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Voorwoord
Om het volgende reigerke in te zetten, samen met de mooie lente geven we het woord aan de
Beatles:
Here comes the sun do, do, do
Here comes the sun
And ‘leiding’ say it's all right
Little ‘kapoen’, it's been a long cold lonely winter
Little ‘kabouter’, it seems like years since it's been here
Here comes the sun do, do, do
Here comes the sun
And ‘leiding’ say it's all right
Little ‘welp’, the smiles returning to the faces
Little ‘jogi’, it feels like years since it's been here
Here comes the sun do, do, do
Here comes the sun
And ‘leiding’ say it's all right
Little ‘giver’, I feel that ice is slowly melting
Little ‘jin’, it seems like years since it's been clear
Here comes the sun do, do, do
Here comes the sun
And ‘leiding’ say it's all right
Here comes the sun do, do, do
Here comes the sun
And I say it's all right

Met dank aan deze prachtig geschreven tekst en de grote vraag naar warmer weer.

Nen stevige linker,
De groepsleiding
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Evenementen

Jincafé:
25/02, 25/03, 29/04, 27/05 en 24/06
Brunch:
06/03
Op zondag 6 maart beginnen we de dag met onze jaarlijkse brunch. Ook zin om tussen 09.00uur en
12.00uur verwend te worden en te genieten van een uitgebreid assortiment aan lekkernijen? Schrijf
je dan zeker in
via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0DEMbTXQp6E8kBzA2vdXtaRXYaGmTSvFzFRkph9
mB3WrZPQ/viewform
Dezelfde dag op zondag 6 maart gaan de leden met de leiding zwemmen in de Meerminnen in
Beveren. Tussen 12.00uur en 18.00uur zijn De Reigers gaan zwemmen. Vergeet zeker niet de
kindertjes in te schrijven via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenIjDa3hVHXBdGEjMcQ6_oBOXGRxGPTnDuIhWUTG2-OlZbA/viewform?usp=sf_link. En
vergeet ook geen 10 euro mee te geven voor het de inkom van het zwembad en het busvervoer.
Meatlife:
12/03
Last but not least! Zaterdag 12 maart vanaf 20.00uur kunnen jullie een "danske placeren" op
onze Meatlife. En dat op de zalige muziek van Dj D.A.D. en Saki Be Goode. Als dat niet klinkt als een
onvergetelijke avond, dan weten De Reigers het ook niet meer!
Takkasactiviteit van de welpen:
20/03
Zondag 20 maart kan u uw hamburger box komen ophalen tijdens de scoutsuren. Als u de
welpenkas graag wilt sponsoren kan u bestellen via https://forms.gle/vyhnTtkzHsQcPtK86
Takkasactiviteit givers: Giver-a-pizza:
14/04
Takkasactiviteit jonggivers:
15/05
Takkasactiviteit kapoenen: fietsen-wash:
26/06
Zomerbar:
26/06
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Contactenlijst
Groepsleiding

