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Algemeen Nieuws
Na een fantastisch kawelleweekend, een zeer succesvolle editie van de spaghettislag en een
gezellig namiddagje schaatsen zijn we klaar voor de volgende twee maanden. Graag zouden
we het groepscomité en andere oud-leiding willen bedanken voor de hulp bij de spaghettislag.
Uiteraard willen we ook iedereen bedanken die is komen eten! MERCI!
April en mei, de zon begint al wat
vaker te schijnen, de zomer komt
eraan: het ideale moment voor ons
om volop de frisse buitenlucht op te
zoeken!
Aangezien de meesten onder jullie op
zondag 1 april waarschijnlijk druk
paaseitjes aan het smullen zijn,
hebben we besloten om de scouts
een weekje over te slaan. Zo kunnen
jullie naar hartenlust naar eitjes
zoeken!
Nu de zomer in aantocht is, steken de
kampkriebels ook stilletjes aan de kop op. Tijd om al die leuke spelletjes in elkaar te steken en
de tofste tien dagen van het jaar te plannen! Daarom gaat de leiding het weekend van 15 april
op leidingsweekend en zal er helaas geen scouts zijn. Uiteraard allemaal voor het goede doel:
jullie een top-kamp bezorgen!
Met een kamp in ons achterhoofd beginnen we ook dit jaar weer volop flapjes te sparen van
Joyvalle. Voor elke tien flapjes die we binnenbrengen, ontvangen we één bus gratis melk op
kamp. Dit jaar zijn het houten flapjes. Helaas zijn de flapjes van de voorbije jaren niet meer
geldig. Wanneer je flapjes hebt, kan je ze altijd binnenbrengen op het lokaal en dit tot en met
zondag 27 mei.
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Wie deze zomer ook op kamp gaan, zijn de JIN. Gelukzakken die ze zijn, trekken ze niet naar
de Ardennen, maar naar Hongarije. Hiervoor zijn natuurlijk heel wat centjes nodig. Daarom
organiseren ze op zaterdag 5 mei een JIN-café. Iedereen die er vorig jaar bij was, weet
waarschijnlijk nog hoe gezellig dit was. Gezellig kampvuur, verfrissende sapjes en lekkere
bieren. Iedereen is vanavond welkom: van kapoen tot mama en papa!
De feestelijkheden gaan dat weekend nog even door: op zondag 6 mei organiseert de JIN een
KUBB-toernooi. We hebben uit goede bron vernomen dat de zon alvast van de partij zal zijn!
Er is met andere woorden geen enkele reden om er die namiddag niet bij te zijn!
Meer informatie over beide evenementen volgt binnenkort via de JIN en onze
Facebookpagina!

Nu het kawelleweekend achter de rug is, is het tijd voor de oudere takken om op weekend te
gaan! De jongverkenners gaan op weekend van 20 tot 22 april, de givers gaan van 27 tot 29
april en de jonggidsen van 11 tot 13 mei. Alle info vernemen zij van hun leiding!
Zoals iedere maand is er ook in mei een derde zondag, en wel op 20 mei. Geen scouts helaas!
Graag zouden we iedereen die
wafeltjes heeft besteld willen vragen
deze zo snel mogelijk te komen
ophalen. Om dat te vergemakkelijken,
hebben we ze dit jaar verspreid over
de beide lokalen. De leden van het
meisjeslokaal halen daar hun wafels
op en de leden van het jongenslokaal
op hun lokaal. De wafels kunnen
worden opgehaald vanaf zondag 25
maart! Laat het smaken!
Een stevige linker
Jullie groepsleiding
Andreas, Kate en Ella
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KAPOENEN
Zondag 1 april:

Vandaag gaan heel wat
koepenen op bezoek bij hun
familie want het is Pasen!
Geniet ervan ! Vandaag is er
geen scouts.
1.

2. We houden een paasei
zoektocht! Wie vindt de
meeste paaseitjes?
3.

Verrassing!

