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Kapoenen

Hey liefste kapoenen,
Het is alweer tijd voor een nieuwe maand whoopwhoop
Goed nieuws want het is lente!!!
Hopelijk kunnen we in april genieten van het zonnetje op zondagochtend. Hoe dan ook
hebben wij voor deze maand opnieuw spetterende activiteiten voorzien.

03/04: halve
Omdat de lente is begonnen houden we vandaag een natuurdag. Zoals een echte scouts
trekken we vandaag het bos in en leren alles over de natuur. We spelen leuke bosspelletjes
en misschien mogen jullie wel kampen bouwen.. Allemaal komen is de boodschap !!
Ps: Vandaag is specht jarig dus maak allemaal een leuke tekening om
haar te verrassen !!!

10/04: hele (9:30u-17u)
Tijdens ons weekend gingen we al op safari maar
vandaag zien we de dieren in het echt. Wij gaan
naar de zoo van Antwerpen jeeeej !! We zijn een
hele dag weg dus vergeet zeker geen rugzak met
lunchpakket, drinken en eventueel snackjes. Ook 14
EURO zeer belangrijk om de inkom te betalen.
Hopelijk kunnen jullie allemaal komen want het
wordt een topdag !

17/04: halve
Vandaag spelen we het grote paasspel. Wat dat
precies inhoudt blijft nog even een verrassing
maar ik kan al verklappen dat een goede
speurneus van pas zal komen. Wie weet kan je
dan paaseieren vinden…

24/04: vrije
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Zo dat was het voor de maand april oooh ;( Maar de maand mei wordt minstens even leuk !!
Laat zeker altijd weten als je niet kan komen.

Groetjes van de leiding

Specht, zeepaardje, stokstaartje en kauw

Kabouters

Oleee oleee, we hebben weer een nieuwe maand boordevol superleuke activiteiten voor jullie klaar
staan. Nu het weer wat mooier wordt kunnen we extra veel buitenspelen joepie!
Knuffels van de leiding xxx
Zondag 3/04 : halve
Vandaag stellen we jullie conditie op de proef. Trek jullie sportiefste kleding aan en
haal het competitiebeest in jezelf naar boven. Speel jij liever voetbal, hockey, tennis,
baseball of … ?
Zondag 10/04: hele (9u30-17u)
Vorige week hebben we jullie conditie getest maar deze week stellen we jullie dierenkennis op de
proef.
Welk dier heeft de langste nek?
Welke vogel heeft de meeste kleuren?
Hoeveel weegt een olifant?
Ontdek het samen met ons want vandaag gaan we naar de zoo!! Neem
allemaal maar 14 eurotjes mee, een lunchpakket en een tussendoortje. Tot
dan!
Zondag 17/04: halve
Oh nee, we zitten met een groot probleem! De paashaas is ontvoerd. Als we hem niet
terugvinden zullen we dit jaar niet veel paaseitjes kunnen eten… Helpen jullie ons om
hem terug te vinden?

Zondag 24/04: vrije
Houd jij ook niet zo van vroeg opstaan? Geen probleem, vandaag mag je lekker lang in je bedje
blijven liggen. Tot volgende week!

Vergeet zeker niet om steeds in perfect uniform te komen:
•
•
•

Groene broek/rok
Scoutshemd
Das

Bij vragen kan u ons steeds contacteren via onze gsm:
Amélie: 04 87 87 06 41
Kato: 04 94 12 42 26
Cézanne: 04 68 14 41 20
Juliette: 04 88 56 69 34

Hey welpen!
Klaar voor nog een leuke scoutsmaand? Het begint stilletjes aan terug beter weer
te worden, dus kunnen we zonder problemen genieten van de natuur en de
frisse buitenlucht. Enkele leuke activiteiten:

Zondag 3/04 halve (9u30 – 12u)
Vandaag krijgen jullie de kans om jullie beste sjor talenten te laten
zien. Maar geen stress, wij leren jullie al onze trucjes!