groepsleiding@scoutsdereigers.be
Sanne Smans

sanne@scoutsdereigers.be

04 68 46 21 46

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

Lize Meynaerts

lize@scoutsdereigers.be

04 76 77 59 34

Kapoenenleiding

kapoenen@scoutsdereigers.be
Robin Pithsy

robin@scoutsdereigers.be

04 93 10 15 16

Arne Meynaerts

arne@scoutsdereigers.be

04 68 23 24 55

Jana Mertens

jana@scoutsdereigers.be

04 98 43 40 89

Kabouterleiding

kabouters@scoutsdereigers.be
Kaia Van Aelst

kaia@scoutsdereigers.be

/

Kobe Schepens

kobe@scoutsdereigers.be

04 87 65 95 62

Lennert Van
Reusel

lennert@scoutsdereigers.be

04 92 71 40 94

Welpenleiding

welpen@scoutsdereigers.be
Lize Meynaerts

lize@scoutsdereigers.be

04 76 77 59 34

Simen De Clerck

simen@scoutsdereigers.be

04 94 90 30 42

Isa Smet

Isa@scoutsdereigers.be

04 87 63 76 48

Jonggiverleiding

jonggivers@scoutsdereigers.be
Quinten Orlans

quinten@scoutsdereigers.be

Nieke Boen

nieke@scoutsdereigers.be

Lars De Bakker

lars@scoutsdereigers.be

04 68 13 15 13

Tibo de Pre

tibo@scoutsdereigers.be

04 96 03 30 10

Giverleiding

04 94 60 15 20

givers@scoutsdereigers.be
Lenn Jacobs

lenn@scoutsdereigers.be

04 70 57 11 47

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

Seth Jacobs

seth@scoutsdereigers.be

04 74 09 97 78

Sanne Smans

sanne@scoutsdereigers.be

04 68 46 21 46

Jinleiding
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Inschrijven
U kan uw kind online inschrijven. Dit geldt enkel voor kinderen die nieuw zijn, kinderen voor wie u
vorig jaar al lidgeld heeft betaald zijn al ingeschreven.

Het inschrijven gaat als volgt:

1. Ga naar
www.scoutsdereigers.be
2. Klik op ‘Online inschrijven’
3. Vul het
inschrijvingsformulier in
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Lidgeld
Beste ouders
Via deze weg willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting. Voor 2020 -2021
bedraagt het nationale lidgeld €34 per lid. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke scouts- &
gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, zoals onderhoud van lokalen en
materiaal, vragen wij hier bovenop een extra bedrag van €16. Dat brengt het lidgeld voor dit
werkjaar op €50 voor het oudste kind en €45 voor de volgende kinderen binnen het zelfde gezin.

U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening:

BE19 0682 2939 3812 - GKCC BE BB
Groepscomité Scouts De Reigers
Putsebaan 170 2040 Zandvliet
Met vermelding van: Naam kind + tak.
Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind: €5 korting.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo zijn, dan
zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. U kunt hiervoor terecht bij de
groepsleiding.
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Uniform
“Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen en verwijs
je naar de waarden en opvattingen van onze beweging. Met het aanbieden van een uniform willen
we aan leden en leiding de kans geven iets gemeenschappelijks te veruiterlijken.”
Kapoenen: Geen voorgeschreven uniform, wel een groepsdas en eventueel T-shirt van de groep.
Kabouters: Groepsdas, beige hemd en een groene rok/short. Eventueel T-shirt van de groep.
Welpen: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek. Eventueel T-shirt van de groep.
Jonggivers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok. Eventueel T-shirt
van de groep.
Givers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok. Eventueel T-shirt van
de groep.

Indeling van het uniform
Het groepslintje komt bovenaan op je rechtermouw
(boven het Antwerps wapenschild).
Alle scoutsemblemen die je als herinnering wilt ophangen
(bijvoorbeeld: embleem van Brownsea Island,
buitenlandse kentekens, beloftes, …) komen op de
linkermouw. Opgelet: een lange broek wordt enkel
gedragen als het vriest!
Vele van de emblemen kan je voor of na de scouts bij de
groepsleiding kopen. Hieronder staat de foto van Scouts
de Reigers, dus de keuze ligt aan jou
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2dehands uniform
Zijn je T-shirt, hemd, broek/rok of trui plots te klein? Gooi ze zeker niet weg, maar bezorg je spullen
aan onze tweedehandswinkel. Op die manier kan je iemand anders een groot plezier doen. En
misschien hebben we zelfs wel iets voor jou in stock! Je kan alle 2dehandskleren terugvinden op
www.scoutsdereigers.be
Materiaal mag steeds worden binnengebracht bij Liesbeth van het Comité (mama van Lola
(kabouter) Billie en Jules (jonggivers)).