Zondag 8 april : paaseitjeszoektocht

Pasen is nog maar een weekje voorbij en
toch zouden wij graag met jullie nog op
paaseitjeszoektocht willen! Neem
allemaal 3 euro mee en het wordt een
onvergetelijke namiddag! Tot dan!
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Zondag 15 april : 3de zondag

Spijtig genoeg is de 3e zondag weer van de partij. De leiding is op
leidingweekend om er een geweldig kamp van te maken! Genieten jullie
maar van een dagje rust.

Zondag 22 april : legerdag

Zorg ervoor dat jullie goed
zijn uitgeslapen want het
wordt een heel vermoeiende
namiddag. Het is namelijk
LEGERDAGGGGG. Trek jullie
sportieve kleren aan, die
zeker en vast ook wel vuil
mogen worden want we
worden allemaal soldaten.

Zondag 29 april : jin in leiding

Het is nog eens tijd dat de oudste groep langskomt
om te laten zien wat ze allemaal kunnen. We
hopen dat ze weer zo’n leuk spel hebben voorbereid
als de vorige keren.
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Zaterdag 5 mei: pyjamaparty

Dit is een zaterdagavond van 19u30 – 21 uur. We houden een
pyjamaparty! Kom zeker en vast met je pyjama naar de scouts. Neem
gerust een drankje en knabbeltje mee, dan zorgen wij voor de party!

Zondag 13 mei : baseball- vergadering

We hebben weer eens een sportieve namiddag voorbereid. We gaan met
ons allen een levensecht, groot baseball tornooi spelen. Dat de beste
mogen winnen!

Zondag 20 mei – 3e zondag

Hier is hij weer, de welgekende 3de zondag.
Geniet van het niksen en tot volgende week!

Zaterdag 26 mei: gezelschapsspelletjes vergadering

Dit is een zaterdagavond van 19u30 – 21 uur. Neem allemaal jullie
leukste en gekste gezelschapsspelletjes mee! We houden een
gezelschapsspelletjes vergadering.
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Voor vragen of gewoon een leuke babbel kan je ons steeds bereiken op
onderstaande nummers:

♥ Temperamentvolle Vink (Ellen): 0472/49.06.83
♥ Geliefde Olifant (Kate): 0471/33.50.12
♥ Ondoorgrondelijke Vinvis (Tom): 0498/77.96.53
♥ Pony (Jorn): 0494/68.41.55
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KABBIES
Zondag 01/04:
De paashaas is in het land en dat wil zeggen dat er vandaag spijtig
genoeg geen scouts is. Vergeet
zeker geen goede grap uit te halen
bij je mama of papa, want ook dat
mag vandaag!

Zondag 08/04:
De paashaas vindt jullie super leuke
kabouters en daarom heeft hij iets
achtergelaten op het lokaal. Hij heeft het
ons niet makkelijk gemaakt... Zeker komen
want we moeten goed samenwerken!
!Voor deze vergadering zou je 3 euro moeten
meenemen en een berichtje sturen voor 02/04
als je erbij kunt zijn.

Zondag 15/04:
De leiding is op leidingsweekend om
elkaar beter te leren kennen, hierdoor
is er vandaag geen scouts DL . Niet
getreurd, volgende week zijn we er weer
dus rust maar goed uit!
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Zondag 22/04:
Kabouters met talent gezocht!
Vandaag mogen jullie één voor één je talenten tonen aan de leiding.
Om het extra leuk te maken, moeten jullie allemaal één verkleedstuk
Kabouters
meenemen. Zeker komen als je de leiding wilt omver
blazen met je
talent.

Zondag 29/04:
Vandaag mag de Jin weer tonen wat voor
goede leiding ze kunnen zijn. Wat jullie
vandaag gaan doen blijft nog een verrassing.

Zondag 6/05:
Hopelijk kunnen jullie allemaal goed koken, want
vandaag is het kookvergadering. Wat we gaan
maken blijft nog een verrassing maar het is zeker
iets dat jullie heel graag eten… Het is jullie kans
om te bewijzen wie er de beste chefkabouter is,
zeker komen!
!Als je naar deze vergadering komt, laat dan iets
weten voor 24/04. Vergeet geen 3 euro mee te nemen.
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Zondag 13/05:
In mei leggen alle vogeltjes een ei. Blijkbaar zijn sommige vogels hun
eieren gestolen! Ze rekenen op jullie
om hun eieren terug te vinden in het
bos. Maar PAS OP voor de gevaarlijke
roofvogel.

