KAPOENEN MAART
Eén tegen allen! De leiding voorziet een hele lijst
met opdrachten voor jullie. Kunnen jullie deze
uitvoeren tegen het einde van de vergadering?
Wie weet hangt hier wel een kleine beloning aan
vast… Van 14u tot 16u30 aan ons lokaal.

5 MAART

Joepie, het is weer lente!! Dit leek ons het ideale
moment om een leuk bosspel te spelen vandaag.
We spreken om 14u15 af aan de parking van de
camping van de Lilse Bergen. Om 16u45 mogen
de kapoentjes terug opgehaald worden.

12 MAART

Helaas pindakaas! Vandaag is het geen
vergadering. De leiding is druk bezig met de
voorbereidingen van de eetavond. Hopelijk
komen jullie vanavond proeven van ons Zwitsers
menu!

26 MAART

19 MAART

Vandaag gaan we gezelschapsspelletjes spelen in
het lokaal. Neem allemaal jullie favoriete
gezelschapsspel mee. We spreken af om 14u aan
het lokaal. Om 16u30 kunnen jullie je mama’s en
papa’s vertellen tegen wie jullie allemaal
spelletjes gewonnen hebben.

P.S. Op 9 april is het KAPOENENDAG! Dan gaan we de hele dag spelletjes spelen met kapoenen van andere scoutsgroepen. Hou deze datum dus zeker vrij.
Hou zeker het takhoekje hiervoor in de gaten.

KUSJES VAN PICO, KERRIE, GIGI, RAMI EN KAPI

5 maart: eetavond
Zijn jullie al ingeschreven? Hopelijk wel. 5 maart is het
namelijk eetavond. De leiding zal hier heel het weekend
hard voor moeten werken, dus we kunnen helaas geen
vergadering organiseren.

12 maart: dorpspel
Herkennen jullie dit kerkplein? Juist ja, we gaan
Beerse onveilig te maken! Kom om 14 uur naar het
lokaal om een mega leuk, super cool dorpspel te
spelen. Om 16u30 laten we het kerkplein achter
voor de rest van Beerse en mogen jullie ouders
jullie weer komen ophalen.

19 maart: zwemmen
Na een hele winter vol regen, koude en een beetje
sneeuw, willen we terug de zomersfeer opsnuiven.
Daarom gaan we vandaag zwemmen. We
verwachten jullie om 13u45 aan de ingang van het
zwembad. Om 16u15 is het alweer gedaan. Vergeet
zeker geen zwemgerief, bikini/badpak, handdoek,
eventueel shampoo/douchegel, en 1 euro 80 mee te nemen.

26 maart: Beauty farm
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van
het land? Een ding weet ik zeker: na deze vergadering
gaat het zeker iemand van de kabouters zijn. Afspraak
om 14u aan het lokaal om ons allemaal heel mooi te
maken. Om 16u30 mogen jullie ouders alle bloedmooie
prinsessen weer komen ophalen.

Veel liefs, jullie leiding: Feere – Ikki – Tana - Raasja

Welpen

Jonggidsen maart

12 maart: Incognitovergadering!
Het is de bedoeling dat jullie jezelf
onherkenbaar maken en
gedurende 2 uur rondlopen in de
gasthuisstraat in Turnhout. De
leiding zal jullie dan proberen te
zoeken en wanneer jullie gevonden
worden, zal dit gevolgen hebben.
(jullie moeten dus zelfstandig naar
daar komen, het spel start om
14uur) Om 16uur spreken we af
aan het standbeeld aan de
zeshoek, waarna we gezamenlijk
naar huis fietsen.

5 maart: Vandaag is het eetavond en daarom
geen vergadering. Hopelijk zien we jullie
vanavond! Laat het smaken ;)

26 maart: Dropping! Doe stevige
stapschoenen aan, neem een
lunchpakket mee en een goed
humeur! Waar jullie gedropt
worden is nog een groot geheim,
maar jullie moeten om 9u59 aan
het lokaal zijn. Tegen 16u29
kunnen jullie weer huiswaarts
keren.

19 maart:
PUDDINGQUIZ!
Jullie worden om
14u02 aan het
lokaal verwacht,
hier zal jullie
kennis grondig
getest worden.
Om 16u32
mogen jullie naar
huis.

Als jullie graag meegaan
op weekend van 8 tot 10
april, stuur dan een mailtje
naar
jonggidsen@scoutsengids
enbeerse.be

Heel veel liefs van jullie leiding! Jonas,
Véronique & Tine
PS: jullie zijn bangelijk toffe leden!
PS2: vergeet jullie zeker niet in te
schrijven voor het buitenlandskamp

Jong-verkenners
5 maart: vanavond zijn jullie allemaal welkom voor onze
jaarlijkse eetavond! Vandaag dus geen vergadering
12 maart: wie is de sterkste, slimste, handigste, meest tactische
van de jongverkenners??? Vandaag is het laddercompetitie!
19 maart: mannen, zeg tegen al u vrienden dat ze deze datum
moeten vrij houden en neem ze vandaag mee naar de scouts!
Tis vandaag dus breng-een-vriend-mee vergadering
26 maart: appel en ei tocht
Neem allemaal een appel en een ei mee, fiets kan ook van pas
komen