Programma
Algemene ‘regels’
•

Wanneer het scouts is, op verschillende uren, dan nemen we altijd een
tussendoortje (koek, fruit,…) en voldoende drinken mee. Denk aan de
ecologische voetafdruk en afval, dus vermijd zo veel mogelijk papiertjes en
brikjes. Bij een scoutsdag van 10-17u komt daar nog een lunchpakket bij. Het
beste is een flesje/drinkbus dan kunnen de leden drinken wanneer ze dorst
hebben en bijvullen indien nodig. Wij zijn altijd actief bezig en gemiddeld om
het uur komen ze vragen om te drinken. Vaak zijn we ook weg van het terrein
en dan hebben de kinderen weinig aan een brikje/blikje, want dat kunnen ze
niet hersluiten en dan kunnen ze niet doseren.

•

Wanneer mogelijk, komen we met de fiets.

•

Gelieve een seintje te geven aan de leiding als uw kind niet kan komen.
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Kapoenen
Zondag 06/03 : 12u – 18u
Deze zondag is het, zoals we al jaren organiseren, de groepsdag met een brunch en een uitstap naar
het zwembad. In de voormiddag kunnen jullie lekker met zijn allen gezellig komen brunchen en in de
namiddag vertrekken de leden met z’n allen naar het zwembad.
Meenemen: drankje, 4-uurtje, zwemgerief en 10 euro.

Zondag 13/03: familiezondag
We nodigen jullie zaterdag avond met al jullie vrienden uit om een avondje iets te komen drinken.
Maar ook, en dat is het allerbelangrijkste, om jullie dansbenen tot in het kot van de nacht los te
gooien. Na twee jaar organiseren we nog eens de Meatlife. Hét feestje van de reigers! Deze zondag
is het dus ook geen scouts wegens de vermoeide dansbenen van de leiding.

Zondag 20/03 : 14u – 17u
Vandaag halen we is onze beste jeroen meus, sergio herman en andere
bekende chef kok naar boven. Wie wint er de super grote kapoenen
bake off de reigers 2022? Maken we een taart of maken we koekjes?
Dat zien jullie dan!
Meenemen: drankje, koekje

Zondag 27/03: 14u – 17u
knutselen Glitter hier, glitter daar. Geteken hier, geteken daar. Geschilder hier,
geschilder daar. Geknutsel hier, geknutsel daar. Vandaag maken we van ons echte
kunstenaars en laten we onze creativiteit te keer gaan.
Meenemen: knutselgerief, drankje en koekje

Zondag 03/04: familiezondag
De leiding trekt er weer eens op uit! En nee dit is geen late één april grap. Wij gaan op
leidingsweekend. Wat dus betekent dan jullie al jullie april grappen voor de ouders, tantes, nonkels
en grootouders moeten houden. Dit vinden zij zeker en vast niet erg. We hopen dus ook op een paar
goeie verhalen of video’s van jullie grappen. Tot volgende week!
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Zondag 10/04: 14u – 17u
Van Afrika tot in Amerika! Van op de Himalaya tot
in de woestijn! En dan van de woestijn nog eens
naar Azië en als we daar dan al zijn, zullen we
misschien ineens Australië en Nieuw-Zeeland
bezoeken. Op de terugreis maken we dan nog een
tussenstop op de Noord- en Zuidpool en als er nog
tijd is, kunnen we de rest van Europa eens gaan
bezichtigen. Jaja, zelfs op één namiddag kunnen wij
een reisje rond de wereld maken!
Meenemen: koekje en drankje

Zondag 17/04: 14u – 17u
Vandaag spelen we dikke Bertha s of nee dikke pik of
verstoppertje, tikkertje op den hoogte,schipper mag ik
overvaren,tik tak boem,... Of nee wacht we spelen ze allemaal.
Meenemen: koekje en een drankje

Zondag 24/04: 14u – 17u
Het is precies al lang geleden dat we ons nog eens goed
vuil hebben gemaakt dus we vliegen erin verf tegen de
muur overal modder bloem overal. Joeppppiiiieeeee
Meenemen: extra kleren, handdoek , koekje en een
drankje
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Kabouters
Zondag 06/03: 12u – 18u:
Deze zondag is het, zoals we al jaren organiseren, de
groepsdag met een brunch en een uitstap naar het
zwembad. In de voormiddag kunnen jullie lekker
met zijn allen gezellig komen brunchen en in de
namiddag vertrekken de leden met z’n allen naar
het zwembad.