Zondag 20/05:
Vandaag krijgen jullie een dagje rust van ons, het is geen scouts.
Hopelijk zijn jullie er volgende week allemaal weer bij!

Zaterdag 26/05:
Vandaag hebben we een avondvergadering van 19u30 tot 21u. Neem
allemaal jullie leukste gezelschapsspel mee en dan maken we er samen
een leuke gezelschapsspelletjesavond van!

Bij de leiding kan je steeds een 4 uurtje kopen voor 50 cent! Als je een
vraag hebt of iets belangrijk te melden kan je ons steeds bereiken:
Nina Cuypers: 0493/65.58.80
Anouk Kemel: 0471/85.07.13
Robbe Jansens: 0492/67.25.30
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Welpen
Beste Welpen,
Hier is alweer de volgende Merobrix. De voorbije twee maanden hebben we tal
van leuke activiteiten gedaan. We kunnen ook terugblikken op een superleuk
kawelleweekend. Wij hebben ons super geamuseerd met jullie. De komende
twee maanden plannen we nog meer leuke vergaderingen. Lees maar.

Zondag 1 april
Ga maar lekker veel paaseieren rapen en eten. Het mag dan wel geen derde
zondag zijn maar toch is het vandaag geen scouts. Het is namelijk Pasen en
hierdoor dus geen scouts.

Zondag 8 april
Trek jullie stapschoenen maar aan en zie dat je goed kan nadenken, want
vandaag is het wandelquiz. Neem zeker een jas mee, want we zijn de hele
namiddag buiten.

Zondag 15 april
Vandaag zijn we wel juist. Nu is het wel echt 3e zondag. Ga dus lekker op
bezoek bij jullie grootouders, spreek af met vrienden of hou het lekker rustig.

Zondag 22 april
Dat jullie graag spelen en ravotten, dat weten we intussen al. Dus gaan we
spelen en ravotten zoals de Schotten dat doen. We spelen Highland Games.
Geen idee wat dat juist is? Kom dan maar naar de scouts en dan zien jullie het.
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Zondag 29 april
Jullie kennen ze wel, onze Jins. Vandaag hebben ze weer toffe spelletjes voor
jullie voorbereid. Zij hebben er alvast zin in. We hopen jullie ook. Jin in leiding.

Zondag 6 mei
Niemand weet wat we vandaag gaan doen, enkel de leiding weet het. We
kunnen enkel zeggen dat het een verrassing is. Het is verrassingsvergadering.

Zondag 13 mei
Omdat velen van jullie hun belofte moeten doen op kamp zullen we toch nog
maar eens een techniekenvergadering doen zodat jullie het zeker goed
kunnen.

Zondag 20 mei
Het is weeral zover: 3e zondag. Weer geen scouts. Blijf dus maar lekker thuis
want de leiding doet dat ook.

Vrijdag 25 mei
Let op dit is een vrijdag!! Omdat de leiding bijna examens heeft gaan we terug
avondactiviteiten doen. Vandaag is het welgekende apothekerspel. Kom dus
zeker af want het wordt super leuk. Jullie worden verwacht om 19u30 en
mogen terug naar huis om 21u30.

