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V.U. Margo Van Gorp – Kleinbeekweg 3 2970 Schilde

Kapoenen
Heyyy liefste kapoenen
Er staat weer een nieuwe maand voor de deur vol spetterende activiteiten !!! Hopelijk kunnen
jullie elke vergadering talrijk aanwezig zijn. Maart is niet enkel de maand van de start van de
lente maar ook van ons KIEKENFEEST wooopwooop

06/03: Vrije
Vandaag moet de leiding van alles plannen voor het grote feest
volgende week dus krijgen jullie een weekend rust. Slaap maar
eens lekker uit! zzzzzzzzz

12/03: zaterdag
Eindelijk na twee jaar het KIEKENFEEST.
Vandaag is iedereen welkom op de scouts voor
een geweldig leuke dag samen. S’avonds genieten
van kip met frietjes en nadien gezellig dansen, live
band aanwezig. Meer info via mail of op de site.
20/03: halve
Vandaag mag iedereen in pyjama naar de scouts komen want we doen ontbijtvergadering.
Op de laatste dag van de winter kruipen we gezellig bijeen en kijken we samen een filmpje.
Zeker komen dus en vergeet geen 2 euro !!!

27/03: namiddag
FAMILIEDAG !! Ja vandaag niet enkel kapoentjes welkom maar ook enthousiaste mama’s
en papa’s. Samen met heel het gezin komen spelen op de scouts, dat kan alleen maar leuk
worden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd !

Zo dat was het dan weer voor de maand maart. Vergeet niet af te zeggen als je niet kan en
tot in april

Groetjes van de leiding,
Specht, zeepaardje, kauw en stokstaartje

Dag allerliefste kaboutertjes,
Na ons superleuke weekend met de kabouters hebben we er weer extra veel zin in
om er een mega coole maand vol knotsgekke activiteiten van te maken. Hopelijk
hebben jullie er net zo veel zin in als ons!!!
Zondag 6/03
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts
. Jullie kunnen wel lekker lang in jullie
bedje blijven liggen. Hopelijk zijn jullie er volgende week weer allemaal bij!

Zaterdag 12/03
Joepie, vandaag is het kiekenfeest! Kom samen met je ouders,
broer/ zus, oma en opa allemaal lekker kip met frietjes eten.
Meer informatie is te vinden in de e-mail over het kiekenfeest.

Zondag 20/03: halve dag
Vandaag begint de lente! Nu beginnen de bloemetjes
opnieuw te bloeien en de vogeltjes weer te fluiten.
Daarom gaan we vandaag de allermooiste bloemen
maken. Houden jullie meer van tulpen of van rozen?

Zondag 27/03: Namiddag (14u-17u)
Vandaag zijn niet alleen jullie maar ook jullie ouders welkom op de scouts, want het
is namelijk familiedag! Kijken jullie er ook zo naar uit om samen met jullie familie
spelletjes te spelen op de scouts? Wij hebben er alvast zin in! Hopelijk zijn jullie met
zoveel mogelijk aanwezig!

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

WELPEN
Ook in maart hebben we weer heel wat leuke activiteiten klaarstaan voor jullie .ook deze maand
staat jullie leiding weer klaar om er een topmaand van te maken!! Hier zijn de activiteiten voor de
maand maart

Zondag 6 maart (vrij)
Vandaag is het geen scouts….
van jullie zondag.

Ohhhhhh. Blijf maar allemaal lekker ik jullie bed liggen en geniet

Zaterdag 12 maart
Vandaag is het kiekefeest! Jullie kunnen allemaal lekkere kip met
frietjes komen eten!! Meer informatie is te vinden in jullie mailbox.

Zondag 20 maart (9:30-12u)
Vandaag spelen we ‘pas op voor de leiding’. We spreken af op de scouts en
daar zullen we het spel volledig uitleggen. Doe zeker schoenen aan waar je
goed mee kunt lopen.