Zondag 10/04 hele (9u30 – 17u)
Deze keer mogen jullie er zelf achter komen wat we gaan doen:

Neem allemaal 13,5 euro mee (bus en ticket) en vergeet geen lunch, een drankje
en eventueel een tussendoortje. Wij hebben er al zin in!

Zondag 17/04 halve
Als scoutie is het belangrijk om af en toe een goede daad
te doen voor ons liefdevolle dorp en de natuur. Wij gaan
dus ploggen! Doe je stapschoenen aan want wij gaan
ervoor zorgen dat de straten weer wat properder worden.

Zondag 24/04 vrije
Vandaag kunnen jullie weer lekker lui uitslapen op een mooie zondag, geniet
ervan en tot volgende week!

Algemene informatie:
•
•
•

Wat doe ik aan als welp: perfect uniform wilt zeggen een
welpenpet, een das, een hemd en een groene broek.
Bij vragen mag je altijd een mail of sms sturen. Als je niet kan
komen, gelieve een seintje te geven!
Gsm nummers:
• Fien: 04 96 288 607
• Pieter: 04 72 485 628
• Benoit: 04 88 723 728
• Michelle: 04 79 392 591

JONG GIDSEN

Hey Jong gidsen,
April is aangebroken, en daarbij horen weer een paar leuke scouts vergaderingen

3/04: Halve
Vandaag gaan we quizzen. Verdiep je nog snel even in actuele nieuwsberichten, want je zal het
kunnen gebruiken. Verzamel zo veel mogelijk informatie voor deze jong-gidsen quiz.

10/04: Hele
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we nog eens een bezoekje brengen aan de zoo van Antwerpen.
Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen. Een drankje voor onderweg is ook noodzakelijk. Als
je in bezit bent van een Buzzy Pazz, neem deze dan ook mee. De leden worden gevraagd 7 euro mee
te nemen.

17/04: Halve
Vandaag gaan we ons nog eens wat vettig maken. Doe kleren aan die vuil mogen worden. Voor deze
vergadering is uniform niet nodig

24/04: vrije
Deze week is het geen scouts. Dit betekent uitslapen!!!!!!

Dit was het dan voor april. Laat altijd iets weten als je niet kan komen, in de jong-gidsen WhatsApp of
persoonlijk

Jong-gidsen komen ALTIJD
-

In uniform: korte broek/rok, hemd en das
Met de fiets
Op tijd

Veel knuffels, jullie leiding

Marie Kermans
Magali Duchesne
Axel Jacques

0471223101
0474036693
0479379549

JEEVEE’S
Dag JV’s!!
Elke zondag kom je in PERFECT UNIFORM. Kom ook altijd met de
FIETS, want dat is goed voor het milieu! Probeer verder ook altijd op
tijd af te zeggen, als je niet kan komen. Dit is het programma voor
april:

Zondag 3 april (halve): Hoe vettiger, hoe prettiger!
Voor deze vergadering is het belangrijk dat jullie kleren aandoen die vuil
mogen worden! We gaan een heleboel knotsgekke spelletjes spelen!

Zondag 10 april (hele): Stadsspel
Jeeej! Vandaag gaan we naar Antwerpen om daar een
stadsspel te spelen. De vergadering is van 9u30 tot 17u. Een
super leuk spel gegarandeerd!! Wat moet je meenemen:
lunchpakket, drinken, snackje en 3 euro.

Zondag 17 april (halve): Voetballen/spandoeken maken
Tijdens deze vergadering gaan we voetballen en spandoeken maken. Waarom
maken we spandoeken? Vrijdag 29 april (19u30 Rozenhoek) vindt de
legendarische voetbalclash plaats tussen de Chiro (boeeeeh) en de Scouts van
Schilde. Jullie zijn allemaal welkom om te komen supporteren!

Groetjessss
Als jullie nog met vragen zitten of willen afzeggen,
kunnen jullie ons altijd contacteren via mail: jongverkenners@scoutsschilde.be of een berichtje
sturen:

Marion Verbiest

+32 4 78 33 16 50

Rafaël Keuppens

+32 4 99 32 32 74

Lotte Dietvorst

+32 4 96 28 85 04

Gidsen
Zondag 3 april: hele
We gaan op KOOKTOCHT vandaag!! Joepiee!!
Hoe we dit precies gaan doen, delen we nog mee in de whatsapp groep!

