Kapoenen
7 April: aarde vs aliens

14 april: het mega-graaf-zot-cool verfspel

Vannacht is er een vreemd voertuig geland op de
aarde. We hebben alle kapoenen nodig om op
ontdekkingsjacht te gaan! Jullie zijn welkom vanaf
18:30u en om 21:00u mogen jullie weer naar huis. We
spreken af aan de scoutslokalen.

Vandaag gaan we niet proper naar huis! Trek je
slechtste kleren uit de kast want we gaan het megagraaf-zot-cool verfspel spelen! Benieuwd? Kom om
14:00u naar de scoutslokalen. Om 16:30u mogen jullie
(niet meer zo proper) naar huis.

21 april: kapoenendag
Yes! De jaarlijkse kapoenendag staat weer voor de
deur! We gaan de kapoenen van alle andere scoutsen
van de buurt eens laten zien wat wij in ons mars
hebben!
Waar? Hoofdingang van de Hoge Rielen
Hoelaat? 09:00u – 17:00
Kostprijs? €3,50
Meer info kan je vinden op het takhoekje!

28 april: slapen in het lokaal
Nog niet zeker of je mee op kamp gaat? Wil je een
nachtje bij je vrienden zijn en weg van je ouders? Wil
je graag een hele nacht bij jullie super leiding zijn? Wij
hebben jouw oplossing!
Om 19:00 zijn jullie welkom aan het lokaal. Wat neem
je zeker mee? Veldbed, slaapzak, pyjama, toilettas & je
favoriete knuffel
Zondag 29 apil mogen julie ouders jullie weer komen
halen om 10:00u.
Groetjes jullie
liefste leiding!
Kapi, Gigi, Kerri,
Kobi, Rikki, Toto
en Pablo

7 APRIL
HELAAS PINDAKAAS, VANDAAG IS HET
GEEN VERGADERING. GISTEREN WAS
HET MAMOET EN VANDAAG MOETEN WE
ALLEMAAL EEN BEETJE RUSTEN.

14 APRIL
WOEHOE! TREK ALLEMAAL JULLIE
PYJAMA AAN WANT VANAVOND
HOUDEN WE EEN FILMAVOND. JULLIE
ZIJN WELKOM OM 19 UUR EN JOUW
MAMA EN/OF PAPA MAG JE OM 21 UUR
TERUG KOMEN HALEN.

21 EN 22 APRIL
HET IS EINDELIJK ZO VER! WE GAAN
EINDELIJK TERUG OP KEMPEKUREN.
MEER INFO VIND JE OP HET
TAKHOEKJE. ☺

28 APRIL
DE LENTE IS BEGONNEN EN WAT IS
LENTE ZONDER MOOIE BLOEMETJES
IN DE TUIN? VANDAAG GAAN WE
BLOEMPOTTEN SCHILDEREN, DOE
ZEKER SLECHTE KLEREN AAN. JULLIE
WORDEN OM 14 UUR AAN HET LOKAAL
VERWACHT.

DOE-HET-ZELF-SCOUGI
7 april:
Vandaag geen vergadering *snik
snik*, de leiding is namelijk zeer
moe van de Mamoet de vorige
dag en moet wat rusten.

14 april:

21 april:

Vandaag gaan we nog is kijken
hoe goed jullie geheugen is,
weet je nog hoe je moet sjorren?
Niet getreurd als je het al
vergeten bent, om 14u aan het
lokaal en je zal het tegen 16u30
terug weten!

KEMPENKUREN! We gaan weer
op weekend whoop whoop! Alle
info en brief hierover op het
takhoekje terug te vinden.
Inschrijven ten laatste 30 maart
om 20u.

Welpen
28 april:
Vandaag gaan we zien welke welp
er het beste kan koken! Kom om
10u naar het lokaal met je gamel
en ingrediënten voor je culinaire
kunsten te tonen. Om 14u zullen
de maagjes weer gevuld zijn en
kunnen jullie terug naar huis.

Stevige
linker van
de leiding!

JONG-GIDSENAGENDA
Wat doen in April?
-

inschrijven voor het mega leuke weekend
elk weekend naar de scouts komen
kei veel plezier maken
volledig uniform dragen

Zaterdag 7 april: Gisteren was het onze
jaarlijkse mamoet-fuif dus vandaag is het
helaas geen vergadering. Geniet van jullie
paasvakantie.