Zondag 27 maart (14u-17u)
Vandaag is het familie dag! Niet alleen de leden maar ook de ouders zijn vandaag welkom op de
scouts! Zo kunnen de ouders eens komen kijken waar wij ons zoal mee
bezig houden op een zondag voormiddag. Wat we gaan doen blijft nog
een verassing

Dit zijn de activiteiten voor deze maand
Veel groetjes van jullie favoriete leidingsploeg
Benoit, Michelle, Fien en Pieter

Niet te vergeten
- Als welp kom ik altijd in perfect uniform: groene broek, scoutshemd,
das en welpenpet!
- Als ik niet kan komen, stuur ik op tijd een persoonlijk berichtje naar
iemand van de leiding!
- Bij vragen of zorgen: aarzel zeker niet om een berichtje naar de
leiding te sturen!

Contact info
Fien: 04 96 288 607
Pieter: 04 72 485 628
Benoit: O4 88 723 728
Michelle: 04 79 392 591

Jonggidsen
Hey liefjeeessss, het is weer tijd voor de leukste maand van het
jaar, namelijk maart!!!! Waarom vragen jullie? Omdat hier de
meest fantastisch leuke scoutsactiviteit van het jaar is. Natuurlijk
ook omdat de lente begint, de vogeltjes terug bovenkomen, het
zonnetje (hopelijk) terug wat meer begint te schijnen, …

Zondag 6 maart: vrije
De leiding is de vergadering van volgende week al volop aan het voorbereiden, dus slaap nu al maar
lekker uit en bereid je voor op het komende weekend!
Zaterdag 12 maart: kiekefeest
Op deze fantastische zaterdag, vindt het leukste evenement van heel
het jaar plaats. HET KIEKEFEEEEEEEEST!!!!!!!! Kom allen genieten van
de lekkerste kip van heel België, en luisteren naar de beste
muziekband van de wereld, beter dan dat kan toch niet? Wij hopen
jullie hier massaal te zien. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven

Zondag 20 maart: pas op voor de leiding
Smeer jullie loopbeentjes al maar in want wij zijn er helemaal klaar
voor! De vergadering die het meest wordt aangevraagd elk jaar
opnieuw. Dus kom zo massaal mogelijk en maak het ons maar mega
moeilijk.
Zondag 27 maart: familie dag (namiddag:14u-17)
Deze dag is momenteel nog een klein beetje een verrassingetje,
maar alleen de naam klinkt toch al top!! Meer informatie volgt via de
whatssapp.

Dat was het dan weer voor maart
. Vergeet zeker niet elke keer
met de fiets te komen en neem voor de zekerheid een
mondmasker mee. Ook perfect uniform is een must!!!

Axel Jacques: 0479/379.549
Magali Duchesne: 0474/036.693
Marie Kermans 0471/223.101

ZONDAG 6/03: Vrije
De leiding bereidt dit weekend het Kiekefeest voor. Dat betekent voor jullie: uitslapen !

ZATERDAG 12/03: Kiekefeest
Na drie jaar wachten komt het beroemde Kiekefeest van Scouts Schilde er weer aan!
Iedereen is welkom om op 12 maart lekker te smullen van kip om nadien de beentjes los te gooien
op de dansvloer, ook dit jaar met live muziek!
Coronamaatregelen:
- CST verplicht! (vanaf 12 jaar)
- Mondmaskers zijn (in code oranje) niet meer verplicht in en rond de tent

ZONDAG 20/03: Halve
Aangezien het zeer belangrijk is dat jullie goed kunnen sjorren deze zomer, gaan we al onze
creativiteit bundelen en een unieke constructie in elkaar steken. Wat zouden jullie graag
willen maken?
ZONDAG 27/03: FAMILIEDAG (Namiddag)
Neem je ouders/grootouders/broers/zussen/neven/nichten/tantes/nonkels/… mee naar de
scouts want vandaag is het familiedag!