Lennert

Sander

Jef

Nelis

TEMPTATION GIDSEN

OzqihksqhfslkdfhjlksdhfVerkenners Maartklshdfjskldfjhiyqzker
lksqhdfklsdhfjsbf sjkfks dfkjsdhqfmjsdqf sqmldjfs mfmsdjhf sdjflksdfm sqdmlfkj
mqfslkjdfmsuqerm qezmlkfj sdmlkfj sdgfbqktrqh lskdfhjm sljdfs qglgdfgjdfgjdsf
glmjkdsf 5 maart: eetavond! We spreken om 17:00 uur af aan de lambeer om
af te wassen meer info op facebook en takhoekje gmlkjdfgmlshdfg
sdfgjeisurapmqdksjf msjdfk smghdflbvjsdg mqliumlsjkxcjnvms gjmldsfgkj
dmgkjfdmlkg qmsusfu sifsidfms qqelriuskfbxwmkjqsmoiuaqm slkjamjqsdfnsf
qsmldkfmiqdfgumliqsuf nslqmkdfj qsdgthdbf qsdyhv soiu sdf sdfkjhsdf
dslmqfjmsdiqfuzoeamloqsmlfd j sqmflkjsqmdf mqsfmlkjsqdfm qmdlkf 12
maart: Geeen soll weekend! Maar Bosspel. 14:00 tot 17:00 met fiets en
camouflage kledij Jsqmlkjfmzoiumq imaiousfdmkqsjdfncxmlqsdjf
mlkqsjfmlkqsjdfmlumlqeriu sqmlfmqsdfjsqdf nsdfmsdqfjkmkluamelisdq
fmoisdqfm sjdfqsqdfnlkk sqdlfkjqleimsufr al sdq smlam mqsdfkjqms
kdfnqsfjyqzer azert rter ryhy sqdfmliamqskdjfnqsdmf mqsdfmliqsm
lkqserhasdqfmkqsdjf majqmsliu mase sqdfjmklqsf qmsd 19 maart:
verrassingsvergadering 14:00 tot 17:00 met fiets en 5 euro lfmam
iqfsdnwfmkluermlkjqsdf sdqlfuyqsdf qsdfqsdf qsdf mqlksdfma psqfdpaoau
tysdkjxn,qkjsqdflmkjqs qsdflkh qsdflkjh qsduliy sdfy lmqsdkfj mlkajkndskc
jnxcnqksdlapozepoeiusifwcnqsjxkklkwlkdmspeozirhdfhd skrieozhdjs
fpoizeoiuoai qsdkfjsqmldfkjlmkqsdjfmlkjsqdf qmsdkfjqslkdfj qmlskdfj
qsdflkjqsdflmkj qsdlkfjqsdlkfjqsdlkfjqsmdfyxmkwv klmqsdfuu qsdfu
qsldjflqshgiqzecndoqiusrfoqiesfhdjlqdshfjhsilrutyhlskdfjhsjqfhkqjsdhflkqusdhflk
hdsflkqjsmfdjfqsmldf 26 maart: Mister verkenner: kom verkleed als beste
verkenner en overwin vandaag 14:00 tot 17:00 qsdfsqdkfjhsqdf qsdflmkj
qsdfmkjamu qsdfmliu qsdmflui sl<dfkjlsqkjfnqnnajqjqs dfuyiaetoouiretjsdkjf
hsdfqncxkjqslipapapapappapsldqkfjqsljfhabknsdjjwlqaieropsdqfjlsfjlksqjdfnnqfs
dlaosoidfuiqsjdflkjqdsflnvcxkjgksupoiqsfpiapaosdfjlkwjloaifsdkjfhfa,oijqqlkf
ztriluisqdfkjhsdf sdfsdfsdf sdf lk eu o sqdfkljshqdklqshjtoaiuysf sqsqdhf
lksqdhjflksdqfhjsilqdufyxculvyqzef sdfkshdf atiuyart azetiyucx fdsqmkha
hqsdkjfsqjdoutyuyqsdlkfjhabfqsdlkfjhabqdyfxcvnqs flqsjtmliu qrnmxdkjc
fhqlkjbfsdlkfhqsmdlkgjdieternickqsdflkjsqdflkjqdfslkjsdlfjksd qsldjflqshgiqz
ecndoqiusrfoqiesfhdjlqdshfjhsilrutyhlskdfjhsjqfhkqjsdhflkqusdhflkhdsflkqjsmfdj
fqsmldf qsdfsqdkfjhsqdf qsdflmkj qsdfmkjamu qsdfmliu qsdmflui sl<dfkjls zq sdf
Ps: zoek coole woorden in de niet vetgedrukte letters qkjfnqnnajq jq
sdfuyiaetoo uiretjsdkjfhsdfqncxkjqslipapapapappapsldqkfjqsljfhabknsdjj

