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Bericht aan allen:

Steun onze lokalen, en de bouw daarvan:
Op Zaterdag 2 April van 13 tot 14 uur aan Malpertuus:
Inzameling goederen voor de openbare verkoop, en algemene info over de lokalenbouw.
nenbrengen kan ook nog tot 17 april, na een telefoontje.(Jacki Billet, 014/218.213, Lierseweg 79)

(Goederen bin-

Op zaterdag 23 April in ‘het paterszaaltje’ van 13 tot 18 uur
Openbare verkoop per opbod. Iedereen welkom om te bieden, of gewoon iets te drinken. De volledige opbrengst
gaat naar de lokalenbouw.

Op zaterdag 30 april van 18 tot 22 uur en zondag 1 mei van 14 tot 17 uur
“instatals”-café.
Tentoonstelling van instagram-foto’s in het kader van de Week van de Amateurkunsten. De volledige opbrengst gaat naar ‘het goede doel’ , en dat is: onze lokalenbouw! Kom dus allen gezellig iets drinken en een
klapke doen, zodat we ook deuren kunnen zetten in ons nieuwe lokaal.

Lentevolle scoutsgroeten,
Het comité

Kapoena Matata
Zaterdag 2 april
Deze vergadering gaan we jullie kennis over
de Disney figuren op de proef stellen met een
quiz.

Zaterdag 9 april
Vandaag is het wafelverkoop dus gaan we
volgens jaarlijkse traditie onze lekkere wafels
verkopen. Voor het sponseren van ons nieuw
lokaal!

Zaterdag 16 april
Vandaag zal er spijtig genoeg geen
vergadering zijn want dan is het groepsfuif.
Dus zal de leiding de locatie moeten
voorbereiden.

Zaterdag 23 april
We spelen vandaag fata morgana na volgens
het thema van Aladin de leiding zal wensen
klaar hebben die jullie moeten vervullen

Zaterdag 30 april
Vandaag gaan we de smurfen helpen Gargamel te
verslaan en het smurfenbos te redden!

Schrijf 3 wensen op voor het kamp
tegen de vergadering van Aladin.

Kapoena matata! Tot op de scouts!
Groetjes van jullie liefste
scoutsleiders!!

Let deze week maar extra goed op in de klas, want zaterdag 2
april spelen we pisquiz van half twee tot half vijf! Dus train
dat meesterbrein van jullie maar goed, anders zal je een
reserve broek moeten meenemen! ;)
Extra oefenen:

Zaterdag 9 april worden we allemaal verkopers! We trekken
de straten op en zetten onze jaarlijkse wafelverkoop verder.
Jullie worden verwacht om half 2 aan Malpertuus! En vergeet
niet in scoutsuniform te komen.

Mmm, lekkere wafels!

Zaterdag 16 april worden jullie zotte “leger-sluip-verstopkruip-vermom-skills” getest, want we spelen een sluipspel!
Kom best verkleed als soldaat en zorg voor de nodige
camouflage zodat je niet wordt gezien, anders zal je snel
neergeschoten worden!
Benodigdheden als echte soldaat:

Jonggivers
zaterdag 2 april

er is iemand verdwenen,
maar wij weten waar hij
zit. help jij hem mee te
bevrijden , kom dan
zeker tegen 19.00 uur
naar het lokaal

zaterdag 9 april

Vandaag gaan we van
deur tot deur om
zoals elk jaar weer
eens lekkere wafels te
verkopen ! Wij zullen
starten met verkopen
om 10:00 uur , kom dus
zeker optijd. En
vergeet zeker je gamel
en bestek niet.

zaterdag 16 april 22-24 april

vandaag is het helaas
geen vergadering ,
want de leiding geeft
een fuif zodat ze geld
krijgen voor hun nieuw
lokaal.

Dit weekend is het gouw
weekend , alle
informatie wordt via
mail doorgestuurd.
Inschrijven moet voor
30 maart gebeuren. Niet
ingeschreven kan helaas
niet mee.

zaterdag 30 april

vandaag is het een
uiterst geheime
vergadering , We
zullen alles wel
uitleggen aan het
lokaal om 13.30 stipt.
meer kunnen we er echt
niet over vertellen.

Fred Noor Marie Stef Robbe

Contactgegevens 2015-2016

Kapoenen

Stijn Anthonis			Jonas Beyens			Lieselotte Jacobs
0478/33 96 63			
0493/56 09 35			
0499/74 32 47
/					jonas.beyens@telenet.be		lieselotte96@hotmail.com
Charlotte Rahier
0471 39 11 10
charlotte@rahier.be

Wouters

Eileen Van Gils			
0486/46 07 23 			
Eileenvangils96@gmail.com

Lore Malcorps			
0485/25 34 44 			
lore.malcorps@hotmail.com

Vennila Lathouwers
0470/80 63 24

Noor Witvrouwen			
0498/70 62 25			
nonootjee@hotmail.be		

Rik Moons
0471/31 33 94
Rikmoons1@hotmail.com

vennila_lathouwers@hotmail.com

Aline Gevaerts
0475/63 37 81
alineherentals@hotmail.com

Jonggivers

Marie Van Ackerbroeck		
0476/27 08 05			
Marievanackerbroeck@hotmail.com

Seppe Raeymaekers		
Stef Van Leemput			
Robbe Malcorps
0474/81 78 47			
0484/94 44 56			
0492/86 80 36			
seppenorton@hotmail.com		vanleemputs@gmail.com		/

Givers														
Dylan Canters			
Mieke Van Gorp			
Sven Mols
0494/81 28 65			0475/619533				0477/99 68 95
dylancanters@hotmail.com
mieke.vangorp@hotmail.com
Sven.mols@hotmail.com

Jins

Dries Verelst				Jordy Jacobs				Sam Meulemans
0477/44 35 92			
0476/28 91 56			
0479/78 67 18
Dries.Verelst93@gmail.com
jorre_jacobs@hotmail.com		
sam.meulemans@hotmail.com

Groepsleiding

Sven Mols				Marie Van Ackerbroeck		Jordy Jacobs
0477/99 68 95			
0476/27 08 05			
0476/28 91 56
Sven.mols@hotmail.com		
Marievanackerbroeck@hotmail.com
jorre_jacobs@hotmail.com
Pelle Verhestraeten
0472/ 08 40 22

pelle_verhestraeten@hotmail.com

Gezamenlijk e-mailadres: klikspaan5-12@hotmail.com