Rafaël Keuppens (0499 32 32 74)
Marion Verbiest (0478 33 16 50)
Lotte Dietvorst (0496 28 85 04)

GIDSEN
Hallo daar lieve meiden, een nieuwe maand is aangebroken en de eerste
zonnestraaltjes zijn terug in het land want het is bijna LENTE! (yeaaah)
Uiteraard zijn we hier weer met een maand boordevol nieuwe vergaderingen, heujl
veujl plezier en dan een heus festijn om zeker niet te missen …. HET KIEKEFEEST!!!
Allen daarheen want na 2 jaar belooft het een spetterende editie te worden!

6 maart 2022: Vrije
Zie maar dat uw dansbenen zijn uitgerust voor het Kiekefeest!

12 maart 2022: KIEKEFEEST!

Kom zeker af met alle ouders, vrienden, broers, zussen, kiekes, … want vandaag
wordt er uitgebreid plezier beleefd. Overdag is iedereen welkom voor een super toffe
activiteit en in de avond kan gesmuld worden van heerrrlijke kip met frietjes en
appelmoes! Schrijf je dus zeker tijdig in voor deze feestmaaltijd. En om niet te missen:
’s Avonds kan iedereen zijn beentjes losgooien op de dansvloer met live muziek van
onze eigenste Scoutsband: Sunny Side Up!
20 maart 2022: Halve (9u30-12u)
Alles op wieltjes: Raap alles wat wielen heeft bij elkaar en wie
wil (en wie eventueel onhandig is) mag een helm & andere
bescherming meenemen cuz it’s gonna be wild.
27 maart 2022: NAMIDDAG (14u-17u)
Familiedag! Vandaag zijn jullie broers, zussen, ouders… welkom op de scouts voor
een toffe familie-activiteit!
Doe ook altijd met trots jullie uniform aan (bestaande uit hemd, das, korte groene
rok/broek) en stuur zeker een appie als je niet kan komen!
Greetingz Xx

Verkenners
Yoo boyco’s!
De lente is in zicht, en betere tijden ook. We hebben het natuurlijk over het kiekefeest!!
Het programma van
maart:

Zondag 6 maart: Vrije
Wij zijn ons al aan het voorbereiden op het
kiekefeest, dus moeten jullie niet komen vandaag

Zaterdag 12 maart: KIEKEFEEST
na 2 jaar afwezig te zijn, zijn we weer terug met het beste
eetfestijn van de lage landen. Voor al dat lekkers doen we eerst
nog een spel waar heel de familie welkom is. Dit begint om 14u.
meer info staat ook op de mail die jullie gekregen hebben
zondag 20 maart: halve
Waarom maar 1 sport spelen als je er ook meerdere
tegelijk kunt doen? In deze sportvergadering kom je het
te weten
zondag 27 maart: familiedag (14-17u)
deze namiddag mogen de mama en de papa mee spelletjes komen spelen, verkenner style
Nadien voorzien de mastworp nog een hapje en drankje om wat na te praten.

Voila, dat was het weer voor deze maand. Tot in april!
Vergeet zeker niet af te zeggen als je niet kan komen
Dries en Wout

.

JINS:
Weekend 1: 04-06 maart
Kiekenfeestregelweekend

Weekend 2: 11-13 maart
Kiekenfeest, maar dat kan niemand iets schelen want EL NICK GURZ is jarig dus neem maar
een cadeautje mee ;)

Weekend 3: 20 maart
Het is een vrije dag
vandaag, geniet van te
stinken in jullie bed.

Weekend 4: 25 - 27 Maart
Vrijdagavond = leidingsetentje (meer info volgt)
Zaterdag = districtsactiviteit (meer info volgt)
Zondagmiddag van 14u-17u = klakkenbuizen met de
ouders erbij! Dat heb je goed gelezen, deze middag is
het een familievergadering. Achteraf wordt er een lekker
hapje en drankje aangeboden door de mastworp ☺