Zondag 10 april: halve
Het is vakantie, dus gaan het wat rustiger aandoen! We gaan vandaag samen lekker brunchen!
Iedereen neemt zelf een snackie mee voor de hele groep.

Zondag 17 april: halve
VERRASSING!!! Spannend! Misschien komt de paashaas wel langs

Zondag 24 april: vrije
Vandaag mogen jullie lekker uitslapen

Vrijdag 29 april: VOETBALCLASH
Kom allemaal supporten voor onze scoutsvoetbalploeg! Wij moeten winnen van de stomme chiro!
→ Place 2 be: voetbalveld van Schilde, Rozenhoek

Zaterdag 30 april: SPAGHETTISLAG
De jins organiseren een heuze spaghettislag om centjes in te zamelen voor hun buitenlands kamp.
Schrijf jullie gerust in en kom heerlijke spaghetti eten! Verdere info volgt hierover

Dit was het alweer voor april

MAARRR niet getreurd de maand mei wordt EPISCH!!

Laten jullie ook altijd nog even weten of je er bij kan zijn
Dikke kussen van jullie leiding

Verkenners
Juuu gasten,
April is er en dat betekend LEEFWEEK!!! Met al dat goede weer gaan we het er eens
goed van pakken. Hoe we dat gaan doen lees je hier onder:
Zondag 3 April: Halve
Pas-op-voor-de-leiding (oftewel p.o.v.d.o.l.) is een spel op leven en dood…
Zondag 10: Hele
Ik heb een Toe-toe-toeter op m’n waterscooter!! Echte waterscooters hebben we niet,
maar we kunnen proberen om onze vlotten zo
snel mogelijk te maken (we doen dus
vlottentocht). Neem zwemgerief mee en van die
waterschoenen kunnen ook altijd van pas komen.
Lunch is ook niet overbodig
Zondag 17: Halve
De derdejaars zijn bijna jins, dus vandaag mogen
ze eens laten zien hoe goed zij zijn in het maken van epische vergaderingen. De leiding is
mee lid en leiders 3 e jaars moeten het regelen.
Zondag 24: Vrije
Deze zondag is het even geen scouts, dit om mentaal voor te bereiden op de leukste
week van het jaar (zie hier onder!)
Dinsdag 26 – Zaterdag 30: Leefweek
Dé week waar we met z’n allen al enkele jaren naar uit kijken!! Sommigen noemen de
scouts hun 2e thuis, wel deze week is het ook jullie 1e thuis. We beginnen dinsdag na
school en eindigen zondag ochtend. Meer info zal nog volgen in een brief die we zullen
mailen en in de Whatsapp groep komt.
Ziezu, dit is het weer voor deze maand (oooh)
P.S.: Kom altijd met de fiets en in perfect uniform. Jullie lijken te vergeten wat dit
inhoudt, korte oplijsting: Hemd, Das, KORTE groene broek. Voor wie in jeans komt
hebben we een (niet) zo leuke verassing volgende keer.
xxx
Dries en Wout

Jins:
Zo 3 April
Wafeltjes bakken en verkopen voor ons kampjee. En een paar zelf opsmullen
ook natuurlijk!

Zo 10 April
Bowleeeeen
Zo 17 April
Ga maar allemaal paaseitjes rapen bij de familie
want het is vrijee

Ma 18 – vrij 22 April
Leefweek!! Een weekje lekker stinken op de scouts. Allemaal een matje en
slaapzak meebrengen!

Di 19 April
Sterre haar kaakoperatie

→ allemaal ijscrème komen brengen

Vrij 22 – zo 24 April
Leidingsweekend!
Vrij 29 April
Voetbalclash: allemaal komen supporteren zodat de Scouts kan winnen tegen
de Chiro

Za 30 April
Spaghettislag! Iedereen moet aanwezig zijn!!