ONTHOUD….
• Een welp komt altijd in perfect uniform
• Een welp komt altijd op tijd
• Een welp kan altijd een koekje en een drankje kopen bij de leiding voor
50 cent
• Een welp is altijd goed gehumeurd
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Voilà, dit is het dan voor de komende 2 maand. Heb je vragen of zit je met iets
of mis je ons gewoon, dan kun je ons altijd bereiken op onderstaande
nummers:

Speelse Orang-oetan (Yana)
0471132865

Genietende Fodi (Lukas)
0498846929

Doordachte Eland (Robbe)
0475277948
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nǝƨbiϱϱnoႱ
:lirpa 1
!tsop po nella keew ednegloV !gaadnav nelah et tiu ejparg nee fo nepar
sejtiesaap tem reizelp leeV !stuocs
neeg gaadnaV

:liɿqɒ 8
!ƨǝįɈiǝ ǝb ɿoov Ɩ€ nǝǝϱ ɈǝǝϱɿǝV !ʞįilnoowǝϱ
ƨlɒoz ǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv įiW .'lǝqƨƨǝįɈiǝƨɒɒq
ǝƨυǝʜ Ɉǝʜ' ϱɒɒbnɒv moɿɒɒ !ni lǝw bįiɈlɒ
ƨno įid ɿǝ nɒʞ ǝbɒloɔoʜɔ ˎnįiz bɿǝǝƨƨɒqǝϱ nǝvǝ lɒ lǝw nɒb ϱɒm nǝƨɒꟼ

:liɿqɒ

Ɩ

.ƨǝiɈǝǝwƨ ˎʞǝǝw ǝbnǝϱlov ɈoT .nǝϱɿozǝd ǝɈ qmɒʞ bnǝɿǝɈɈǝqƨ nǝǝ ǝillυį mo
bnǝʞǝǝwƨϱnibiǝl qo Ɉɒɒϱ ϱnibiǝl ǝ .ϱɒɒbnɒv ϱɒbnoz ǝƸ

:liɿqɒ ςς
.lǝqƨɿǝʞǝʜɈoqɒ ˎlǝwɒႱ !nǝlǝɈƨ nǝ nǝqoʞɿǝv ˎnǝqoʞ Ɉǝm lǝqƨ nǝǝ ǝw nǝlǝqƨ ϱɒɒbnɒV

:liɿqɒ

ς

.nɒb ɈoT !ƨǝįƨiǝm ˎǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv įiW .ɿoov ǝillυį ɿoov lǝqƨ nįiʇ nǝǝ ɿǝǝwlɒ
nǝbiǝɿǝd ǝZ .nǝmoʞlǝwɿǝv ƨnǝǝ ϱon ͶIႱ ǝb ǝw nǝϱom ϱɒɒbnɒV

:iǝm !
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!nǝzziυp nɒɒϱ ǝW .ϱɒɒbnɒv nǝddǝʜ ϱibon ǝz nǝllυz ǝillυį Ɉnɒw qo Ɉɒw lɒ ɿɒɒm ƨǝįɈnǝƨɿǝʜ
ǝillυį ϱɒɒbnɒv mɿɒW

:iǝm ƸƖ-ƖƖ
!!!!!!!!!ЯƎV OZ ƧI TƎH
!ʇiυbɈƨoq ǝb ɒiv ˎƨno nɒv ϱon ɿǝɈɒl ǝillυį
nǝɿoʜ ˎnįiz Ɉƨiυį nǝnnɒlq ǝb Ɉɒw nǝ ɈɒɒɈƨ
nǝɈʜɔɒw ǝɈ ǝillυį ɿǝ ɈɒW !bnǝʞǝǝw qo nɒɒϱ
ǝW

:iǝm 0ς
.ϱɒbnoz ǝƸ ǝbnǝʞǝϱlǝw ǝb ˎϱɒɒbnɒv ǝįϱɒb
ϱiɈƨυЯ

:iǝm ! ς
!!!!!!ӘA ЯƎTAZ nǝǝ ƨi Ɉi !nɒb ɈoT .nǝɿǝʞ ƨɈɿɒɒwƨiυʜ ϱυɿǝɈ ǝillυį nǝϱom υƸς mO
.υ0ς mo mɿoʇinυ TƆƎꟻ ЯƎꟼ ni ǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv įiW .⅃ AA O⅃ ƧͶƎӘͶOႱ Ɉǝʜ
qo ʇɒ nǝʞǝɿqƨ ǝW .lǝqƨbnovɒ nǝǝ ǝw nǝlǝqƨ ϱɒɒbnɒV
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.nǝʞʞǝɿɈɿǝv qmɒʞ qo ǝw ɿoov nǝnnǝʞ nǝɿǝl ɿǝɈǝd Ɉɒw lɒɒmǝllɒ
ϱon ɿɒɒʞlǝ ǝw Ɉɒboz nįiz nǝllυz ϱizǝwnɒɒ ʞįiɿlɒɈ ǝillυį Ɉɒb
nǝqoʜ ǝW .nǝbnɒɒm ς ǝbnǝϱlov ǝb ɿoov ɿǝǝw Ɉǝʜ ƨɒw Ɉib
ˎoZ