Meenemen: drankje, 4-uurtje, zwemgerief en 10 euro.

Zondag 13/03: familiezondag
We nodigen jullie zaterdag avond met al jullie vrienden uit
om een avondje iets te komen drinken. Maar ook, en dat is
het allerbelangrijkste, om jullie dansbenen tot in het kot van
de nacht los te gooien. Na twee jaar organiseren we nog
eens de Meatlife. Hét feestje van de reigers! Deze zondag is
het dus ook geen scouts wegens de vermoeide dansbenen
van de leiding.
Onder voorbehoud van de huidige coronamaatregelen. Link
voor de updates over Meatlife: https://fb.me/e/2MhGX5V7S

Zondag 20/03 : 14u – 17u: Fopspelen
VaNdAaG gaan wij spelletjes spelen, maarrr niet zomaar
gewoon spelletjes. Deze spelletjes zijn speciaal omdat ze
jullie in de maling kunnen nemen. Ik ben benieuwd of jullie
het optijd door gaan hebben wat de bedoeling is want
anders is het TE LAATTT.
Meenemen: een goed paar hersenen
uurtje

, drankje en 4-
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Zondag 27/03: 19u – 22u: Just dance
We spelen een spel vAnAvOnD. Jaja, het wordt nog weer eens een leuke
scoutsavond. Trek je dansschoenen en een leuke outfit al maar aan en we
gaan helemaal los op de muziek met plezant spelletje genaamd “Just
dance”.
Meenemen: drankje

Zondag 03/04: familiezondag
Vandaag is nog eens een goede dag om uit te rusten met het hele gezin of om iets leuks te gaan
doen. Je kan het dus al raden…..het is nog eens een familiezondag. Ga er nog eens op uit en wij zijn al
benieuwd naar jullie leuke verhalen volgende week

Zondag 10/04: 14u – 17u: Reisje rond Zandvliet
Er is niks leuker dan een reis maken in jullie eigen dorpje. Het is
ook daarom dat we dat nog eens gaan doen. VaNdAaG gaan jullie
een reis maken door Zandvliet aan de hand van allemaal
opdrachtjes. Wie gaat er als eerst aankomen op de speciale
plek??
Meenemen: een fiets, drankje en 4-uurtje

Zondag 17/04: 14u – 17u:
Jachtseizoen
VaNdAaG gaan jullie op jacht naar een groepje
slechteriken. Op wie en waarom zullen jullie zelf nog
moeten uitzoeken. Haal je beste speurneuzen dus al
maar boven en neem jullie denkbeeldige snuffelhonden
mee. WE MOETEN ZE TE PAKKEN KRIJGEN.
Meenemen: Drankje en 4-uurtje

Zondag 24/04: 14u – 17u: Bosspel
VaNdAaG gaan we nog is een ouderwetse scouts activiteit
doen. We trekken naar het bos om een spel te spelen.
Trek jullie bottines al maar aan, begin al maar na te denken
over mogelijke strategieën en voor alle valspelers (Kaia)
STOPT DAAR NU IS MEE. DAT IS NIET LEUK!!!
Meenemen: Drankje en 4-uurtje
10

Welpen
Zondag 06/03 : 12u – 18u
Deze zondag is het, zoals we al jaren organiseren, de groepsdag met een brunch en een uitstap naar
het zwembad. In de voormiddag kunnen jullie lekker met zijn allen gezellig komen brunchen en in de
namiddag vertrekken de leden met z’n allen naar het zwembad.
Meenemen: drankje, 4-uurtje, zwemgerief en 10 euro.