Zon 1/04
Paaseieren
eten!!!!!

Zaterdag 14 april: Pasen is al twee weken
gepasseerd, maar toch spelen wij vandaag het
grote eierspel. Willen jullie goed vuil worden
kom dan om 14u naar het lokaal, om 16u30
mogen jullie megavuil terug naar huis.
Vrij 20 april – zon 22 april: Joepie, vandaag
gaan we eindelijk nog eens op weekend!! Wil
je graag mee? Schrijf je dan in voor 30 maart.
Hoe je juist moet inschrijven en ook verdere
informatie vind je op het takhoekje. Wij
hebben er alvast kei veel zin in!!
Ma 23/04 – din 24/04 – woen 25/04
Verdrietig zijn op school omdat het mega
leuke weekend voorbij is

Zaterdag 28 april: Zoals jullie weten gaan we
met de fiets op kamp. Om te testen of jullie
benen al in form zijn, houden we vandaag
een fietstocht. Jullie worden verwacht om
10u aan het lokaal, om 17u zullen we terug
zijn. Vergeet zeker niet je fiets, een
lunchpakket, drinken, regenjas en een goed
humeur zodat we er een kei leuke dag van
maken.

Veel liefs: Winde, Sarah, Hanne & Astrid

Jong Verkenners
Deze maand zit de leiding met een probleem beste jongens. Wij zijn allemaal
platzak en hebben echt geene cent meer over. Maar geen nood hoor wij
hebben natuurlijk al lang een plan uitgedokterd om ons uit deze skere tijden te
halen. We hebben het zelfs zo moeilijk de laatste tijd dat we geen tijd meer
hadden om deze scougi een mooie aankleding te geven. In dit bestand vinden
jullie 4 links. Elke link is van 1 van de leiders en moet ervoor zorgen dat er terug
geld in de kas komt. Lees elke beschrijving zeer aandachtig door!!!! (als de link
niet werkt gewoon de link kopiëren en plakken in de adresbalk)

Jelle: https://www.2dehands.be/autos/peugeot/3008/7-april-2018-408540482.html

Kobe: https://www.2dehands.be/cd-vinyl/cds/pop/14-april-408543925.html

Berre: https://www.2dehands.be/vakantie-toerisme/belgie-nederland/belgische-ardennen/20april-408546540.html

Wouter : https://www.2dehands.be/beauty-gezondheid/apparatuur/sauna/28-april408548635.html

Scougi april gidsen

7 APRIL

14 APRIL

14u00-17u00

12u00-16u00

Om te bekomen van dat bangelijk
feestje van gisterenavond doen we
vandaag een wellness vergadering.
Allemaal welkom om 14u aan het lokaal
om eens goed in de watten gelegd te
worden.

Vandaag gaan we brunchen. Kom
allemaal om 12u naar het lokaal met 5
euro. We gaan samen naar de winkel en
rond 16u ongeveer zijn we klaar met
smullen. Geloof me: er gaat genoeg
eten zijn om jullie buikjes rond te eten!

Lokaal

Lokaal

20-22 APRIL

28 APRIL

20 april 18u30 -

10u00-17u00

22 april 14u00
De brief werd reeds rondgestuurd via
mail en is ook terug te vinden op het
takhoekje. We hopen dat jullie allemaal
meekunnen, want dit wordt weer een
zalig weekend!

Vandaag mogen jullie bewijzen hoe
goed jullie oriëntatie vermogen is. We
droppen jullie namelijk ergens in the
middle of nowhere en jullie worden om
17u ten laatste weer aan het lokaal
verwacht. Vergeet zeker geen eten,
drinken, kledij aangepast aan het weer
en een goed humeur mee te nemen!

De Hoge Rielen

Lokaal

Veel kusjes en knuffels van Ine, Charlotte, Seppe en Hanne

7 april
Vandaag helaas geen vergadering, maar
vergeet niet op 6 april naar onze Mamoetfuif te komen!
14 april
Putschup-vergadering! Afspraak om 14.00
uur aan het lokaal, mét een schup.
20 - 22 april
Kempekuren, meer info volgt nog.
28 april
Vandaag gaan we op city-trip! We zien jullie
om 09.30 uur aan het lokaal, met
lunchpakket. Om 17.00 uur zit onze reis er
weer op.

Stevige linker,
Dieter, Siemen, Lorenz & Frederik
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