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APRIL 
3 April - Klusjesdag

15 April - Dé Kinderfuif

15 April - Dé Fuif: Bonne chance editie

16 April - Dé Zangavond



Dé Fuif & Dé Zangavond
April is de maand van ons feestweekend met Dé Fuif en Dé
Zangavond. Twee grote evenementen tijdens het laatste weekend
van de paasvakantie waarbij jaarlijks heel de polders samenkomen
in onze feesttent achter de JOS voor twee onvergetelijke avonden.
Na twee jaar online alternatieven kunnen we er eindelijk weer met
z'n allen invliegen! Smeer die stembanden al maar in want het
gaan weer knallers van formaat worden! 
Ook de jongsten zijn we niet vergeten: zij kunnen hun beste
dancemoves bovenhalen op Dé Kinderfuif maar er zijn ook tal van
andere activiteiten! 

Vrijdag 15 april: Dé Kinderfuif
Vrijdag 15 april: Dé Fuif 

Zaterdag 16 april: Dé Zangavond
 Voor meer info zie de affiches op de volgende pagina's.

Klusjesdag 3 april
We zouden graag dit jaar een nieuw concept introduceren: 
een klusjesdag waar iedereen mee kan komen helpen op de scouts! 
In de voormiddag hebben de leden gewoon scouts tussen 10u00 en
12u30 waarbij ze al enkele voorbereidingen treffen voor het kamp. Vanaf
12u30 is iedereen (leden, ouders, buren, oudleiding, ...) welkom om te
komen helpen. Wij voorzien dan een lekkere lunch voor al wie in de
namiddag komt helpen als bedankje. Graag een seintje als je komt zodat
er zeker voldoende eten is.
Wil je graag meer info? Twijfel niet om een mailtje te sturen!

Ne stevige linker,
Imke, Laura, Arne & Julie









Omdat we dit jaar op groepskamp
gaan moeten ALLE takken helpen om

de PK’s  proper te maken en te
sorteren. We hopen dat zoveel

mogelijk kabouters komen
meehelpen want dan gaat het veel

sneller!

Jammer genoeg is
het vandaag

geen scouts… de
leiding gaat
namelijk op

leidingsweekend.

Dit weekend is het

kinderfuif en zangavond.

Voor meer info kan u kijken

bij het woordje van de

groepsleiding.
 

Het is al even geleden

dat we nog eens een
bosspel hebben

gespeeld, dus dat staat

vandaag op de planning!

Het wordt een leuke

actieve voormiddag dus

wees talrijk aanwezig.
 



Krekel April 
Welpen 

Zondag 3 april 10u-12u30: Verrassing 

Vandaag is het verrassingen vergadering, zeker komen want we gaan jullie zeker nodig hebben!  

 

Zondag 10 april 10u-12u30: Paracommandovergadering 

Mannen geef acht! Vandaag gaan we werken aan jullie innerlijke strijder. Vandaag wordt een stevige 
dag in Bootcamp Sint-Hubertus dus trek maar alvast jullie bottines aan en kom verkleed in een perfect 
legeruniform zoals het hoort. Gegroet. (neem zeker een klakkenbuis mee!!!) 

 

Zondag 17 april: Geen scouts!!!! 

Vandaag is het geen scouts omdat wij net het grote feestweekend achter de rug hebben. Jullie zijn wel 
altijd van harte welkom op onze kinderfuif!!! Op vrijdag!!!  

 

zzzzzzzz 

 

 

 

 

Zondag 24 april 10u-12u30: Cakeverkoop 

BBBBoooooooooouuuuuuuuuulllllleeee dddeeeeeee beeeeerllllliiiiiiiiinnnnn!!!!! Vandaag gaan we onze 
lekkere zelfgemaakte cakes verkopen voor extra centjes voor het kamp!!! Dus bak allemaal een lekkere 
cake en eet deze niet op! 

 

 

 



Krekel april Jonggidsen

Zondag 3 april 10u tot 12u30 PK’s kuisen

Vandaag zeker allemaal komen, het is namelijk de PK’s kuisen, joepie!! Met hoe meer we

zijn, hoe sneller het gedaan is en dan kunnen we erna nog een spelletje spelen.

Zondag 10 april Geen scouts

Vandaag is het helaas geen scouts. Bezoek dus allemaal je bompa, bomma, opa, oma,

bonnie of ballie en doe ze de groetjes van ons!

15 april tot 17 april DE FUIF EN ZANGAVOND

Deze dagen is het geen scouts, het is namelijk de jaarlijkse fuif en zangavond. De leiding

zal dus druk bezig zijn met centjes te verdienen voor de scouts!

Zaterdag 23 april 19u tot 21u  THE VOICE

Vandaag gaan we eens met z'n allen zingen. We gaan “ The Voice” nadoen dus zeker en

vast komen! Het gaat super leuk worden!

Zaterdag 30 april 19u tot 21u PARTY

Trek je dansschoenen maar aan want vandaag gaan we nog eens los, we gaan namelijk

een feestje bouwen! Zeker een aanrader, komen is de boodschap!

Groetjes,

De leiding!

1



Krekel april

Vrijdag 3 april van 10-12:30: Het is weer lang geleden dat we nog eens een
deftig bosspel gedaan hebben. Zo een spel dat je door de doorns krost, je de
tegenstander moet besluipen en stiekem altijd wel wat vals speelt. Vandaag is
het nog eens van dat! Dus zorg dat we tallig aanwezig zijn dan is het des te
plezanter.

Zondag 10 april van 10-12:30: We gaan de kreupel koning van het jaar
bepalen. Door allemaal verschillende spelen met telkens een nieuwe beperking,
zullen we zien wie er het beste mee kan werken. Begin die individuele ledematen
al maar te trainen!

Vrijdag 15 en zaterdag 16 april: Dit weekend is het feestweekend van onze
scouts! kom ons dus zeker steunen op een van onze evenementen, er is voor
iedereen wat wils.

Zondag 24 april van 10-16:00: We hebben gezien dat veel van jullie scouteske
vaardigheden nog niet op het niveau zitten om te overleven op een scoutskamp.
Deze vergadering gaan we dus alle verschillende technieken oefenen, van vuur
maken tot kaartlezen!

Ne stevige linker, jullie leiding! aka: Aline, Dylan, Robbe, Brecht





JINS APRIL
zat 2 april 

19u00-...

JINCAFE! FEWE
Het laatste eekend an de paas akantie inden Dé Fuif en Dé

Zanga ond plaats! Dit raagt natuurlijk eel oorbereiding...

Daarom zijn jullie welkom om tijdens de tweede week van de

paasvakantie (11-15 april) te komen helpen met de opbouw

van de tent achter de JOS. De leiding is hier heel de eek,

leuke sfeer en echt tof om de leidingsploeg at te leren

kennen. Maar ook 's a onds mag het plezier niet ontbreken ;)

Tijdens Dé Fuif (15 april) mogen ij het freitkraam oorzien

en alle inst is oor ons! Zeker komen dus ant kassa kassa. 

Tijdens Dé Zangavond (16 april) staan naar jaarlijkse

ge oonte de jins in oor de erkoop an de bonnetjes, heel de

scouts rekent op ons dus be there!

22-24 april
Als e nog eel centjes nodig hebben

kunnen e dit eekend nog een

jincafe organiseren. Anders gaan e

ge oon a ondje chillen op de scouts:

filmke zien, gamen, random shit

Nog maar 2 maandjes

en dan zijn we al in

Portugal!

Whoohooo