Zondag 13/03: familiezondag
We nodigen jullie zaterdag avond met al jullie vrienden uit om een avondje iets te komen drinken.
Maar ook, en dat is het allerbelangrijkste, om jullie dansbenen tot in het kot van de nacht los te
gooien. Na twee jaar organiseren we nog eens de MEATLIFE. Hét feestje van de reigers! Deze zondag
is het dus ook geen scouts wegens de vermoeide dansbenen van de leiding.
Onder voorbehoud van de huidige coronamaatregelen. Link voor de updates over Meatlife:
https://fb.me/e/2MhGX5V7S

Zondag 20/03 : 14u – 17u
Vandaag verkopen de welpen hun burgerpakketten.
Nee, nee, het zijn geen burgers van welpengehakt.
Het is ook niet een pakket van HelloFresh. Het zijn
de limited edition deluxe hamburger pakketten van
de welpen van Scouts de Reigers. We zoeken deze
dag nog net wat helpende handen om de ultieme
verkoop ervaring aan de mensen de geven.
Op voorhand je pakket bestellen via deze link:
https://forms.gle/vyhnTtkzHsQcPtK86
Meenemen: drankje en vieruurtje

Zondag 27/03: 14u – 17u
Vandaag is het een speciale dag, doe u stevige schoenen maar aan want we marcheren huis aan huis
door het dorp. Hopelijk dat mensen wel iets willen ruilen tegen een appel of een ei? Dit klopt het is
ruiltocht
meenemen: koekje, drankje, appel en/of ei, uniform
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Zondag 03/04: familiezondag
De leiding trekt er weer eens op uit! En nee dit is geen late één april grap. Wij gaan op
leidingsweekend. Wat dus betekent dan jullie al jullie april grappen voor de ouders, tantes, nonkels
en grootouders moeten houden. Dit vinden zij zeker en vast niet erg. We hopen dus ook op een paar
goeie verhalen of video’s van jullie grappen. Tot volgende week!

Zondag 10/04: 14u – 17u
Ganzenbord: schud jullie veren maar los want vandaag is het zover. We spelen het enige echte grote
ganzenbord spel. Ben je benieuwd? kom dan maar zeker af!
meenemen: koekje & drankje

Zondag 17/04: 14u – 17u
Wisten jullie dat Columbus op 17 april, zo’n dikke 500 jaar geleden aan het onderhandelen was met
de Spanjaarden over Amerika? Awel, wij ook niet. Wat we wel weten is dat wij vandaag ook een
nieuwe wereld gaan ontdekken. Dit gaan we doen a.d.h.v. een kaart want anders zullen we helaas
niet ver geraken. Heb je thuis een kompas liggen? Neem deze dan zeker mee zodat we niet zelf in
Amerika uitkomen.
Meenemen: koekje, drankje, de ontdekkingsreiziger in jezelf

Zondag 24/04: 14u – 17u
Wat is groen en zit op een hek? Wat is wit en hangt aan een boom? Wat is oranje en staat langs de
weg? Heb jij een idee wat het antwoord is op deze vraag en heb je een blaas van staal? Kom dan
zeker en vast deze zondag naar de scouts want dan ben jij dé aanwinst voor één van onze pisquizploegen. Zie wel dat je uitgeplast aankomt, anders minpunten!
Meenemen: koekje, drankje en je megabrein

Jonggivers
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Zondag 06/03 : 12u – 18u
Deze zondag is het, zoals we al jaren organiseren, de
groepsdag met een brunch en een uitstap naar het
zwembad. In de voormiddag kunnen jullie lekker met
zijn allen gezellig komen brunchen en in de namiddag
vertrekken de leden met z’n allen naar het zwembad.

Meenemen: drankje, 4-uurtje, zwemgerief en 10 euro.

