kapoenen

kapoenen

Kabouters
2 maart: Vandaag is het geen
scouts maar jullie zijn allemaal
welkom om ’s avonds een hapje
te komen eten op de eetavond
van de scouts.

9 maart: Het is CARNAVAL jeeeuuuj!!
Kom van 14:00 tot 16:30 naar het
lokaal om samen met ons carnaval te
vieren.

16 maart: Haal jullie
kookkunsten nog maar eens
boven want vandaag is het
kookvergadering! Van 14:00 tot
16:30 op het scoutsplein.

23 maart: Vandaag beoefenen we de
olympische spelen. Benieuwd?? Kom dan
om 14:00 naar het lokaal. Om 16:30 is de
vergadering spijtig genoeg voorbij.

30 maart: We gaan het bos nog eens
verkennen!! Van 14:15 tot 16:45 aan de
parking van het wc-huisje.
Kusjes van jullie allerliefste leiding <3

2 maart is het geen
scouts. In de namiddag
is er geen vergadering,
maar wij hopen jullie
allemaal in de avond te
zien op de eetavond!

9 maart gaan we strijden
om de titel van sterkste
welp. Jullie worden om 14u
aan het lokaal verwacht en
om 16u30 is de winnaar
bekend

16 maart trek je je
kostuum maar aan, want
vandaag is het
casinoavond. Om 14u
beginnen we aan het
lokaal, het einde is om
16u30

De schotten komen op
23 maart op bezoek,
dus we gaan
Highlandgames doen!
Om 14u begint het
eerste spel, om 16u30
stoppen we ermee.
30 maart gaan we niet
naar een club, maar
neem je beste club
maar mee. We gaan
minigolfen. Je wordt
om 14u aan het
Hemelrijk verwacht.
Om 16u30 mag je weer
worden opgepikt.

Jonggidsen MAART
2 maart: Onze jaarlijkse eetavond! Geen
scouts in de namiddag maar hopelijk zijn jullie
ingeschreven en zien we jullie die avond.

9 maart:
Vandaag is het themaspel! We
verwachten jullie om 14u aan
het lokaal en om 16.30u mogen
jullie weer naar huis.

16 maart:
Incognito-vergadering!
Vandaag doen we iets specialer.
Jullie komen zelfstandig met de fiets naar
Turnhout om 14u. Jullie verkleden je zodat de
leiding je niet herkend. Wij lopen vanaf 14u rond
in de winkelstraat en op de markt van Turnhout,
als we jullie tegen 16u niet ontmaskerd hebben,
zijn jullie gewonnen! Om 16.30u is de vergadering
gedaan en gaan we in grote groep terug met de
fiets naar Beerse.

23 maart:
Breng vandaag zeker je hoofd
mee want we gaan quizzen!

14u aan het lokaal en om 16.30u
is het alweer voorbij.

30 maart:
Vandaag doen we een bosspel! Maar in het
donker! Dit omdat het vandaag Earth hour is!
Geen idee wat dat is? Zoek het alvast even op en
alles wordt duidelijk. We verwachten jullie om
18:00u aan het lokaal met de fiets. Om 20:30u
zijn we terug aan het lokaal.

Heel veel dikke kussen
van je leiding!!

Laura, Justine, Jitske en Sien

2 maart
Vandaag is het eetavond en dus moet de leiding hard werken.
Jullie hebben dus heel de namiddag tijd om
Fortnite te spelen, maar we hopen jullie ‘s
avonds wel te zien.

9 maart

Het wordt tijd dat we eens landen op een
andere plek dan Tilted Towers.
13u30 aan het lokaal MET FIETS voor een
megavet stadsspel.

16 maart
Verzamel jullie squads en neem het tegen
elkaar op in een namiddagje sport en spel.
14u aan het lokaal om samen te droppen.

23 maart
Omdat iedereen tegenwoordig
Apex Legends aan het spelen is, gaan wij
ons uit onze luie bureaustoel zetten om nog
eens lekker scoutesk te kokerellen.

30 maart
Vandaag is het Earth Hour, dus zetten we
allemaal Fortnite even af om energie te
besparen. Maar kom zeker naar ons Earth
Hour spel en en behaal die
VICTORY ROYALE.

10u aan het lokaal met ingrediënten
voor je Shield potion.

19u aan het lokaal. Om 21u30 is het gedaan.
Mattias

Dieter

Bernd

Steije

Wout

Eetavond

2 maart

HOE VERF
EENVOUDIG UIT
KLEDING WASSEN?
16 maart
verfvergadering
14u lokaal

Interview na
reactietocht 9/3
‘We moesten om tien uur
aan het lokaal staan. En
het was zo geweldig
leuk!’

TREND VAN
DE MAAND

VOLLEDIG
SCOUTSUNIFORM
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veel kusjes van de gidsenleiding

‘WIJ ZIEN JULLIE
GRAAG’
Test
30/3
recept
VOOR LEKKERE WAFELS
OP 23 MAART HEBBEN DE
GIDSEN WAFELBAK MEER
INFO VOLGT NOG

Tien vragen om er achter te
komen of jij de weg terug
vindt vandaag… Dropping
om 10u aan het lokaal

Het recept voor een lekker verkennersstoofpotje
Stap 1: 02/03 - eetavond
Voor je aan het recept begint kan je best eens kijken hoe de professionals dit maken. Dit kan je s’avonds doen
door te komen helpen met afwassen en de echte pro’s bezig te zien. Extra info volgt nog !!
Stap 2: 09/03 – dropping
Om de beste stoofpot te maken gaan we verse ingrediënten zoeken!!! We gaan jullie droppen op een geheime
locatie en hopen dat jullie zelf de weg terug vinden. Verdere info volgt nog!
Stap 3: 16/03 – game vergadering
Even genoeg gehad van het koken? Dan zullen we eens even wat gamen!! Om 14 uur aan het lokaal. De leiding
voorziet grave consoles en grave spellekes!!
Stap 4: 23/03 – fietstocht
Na dat gamen van vorige week voelen we ons toch wat schuldig en trekken we er op uit. We gaan wat oefenen
voor het kamp en een verre maar grave fietstocht maken! Allen aan het lokaal om 10 uur met een
verkenneroverlevingsrugzak (gevuld met eten, drinken, een opgeladen gsm (je weet maar nooit), snackje, …) en
een fiets die PERFECT IN ORDE IS!
Stap 5: 30/03 – verrassingsvergadering
We willen jullie toch wel een beetje verrassen met het dessert dus deze vergadering is nog geheim. Wil je weten
wat we gaan doen? Kom dan zeker naar het lokaal om 14 uur. Natuurlijk is fun verzekerd!!!
Veel liefs
Hannes

Wouter

Ps: het resultaat van het echte recept:

Berre

Kobe

Fredje
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