1 April: Vinden jullie de
minions niet super grappig?
Jullie leiding in ieder geval
wel en ze organiseren weer
een kei leuke
minionvergadering! Kom om
14u in je leukste minionoutfit naar het lokaal. Om
16.30u mag je terug
opgehaald worden.

Kapoenen April
8 april: helaas
pindakaas!
Vandaag is het
geen vergadering.
15 april: Hoera! Morgen is
het Pasen! Kom om 14u naar
het lokaal om een super leuk
paasspel te spelen! Je ouders
mogen je om 16.30u terug op
komen halen!

22 april: Alle kapoenen vieren vandaag
feest, want het is KAPOENENDAG!
Jullie worden om 10u verwacht aan
Den Brink (Bosbergen 1, Herentals),
waarna jullie weer opgehaald kunnen
worden om 17u. Vergeet je niet in te
schrijven (zie takhoekje). Neem 3 euro
(4 euro als je na 18/03 bent
ingeschreven), een beker en een
lunchpakketje mee a.u.b. En mogen
we vragen om zo veel mogelijk te
CARPOOLEN?
29 april: Het is weer zo ver! We gaan voor
een tweede keer slapen in het lokaal! Zo
kunnen jullie nog eens oefenen voor het
super leuke kamp! Jullie worden om 19u
verwacht aan het lokaal met jullie
slaapgerief, toiletzak, veldbed en slaapzak!
De mama en papa mogen jullie zondag om
10u terug komen halen.

Groetjes van jullie lieve leiding!
KOBI, KERRI, GIGI, RIKKI, RAMI,
YOBO, KAPI en TOTO

Kabouters
April
1 april
Het is vandaag “free podium”.
Zingen, dansen, moppen tappen …
Tijdens de vergadering krijg je nog
even tijd om alles voor te bereiden.
Van 14u00 tot 16u30 aan het lokaal.
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8 april
De leiding organiseerde gisteren de
Mamoet in Turnhout en moet
hiervan nog even uitrusten.
Daarom is het vanavond
filmvergadering van 19u00-20u30.
15 april
Zoals beloofd halen we vorige
week volledig in door op weekend
te gaan! Alle info is terug te
vinden op het takhoekje. We
kijken er al naar uit!
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22 april
Vandaag spelen we een groot
Paasspel. Bereid je maar voor
om lekker vuil te worden! Van
14u00 tot 16u30 aan het lokaal.

4
29 april
Vandaag gaan we koken. Neem
bestek, gamellen, handdoek en
lekkere ingrediënten mee.
Afspraak van 14u00 tot 18u00 aan
het lokaal.
Tana – Ikki – Raasja – Sona – Fli –
Nala - Chill
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1 april

Een vergadering voor onze slimme welpen. 14u aan het lokaal om jullie kennis te testen. 16u30 zijn
de hersenen moe en mogen jullie naar huis.

8 april

De leiding heeft een druk weekend gehad met het organiseren van de Mamoet en is er vandaag
helaas niet voor jullie.

14-15 april

Supertoffe tweedaagse met andere scouting. Inschrijvingsbrief staat op het takhoekje.

22 april

Spel waarbij gebruik wordt gemaakt van rauwe voedselproducten die wij vooral aantreffen bij
kippen. 14u aan het lokaal en om 16u30 mag de mama je komen halen en in bad steken.

29 april

Sport waarbij een stok wordt gebruikt om een balletje in een gat in de grond te krijgen. 14u op het
speelplein bij de Stadionlaan. 16u30 daar terug ophalen.

Vele groetjes en een prettige paasvakantie gewenst van jullie leiding!!!!

Jong-verkenners april
21-23 april
Putschuppen/knikkerbaan maken
Vandaag zullen we eens zien wie van
ons het snelst een put kan maken.
Vergeet zeker niet om een fiets en
een schup mee te nemen!!!!
Sluipspel
Vandaag kunnen jullie ons laten zien
wie er hier het beste kan sluipen.
Neem je beste camouflage kledij mee
en ga daarmee om 19.30u naar de
parking van de Lilse bergen.
Omstreeks 21.30u kunnen jullie dan
weer naar huis.
Dorpspel
De meesten waren het waarschijnlijk
al aan het denken: het is al april en
wij hebben nog altijd geen dorpspel
gehad. Vandaag komt daar dus
verandering in en doen we (eindelijk)
nog eens een dorpspel

29 april

1 april
Verassingsvergadering
Gaan we naar de zee? Gaan we
bowlen? Wordt het een wandeltocht,
gaan we fietsen of blijven we aan het
lokaal? Allemaal vragen die we zullen
beantwoorden als jullie aanwezig zijn
op deze verassing.

15 april

8 april
Weekend
Ook dit jaar gaan we weer met heel
de gouw op weekend. Kijk in de brief
voor meer details en vergeet zeker
geen verkleedkleren in het thema
‘ziekenhuis’

Gidsen april

28-29 & 30 APRIL: GOUWWEEKEND
Alle informatie volgt nog in een aparte brief.
Vele lieve groetjes
De Gidsenleiding
Jonas, Joris, Seppe & Tine