Zondag 13/03: familiezondag
We nodigen jullie zaterdag avond met al jullie vrienden uit om een avondje iets te komen drinken.
Maar ook, en dat is het allerbelangrijkste, om jullie dansbenen tot in het kot van de nacht los te
gooien. Na twee jaar organiseren we nog eens de Meatlife. Hét feestje van de reigers! Deze zondag
is het dus ook geen scouts wegens de vermoeide dansbenen van de leiding.
Onder voorbehoud van de huidige coronamaatregelen. Link voor de updates over Meatlife:
https://fb.me/e/2MhGX5V7S

Zondag 20/03 : 10u – 17u
Vandaag verdelen we de wafeltjes die we een tijdje terug
verkochten doorheen 2040. Dit doen we afwisselend
zodat niet de hele tijd dezelfde dit aan het doen
zijn. Degene die geen wafels aan het verdelen
zijn spelen met de overige leiding spelletjes om
U tegen te zeggen.
Meebrengen: koekje, drankje, middageten en een
beleefdheidsvorm in een taal naar keuze.
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Zondag 27/03: 14u – 17u
De komende drie weken bereiden we ons al voor op het
buitenlands kamp en op het weekend dat volgt. Dit doen
we door verschillende dingen te oefenen op een leuke
manier. Het is dus aangeraden voor zij die meegaan op
kamp en weekend dat ze meekomen naar deze komende
weken (zeker voor de nieuwere jonggivers).
Vandaag staat op de planning sjorren, met touw en
balken gaan jullie aan de slag. Wij leggen jullie alle
knoopjes van het vak uit en hopen op het einde van de
dag dat jullie onze uitdaging aankunnen.
Meebrengen: drankje, koekje, zakmes (niet verplicht) en veel knoopgoesting

Zondag 03/04: Familiezondag
De leiding trekt er weer eens op uit! En nee dit is geen late één april grap. Wij gaan op
leidingsweekend. Wat dus betekent dan jullie al jullie april grappen voor de ouders, tantes, nonkels
en grootouders moeten houden. Dit vinden zij zeker en vast niet erg. We hopen dus ook op een paar
goeie verhalen of video’s van jullie grappen. Tot volgende week!

Zondag 10/04: 10u – 17u
Deze week oefenen we al reeds wat het is om voor een
grote groep te koken, hoe je een deftig vuur aankrijgt
om mooie gerechtjes op te maken en hoe we dit alles
doen op een zo efficiënt mogelijke manier. Zo kunnen
we op kamp altijd eten wanneer we honger hebben en
geen 3 uur later.
Meebrengen: koekje, drankje, gamel, bestek en de Piet
Huysentruyt die in je schuilt.

Zondag 17/04: 14u – 17u
De laatste dag dat we onze technieken gaan
verscherpen naar het kamp/weekend toe
focussen we op tenten en rugzakken. We zetten
en breken een grote tent af, we helpen met het
afstellen van alle trekkersrugzakken en we zorgen
dat iedereen zijn eigen tentje deftig kan opzetten
en afbreken.
Meebrengen: eigen tentje voor 3-daagse,
trekkersrugzak, koekje en drankje
14

Vrijdag 22/04 - Zondag 24/04
Het is eindelijk zo ver, het jonggiverweekend. We trekken erop uit, we eten wat de pot schaft en we
spelen tot we er quasi bij neervallen.
Meer info volgt later via mail.
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Givers
Zondag 06/03 : 12u – 18u
Deze zondag is het, zoals we al jaren organiseren, de groepsdag met een brunch en een uitstap naar
het zwembad. In de voormiddag kunnen jullie lekker met zijn allen gezellig komen brunchen en in de
namiddag vertrekken de leden met z’n allen naar het zwembad.
Meenemen: drankje, 4-uurtje, zwemgerief en 10 euro.

