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Kapoenen Maart
7 Maart : Omdat het eetavond is in de lambeer vanavond, zal
er vandaag geen vergadering zijn!
14 Maart : Vandaag zetten we zelf onze koksmuts
op en gaan we koekjestaart en andere lekkere
dingen maken. Dat wordt smullen! Afspraak om
14.00 aan het pleintje van de Boudewijnstraat
(Kertsboom Verbranding)
!! Opgelet Na de vergadering is er een kort info moment
over Parijs-Beerse!!
21 Maart : 1 tegen allen! De leiding daagt jullie uit , durven
jullie jezelf te bewijzen? Kom dan om 14.00 naar het pleintje
van de Boudewijnstraat! Opgelet Na de vergadering is er een
kort info moment over Parijs-Beerse!!
28 Maart : Vandaag gaan we nog eens de
natuur opzoeken. Tijd voor een bosspel ! We
spreken af om 14.00 aan het wc-huisje (einde
beemdestraat)

Groetjes en knuffels van ,
Chico – Gigi – Kapi – Kerri – Pico - Toto - Yobo

Kabouters maart
7 maart

GEEN
VERGADERING

Vandaag geen vergadering MAAR jullie kunnen de leiding wel aan het werk
zien op de jaarlijkse eetavond. Diegenen die zich hiervoor niet ingeschreven
hebben, zullen nog een weekje moeten wachten om ons te zien!

14 maart

SUIKER-EN
ZOUTTOCHT

Vandaag: suiker- en zouttocht! Als jullie je hier iets bij kunnen voorstellen,
kunnen jullie al oefenen…Als jullie je hier niets bij kunnen voorstellen, kom dan
maar ontdekken wat het is! Om 14.00u op het plein in de Boudewijnstraat …
Na de vergadering: kort infomoment over Parijs-Beerse

21 maart

HET GROTE
LENTESPEL

Jullie hebben je misschien afgevraagd waarom al die vogeltjes zo vrolijk
waren deze morgen…Wel, het is vandaag lente geworden! Dat gaan we dan
ook vieren! Kom om 14.00u naar het plein in de Boudewijnstraat voor “het
grote lentespel”.
Na de vergadering: kort infomoment over Parijs-Beerse
TREKTOCHT

28 maart

OM 12.00u

Wij vinden het tijd om eens iets strafs te doen, meer bepaald: een trektocht!
Neem een rugzak mee met drinken en een lunchpakket. Vergeet ook geen
stevige schoenen aan te doen en een regenjas mee te nemen. Opgelet: we
spreken af om 12.00u aan het plein in de Boudewijnstraat! De ouders mogen
jullie er om 16.30u komen ophalen.
Met de groeten van: Kita, Sona, Kilroi, Loki, Raasja en Feere!

7 maart:
Vandaag is het helaas pindakaas geen vergadering voor jullie. Het is wel
EETAVOND vandaag!!! Kom allemaal jullie buikskes maar lekker rond
eten.
14 maart:
Vandaag is het koken geblazen. Jullie worden om 9 uur verwacht op het
bouwdewijnplein. Ons culinair avontuur zal tot 14 uur duren.
(Denk er aan: geen eten uit blik!!)
21 maart:
Jullie worden om 14 uur verwacht aan de ingang van de Lilse Bergen. Neem
allemaal een stevige schup mee!!
28 maart:
Vandaag is het paracommandotocht. Zoals goede welp-soldaat zijn jullie in
perfect uniform stipt om 14.00 uur op het Bouwdewijnplein. Wapens en
dergelijke mag je thuis laten, want die raken toch verloren.
4 april:
We gaan nog eens een leuk bosspelletje doen. 14 uur aan het WC huisje en
“let the game begin”.
Kijk allemaal ook eens op
www.parijsbeerse.be en www.scoutsengidsenbeerse/bouw
Hier vinden jullie veel informatie over wat er nu juist aan het gebeuren is
met ons lokaaltje, en wat voor giga evenement er gepland is.

Jullie kapoentjes,
De welpenleiding!

JONGVERKENNERS MAART
7 Maart: Vandaag hebben we geen vergadering. Het is eetavond. Deze die zich
hebben ingeschreven kunnen zich ’s avonds door de leiding laten bedienen.

14 Maart: Na het eten van vorige week is het dringend tijd om aan onze conditie
te werken. Vandaag sport en spel. We spreken om 14 u af aan het
Boudewijnpleintje.

21 Maart:. Op de eetavond hebben jullie kunnen genieten van de kookkunsten
van een kok. Vandaag is het jullie beurt (woudloperskeuken). We verwachten
jullie om 10 u aan het lokaal met de nodige eetwaren. (Geen prefab) Om 14 u
kunnen jullie huiswaarts keren.

28 Maart: Na de verwarring van vorige maand. Vonden we het tijd om een
slimste-jonverkenner-vergadering te organiseren. Om 14 u aan
Boudewijnpleintje.

4 April: Vandaag gaan we nog eens sjorren. Denk al maar na over ingewikkelde
constructies. We spreken om 10 u af. Omwille van de bouwwerken staat nog
niet vast waar we dit gaan doen. Meer informatie volgt!

Groetjes van de leiding!!

Ps: Vanaf deze maand spreken we af aan het boudewijnpleintje (tenzij anders
vermeld in de scougi).
Ps2: Voor zij dit het nog niet wisten. Het kamp gaat door van 1 tot 10 augustus.
Ps3: Suggesties over activiteiten zijn welkom op het JV-forum.

GIDSENSCOUGI
7 maart: EETAVOND! Er is vandaag dus géén vergadering. Smakelijk!

14 maart: PLAYBACKSHOW! Aangezien het 7 maart geen vergadering is kunnen jullie dan een
gigantische performance in elkaar steken, toch? :D 14u aan het lokaal met glitterpakjes en micro’s
en act!

21 maart: REACTIETOCHT! Nu gaat-ie eindelijk door! Kom om 9 uur naar het lokaal met
enkele euro’s voor de bus en een ton verkleedkleren en dingen die we kunnen gebruiken! Hell Yeah!
Vergeet ook geen (verplicht!!) lunchpakket mee te nemen aub! Wie niet weet wat reactietocht is:
mopjes uithalen met onwetende mensen, vree cool.

28 maart: DORPSPEL! Geweldig hé? Om 14u aan het lokaal!

4 april: VISSEN! Wie visgerei heeft: meenemen uiteraard. Wie dat niet heeft: da’s geen
ramp, gidsen kunnen zelf hengels knutselen :D 14u @ lokaal!

GOELEN // WOUT // SOFIE
// RUUT
KAMP: 4-14 JULI
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