4: Familiezondag
Vandaag is het jammer genoeg familiezondag. Geniet nog van de paasvakantie!

Zondag 17/4: Pasen Familiezondag
Helaas pindakaas… deze maand moeten we jullie twee keer missen. Volgend weekend
maken we dat zeker goed… echt waar beloofd.

Zondag 24/4: 14-17u: JOGIWEEKEND
Wohoow! Eindelijk is het tijd om samen op weekend te gaan. Na twee weken geen scouts
kunnen we nu gewoon een heel weekend samen doorbrengen. Er volgt meer info over het
weekend via mail.

VEEEEEL LIEFSSSS
De Jonggidsenleiding

Jongverkenners
Zondag 3/4: 14u-17u: Epic bosspel
Smeer die beentjes maar al in en trek uw beste bottinekes maar al aan! Tijd voor een
mega epic bosspel! Vergeet zoals altijd je trouwe stalen ros niet! (beter bekend als je
fiets)
Zondag 10/4: Familiezondag
Daar sta je dan. Je das mooi geknoopt, je hemd mooi gestreken en je korte broek
aan! Helemaal klaar om naar de scouts te vertrekken. Net wanneer je klaar bent om
op uwe vélo te springen en naar de scouts te koersen hoor je je mama nog roepen.
“Tis wel familiezondag hé!” OH NJEEET ZEG DAT HET NI WOAR IS!
#traantjewegpinken #deleidingmissen #dejongverkennersmissen #totdevolgende
Zondag 17/4: Pasen Familiezondag
Is het nu weer familiezondag??? Jep! Want het is Pasen! Tijd voor een lekker
paasbrunchke met ulder familie waar je alle paaseitjes uit die gekleurde papiertjes
haalt om erachter te komen welke kleur nu weer welke smaak is. #isroodpuur
#blauwismelk #wiezalhetzeggen
22/4 -24/4 Jongverkennerweekend:
Na twee weken lang gemis zijn we er weer! Het hele weekend lang spenderen we
samen. Beter dan dit kunnen we deze maand niet afsluiten! Meer informatie over het
jongverkenner weekend volgt nog via mail!

Wij hebben er alvast veel zin in!
Gegroet
Ulder fantastische leiding
JeF, PiEtEr, LuCaS en SiEbE

Gidsen
https://mattfedder.com/blog/ham/MorseTranslater
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Verkenners
Zondag 3/4: 14u-17u: RONDE VAN VLAANDEREN VERGADERING
Het is zover! De mooiste zondag van het jaar is weer gekomen.
Breng allemaal zeker jullie fiets mee! Op de zondag van de ronde van vlaanderen gaan
de verkenners bewijzen dat Wout Van Aert alleen ons achterwiel zou zien in de sprint.
Hopelijk zijn we op tijd terug om de finale van professioneel commentaar te voorzien.

Zondag 10/4: Hopelijk hebben jullie allemaal al een geweldig leuke paasvakantie!!!
Het is dit weekend geen scouts (wenen mag).

Zondag 17/4: DE MEEST EPISCHE WEEK IN DE GESCHIEDENIS VAN SCOUTS BUNT KOMT
ERAAN!!! JAJA HET IS EINDELIJK ZO VER DE SUPER GRAVE COOLE BEASTE
VERKENNERLEEFWEEK IS ER EINDELIJK!!!! WIJ VERWACHTEN JULLIE OM 5U OP DE SCOUTS
OM DE BESTE 7 DAGEN OOIT TE BELEVEN.

Zondag 24/4: Het is net leefweek geweest dus vandaag is het familliezondag. na een weekje
samen op de scouts te leven hebben we elkaar al genoeg gezien :):):):).

Jins
Zondag 3/4: 14u-17u: Bungaloww prep.
Over minder dan twee weken is het eindelijk weer zo ver, we organiseren een
Bungalowww!!!! Ik hoop dat jullie er even enthousiast over zijn als wij :D
Maarrr, jammer genoeg is onze bungalow momenteel niet in een staat om een feestje
in te organiseren. Vandaag blijven we dus op de scouts om de bungalow grondig te
kuisen. Ideaal ook aangezien we een eerste aprilse grill met sneeuw over ons zouden
krijgen dit weekend.
Neem jullie gele poetsvrouw handschoenen en spuitbus mee ;)
Zondag 10/4: Familiezondag
Paasvakantie: op skivakantie gaan, blokken voor de examens, familiefeesten…
risicovolle overwegingen en kiezen is verliezen!
In ieder geval geen scouts dit weekend :(
Vrijdag 15/4: Paasbungalow
Zaterdag 16/4: Opruim paasbungalow
Zondag 17/4: Pasen Familiezondag
Eitjes rapen! Kunnen we ook even duidelijk stellen dat witte chocolade minder lekker
is dan alle andere soorten… laat je niet misleiden door wat een wilde Jef F. je probeert
wijs te maken.
Veel plezier op jullie familiefeest! (en ook met Parijs - Roubaix ;) )
Zondag 24/4: 14-17u: ZWERKBALVERGADERING
Joepie, hier is die dan. Laat je toverstok en tovenaarscape maar thuis, die gaan we
vandaag niet nodig hebben! We spelen zwerkbal voor muggles, oftewel gewone
stervelingen!
Zorg voor een sportieve outfit, genoeg water en een fiets want we zullen een heuse
zwerkbal initiatie krijgen van een mistery guest op een grasveld ergens in Ekeren.
Om in de moed te geraken kunnen jullie alvast kijken hoe Average Rob zijn eerste
zwerkbal initiatie verliep! https://www.youtube.com/watch?v=5OEcfC2kHh4

