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JESS  OTTENBOURG  09/04/2014   KAPOENEN 

EDWARD VAN RUMST  14/04/2014   KAPOENEN 

LUCA  LEMMENS  09/04/2013   KAPOENEN 

MON  LOMBAERTS  15/04/2011   WELPEN 

NOOR  RITZEN   05/04/2011   WELPEN 

EMILE  HELIN   05/04/2011   WELPEN 

FIEN  BUDO   13/04/2010   WELPEN 

HANNE   KEPPENS  07/04/2010   WELPEN 

LIENNE-LORE WARMOES  06/04/2010   WELPEN 

LOWIE  BRUERS  29/04/2009   JONGGIVERS 

LENNERT RAEYMAEKERS  08/04/2009   JONGGIVERS 

ERMIEN LEROY   23/04/2008   JONGGIVERS 

LENNERT DUMON  03/04/2008   JONGGIVERS 

WARRE  THOMAS  23/04/2007   JONGGIVERS 

MAX  PLATTEEUW  19/04/2007   JONGGIVERS 

LEONIE  VANHEUSDEN  18/04/2002   JIN 

BOLLIE     26/04/2002   KAPOENENLEIDING 

LISA     24/04/2002   JONGGIVERLEIDING 

LAIS     12/04/2001   GIVERLEIDING 

MART     30/04/1998   JINLEIDING 
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Halloooo beste bergrakkertjes & familie!!! 

 

De eerste lentemaand staat voor de deur en hopelijk dus ook wat leuke 

zonnestraaltjes! Dat kunnen we allemaal wel gebruiken na zo lang binnen te zitten. 

Een stralende zon is dan ook ideaal om samen buiten te spelen met onze vrienden. 

Maar als echte scouts kunnen wij dit ook als het regent! 

 

Jammer genoeg verandert er voorlopig niets aan de scoutsvergaderingen: 

- alle takken blijven spelen in bubbels van 10 

- leden ouder dan 12 moeten een mondmasker dragen, voor -12 hoeft dit niet 

- voor jonggivers, givers en jin start de vergadering om 14u10 en eindigt om 

17u10, voor kapoenen en welpen blijft dit van 14u tot 17u 

- weekends en trainingsweekend mogen niet doorgaan  

- 1 hobby per kind 

 

Maar dit houdt ons natuurlijk niet tegen om ons samen te amuseren en er leuke 

zaterdagen van te maken! April is ook niet zomaar een gewone lentemaand… 

neeeen want 3 april is het paasvergadering hopelijk komt de Paashaas langs met 

wat lekkernijen! Dat is zéker iets om samen naar uit te kijken. 

 

 

 

Heel veel groetjes en tot snel, 

Pieter, Bagheera, Manon, Janne, Gigi, Patryk en Laïs 



 

Hey liefste Kapoentjess!!!  

Wat is maart toch weer voorbij gevlogen?! 

We hebben met onze bubbels SUPER DUPER MEGA GIGA leuke spelletjes 

gespeeld. Weten jullie nog in Heldenland? Of het spelletje met de weerwolven? 

EN niet te vergeten hebben we ook Nowan gered na onze tocht langs het   

prot-moeras , de Dikke Eik  en de Bolle Buik ! 

Wat een toffe maand hé?!?! 

MAARR liefste Kapoenen  

Ook in april gaan er vele leuke dingen gebeuren, ten eerste krijgen de bomen 

mooiere kleuren. Ook wij worden helemaal blij want er komt weer meer zon 

bij! Spelletjes spelen in onze bubbel, we lachen dubbel! Samen lekker veel 

ravotten & Snol en Bollie bedotten  . Corona is precies nog niet direct 

gedaan, maar wij blijven gaan met die !! 

Zaterdagnamiddagen zijn toch ZO leuk. Zie zo hier eindigen wij onze 

rijmspreuk! 

Wij kijken super hard uit naar april! Jullie toch ook hé?? 

Veel groetjes, zwaaitjes, wuifjes  

NALA, GIGI, BOLLIE, SNOL & TITA  

3 april 2021  14-17h 
Paasvergadering  

10 april 2021 14-17h 10-9=1 APRIL-vergadering  
17 april 2021 14-17h We-maken- een-feest-vergadering!!  

24 april 2021                               14-17h Mooi-weer-vandaag-vergadering  



1 mei 2021                                  14-17h Mei-maakt-ons-blij- vergadering  
 

i ste elpjes, 

De maand : de vogeltjes fluiten, de natuur ontwaakt, de zon schijnt en 
vooral een nieuwe maand waarin we met ons allen kunnen bubbelen.  

Wellicht gaan er op de dieren-verkleedvergadering nog een heleboel 

andere dieren ontwaken.   In afwachting van de nieuwe maand kunnen jullie deze  al 

invullen. Als jullie het echt niet vinden staat de oplossing vanonder deze pagina. Jullie zijn 

hier wellicht allemaal zeer goed in, dus niet spieken.      

 

 
 
 
Vergeet ook deze maand zeker jullie drinkbus niet. We hopen dat de zon gaat schijnen (dus 
je gaat ze nodig hebben).  

Spring samen met ons deze  maand in. 