:ɈbυoʜɈnO
ƨɈǝiʇ ǝb Ɉǝm bįiɈlɒ Ɉmoʞ ƨbiϱϱnoį nǝƎ*
mɿoʇinυ TƆƎꟻ ЯƎꟼ ni bįiɈlɒ Ɉmoʞ ƨbiϱϱnoį nǝƎ*
nǝɈiυdnɒv TƆƎꟻ ЯƎꟼ bǝdǝϱ nǝ Ɉǝw ɒɒʜ Ɉnǝʞ ƨbiϱϱnoį nǝƎ*
.ƨɈυoɔƨ ǝb ɿɒɒn ǝǝm ɿυǝmυʜ bǝoϱ ɿɒɒʜ ʞǝǝw ǝʞlǝ Ɉϱnǝɿd ƨbiϱϱnoį
nǝƎ*
0 .0€ ɿoov nǝqoʞ ǝįʞǝoʞ /ǝįʞnɒɿb nǝǝ ƨno įid nɒʞ ƨbiϱϱnoį nǝƎ*

Bereidwillige Aloeatta: 0479/53.18.63

Slingeraap: 0476/26.46.95
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Mero JV’S brix
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Oei, de paashaas heeft precies alle tekstjes een beetje geschud! Gelukkig
heeft hij ook nog wat paaseitjes gebracht. Wat is hij toch een kapoen!

Indien jullie met dringende vragen zitten of hartverscheurende levensproblemen kunnen
jullie altijd op onze persoonlijke nummers terecht:
Doelgerichte Ever
0474177663

V
S
Gemoedelijke
Zeehond
0476658181
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givers
Benvenuti nelle notizie dalla regione SVR,
Oggi ci sono di nuovo tutti i tipi di cose programmate e noi andremo a
volare, cari bambini

1 aprile: Sfortunatamente questo non è uno scherzo, ma oggi puoi
continuare a giocare a Fortnite nel posto e Jans può continuare a imparare
per il suo esame di francese

8 aprile: Oggi puoi prendere tutti gli attributi per registrare un video clip
per l'unica vera canzone di G-Ackere

15 aprile: Aprile è un mese tragico perché questa è la seconda domenica in
cui non si svolgeranno scout

22 aprile: La gestione è divertente e interessante per te ma è una sorpresa
xD

27-29 aprile: Questo è il fine settimana che non vedi l'ora che inizi il 2003,
quel primo donatore.Altre informazioni saranno ancora nel gruppo, ma
scrivi questo nel tuo diario (e quello di mamma e papà)

6maggio: Oggi stai facendo una spedizione nel meraviglioso mondo degli
scout locali, preparati bene

13 maggio: Oggi puoi venire tutti in bici, scooter, elicottero o jetpack,
perché stiamo per fare il ruffiano come su MTV!

20 maggio: Eccolo di nuovo quella bella domenica, dove non dovresti essere
presente ciaoooo
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27 maggio: Oggi tutto parla di paura, quindi testerai fino al limite in questo
episodio del fattore Paura

Per il resto è di nuovo il setaccio standard, sempre in perfetta divisa (i
janoski non fanno parte dell'uniforme) La legge è nota e bere biscotti costa
un misero 0,50 Euro
Roek: +32479731799
Kyang: +32471742196
Liefbeestjen en niet elegant: +32476025195
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1 april

8 april
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15 – 20 april

22 april

29 april
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Vrijdag 4 mei

Zaterdag 5 mei

13 mei
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20 mei

Vrijdag 25 mei