Zondag 13/03: familiezondag
We nodigen jullie zaterdag avond met al jullie vrienden uit om een avondje iets te komen drinken.
Maar ook, en dat is het allerbelangrijkste, om jullie dansbenen tot in het kot van de nacht los te
gooien. Na twee jaar organiseren we nog eens de Meatlife. Hét feestje van de reigers! Deze zondag
is het dus ook geen scouts wegens de vermoeide dansbenen van de leiding.
Onder voorbehoud van de huidige coronamaatregelen. Link voor de updates over Meatlife:
https://fb.me/e/2MhGX5V7S

Zondag 20/03 : 14u – 17u
MANNEN MANNEN MANNEN MANNEN
MANNEN!!!! De leiding heeft een super
deluxe fantastische verrassing voor
jullie in petto, want we hebben weer
wat kunnen regelen voor vandaag. Kom
dus zeker met zen alle, want voor de
verrassing hebben we zeker meer dan
15 man nodig! Se bet here and be
suprised, because today we will rock
your world!!!
Meenemen: alle givers, een koekje en
een drankje

Zondag 27/03: 14u – 17u
Na de zalige verrassing van vorige week en de komende familiezondag en Giver A Pizza, is het tijd
om nog even “back to the roots” te gaan. En dat nemen de Reigers graag letterlijk, want vandaag
gaan we nog een een goei ouderwets bosspel spelen uit onze vleugels toveren. Haal dat killerinstinct
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al maar naar boven. Haal jullie slimste hersencellen erbij en laat dat prinsesje in jullie maar thuis,
want vandaag is het knallen, knallen, knallen en potverdekke nog is knallen.
Meenemen: koekje en een drankjeu

Zondag 03/04:
Deze zondag is het jammer genoeg geen scouts ladies en babies. De leiding spreekt dit weekend
namelijk af om te vergaderen voor o.a. het kamp. Dus neem vandaag gerust de tijd om even uit te
rusten of naar de bomma en den bompa te gaan, de moeke en de vokke te bezoeken, even binnen te
springen bij de moekie en de poekie, of een theetje te gaan drinken bij de oma en den opa. Wij zien
jullie volgende week!

Zondag 10/04: 13u – 20u
Vandaag is het onze Giver A Pizza. Dat
wil 1) zeggen dat jullie allemaal paraat
moeten staan om pizza’s te maken en
op te dienen 2) dat jullie al jullie
vrienden en familie moeten
uitnodigen, zodat we met genoeg
centjes op kamp gaan en 3) dat we
vandaag “bordenvol” plezier zullen
maken. So be there or a pizza
margherita, tonno, poyo, Satgioni,
Hawaï, Mozzarella, Prosciutto, salame,
quattro formaggi, Turkish, ….

Zondag 17/04: 9u20 – 13u
Vorige week hebben we zoveel pizza’s geserveerd dat we geen eten meer kunnen zien. Of toch wel,
want vandaag gaan we naar de vogelenmarkt in ’t stad. Geniet dus van lekkere Marokkaanse
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theetjes, verse dumplings, nen ochtend durum, een gezonde smoothie, droge sauscissen en noem
het maar op. Neem zeker een centje mee, zodat jullie iets lekkers (of kwartels) kunnen kopen.
Meenemen: een centje, koekje en een drankje

Zondag 24/04: Leefweek
Deze week is het eindelijk zover dames en
heren! De lang verwachte hoogst
geanticipeerde leefweek is eindelijk een feit.
Wat wil dat nu juist zeggen? Heel de week
lang “leef” je op de scouts, dus in de dag ga
je gewoon naar het school en ’s avonds kom
je terug naar de scouts om met zen alle iets
te doen. Dat kan een filmavondje zijn, een
gezelschapspelletjesavond, een avondspel
en noem het maar op. Verdere informatie
zullen we nog wel zeker op tijd doorsturen.

Als je vragen hebt, kan je altijd bellen naar:

Ondeugende Slaapmuis a.k.a. Lenn Jacobs
04 70 57 11 47

Of

Vrijmoedige Suricata a.k.a. Jasper Wijnings
04 74 129 040
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Avondlied
Voor alle leden (en eventuele leiding) die het avondlied nog niet kennen…

O Heer, d' avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom
de winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom
wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied
wij danken U voor wat we ontvingen,
wij vragen, Heer, verlaat ons niet
knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
luisterend, fluisteren, kruinen mee
en sterren staren teder
geef ons Heer, zege en rust en vree
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