Heeeeel veel  van jullie leiding! Wij hebben alvast mega veel zin in deze 

nieuwe maand vol plezier, samen met jullie!!!!! 
Shere Khan, King Louis, Akela, Bagheera en Hathi  
Oplossing rebus: Zelfs corona krijgt de stoere welpen niet klein 

 

▪ Zaterdag 3/04 (14-17u): late-1-april-mopjes-vergadering 

▪ Zaterdag 10/04 (14-17u): Genieten-van-het-zonnetje-vergadering 

▪ Zaterdag 17/04 (14-17u): Na-regen-komt-er-terug-zonvergadering 

▪ Zaterdag 24/04 (14-17u): wij-willen-nog-meer-zon-vergadering 

▪ Zaterdag 1/05 (14-17u): Dieren-verkleed-vergadering. Doe allemaal jullie 

meest dierachtige outfit/verkleedkleren aan. 

 



 

 

 

 

Wat betekend dit??? Eindelijk na die bikkelharde examens twee welverdiende weken vakantieeee, 

woohoo!!! Maar dit betekent spijtig genoeg ook dat de o-zo-gezellige avondvergaderingen er bijna 

opzitten :// 

Niet getreurd, voor de maand april hebben we weer een heleboel leuke spelletjes en thema’s 

bedacht om ons te amuseren       

We beginnen april met een echte knaller; de jaarlijkse 1 april moppen en foppen mogen 

weer uit de kast worden gehaald waarmee we onze vrienden en vriendinnetjes (al dan 

niet virtueel) proberen beet te nemen. Hebben jullie al nagedacht over een goede 

klasmop?  Als je echt niets weet kan je altijd voor de klassieke “ik-beplak-alles-met-

post-it’s-fop” gaan.  

April biedt ons ook de kans om als ware detectives onze eigen true-crime mysterie op te lossen: 

‘Easter egg’s: undercover’ of genieten van onze AMAZING ‘De Mega Grote Maik Show‘ 

die we toch maar bijna wekelijks gratis en voor niks mogen ontvangen. 

 

Maak jullie ook maar al klaar voor de verderzetting van de EPISCHEEE bubbel BATTLES, 

laten we nu voor eens en voor altijd uitmaken welke bubbel de beste is!! 

We staan nu al te popelen om jullie met (coronaveilige maar toch niettemin,) open armen te 

ontvangen voor superveel pret!!  

 

Lieve groetjes, Potpat, Hieeeriss, Mille, P.T. Barnum, Jodelo- mel en lalisa  

 

 

 

03/04/2021 WHATS IN THE BOX -vergadering 

10/04/2021 HOEZOO tis al de honderdste dag van het jaar -vergadering 

17/04/2021 MA HUH da klopt hier NIE -vergadering 

24/04/2021 Zijn die PAASEIEREN nu NOG NIE gevonden -vergadering 



Hellowkes liefste givertjessss 

 

Alweer een maand voorbij, alweer een maand coronaproof geleefd en overleefd.  

Deze  maand zetten we daarom ook in met een rijmpje over corona  

Houd jullie klaar, daar komt ie: 

Blie babeloe 

Corona zijn we moe 

Tippe tappe top 

Het is genoeg nu, stop! 

Bim bam bom 

De maatregelen vinden wij stom! 

Door de nieuwe maatregelen zal leefweek ook in deze maand niet kunnen doorgaan.  

En ja wij balen daar even hard van als jullie…            

Maaaarrrrrrrrrrrr dat wilt niet zeggen dat we er geen prachtige maand april van kunnen 

maken joehoeeewww hebben jullie er evenveel zin in als ons? 

Want ookal zijn we maar met 2 bubbels van 10, we hopen om ons 

snel weer te herenigen tot 1 grote giverbubbel, want dat blijft toch 

het allerfijnste! 

Virtuele knuffel van jullie leiding  

3 april De paashaas is ons niet vergeten vergadering 

10 april Wij rijmen deze vergadering 

17 april Mondmaskers for life vergadering 

24 april Onderbroekenwasdag vergadering 

1 mei Dag van de arbeid  



Heyyy vrienden 

 

 

 

 

 Maar niet getreurd, want van de volgende vergaderingen worden jullie zeker goed gehumeurd! 

 

 

Groetjesss 

Nelle en Leonie 

 

 

 

 



Za 10 april: 
Pokerface-vergadering 

In het casino zullen we zien wie de slimste gokker is en wie er blut 
naar huis gaat.  
 

Za 17 april: 
Lopeeeeeeeen-vergadering 

We spelen jachtseizoen door heel Tienen. Welk team wordt als 
eerst gevonden? 
 

Za 24 april: 
Nickpick-vergadering 

We gaan ergens op een leuke locatie gezellig picknicken. Neem 
allemaal veel lekkers mee en een picknickdekentje.  
 

Za 1 mei: 
Leukstefeestdagvanhetjaar-
vergadering 

Verkleed jullie in een boer of boerin want het is dag van de arbeid! 
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Paasvergadering  
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▪ Zaterdag 3/04 (14-17u): late-1-april-mopjes-vergadering 

▪ Zaterdag 10/04 (14-17u): Genieten-van-het-zonnetje-

vergadering 

▪ Zaterdag 17/04 (14-17u): Na-regen-komt-er-terug-

zonvergadering 

▪ Zaterdag 24/04 (14-17u): wij-willen-nog-meer-zon-vergadering 

▪ Zaterdag 1/05 (14-17u): Dieren-verkleed-vergadering. Doe 

allemaal jullie meest dierachtige outfit/verkleedkleren aan. 

 

03/04/2021 WHATS IN THE BOX -vergadering 

10/04/2021 HOEZOO tis al de honderdste dag van het jaar -vergadering 
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