
Eikeltje April 
!
April!is!weer!aangebroken!en!de!maand!heeft!een!hele!boel!speciale!activiteiten!in!petto!!
!
Op!1"april!mogen!jullie!misschien!wel!Paaseitjes!gaan!rapen!en!is!het!
bijgevolg!geen!vergadering!voor!de!Kapoenen,!Welpen!en!Jonggivers.!De!
Givers!hebben!op!30!maart!hun!“Terekenkot”!als!actie!voor!hun!
buitenlandskamp.!Ook!jullie!zijn!hier!allemaal!van!harte!op!uitgenodigd!!
De!afterwork!start!om!16u,!de!aansluitende!fuif!om!22u.!Voor!meer!info!
kan!je!terecht!op!het!FacebookNevenement!of!onze!website.!
!
Op!8"april!is!het!tijd!voor!onze!jaarthemadag.!We!spelen!een!spel!samen!
met!de!hele!groep!rond!het!jaarthema!allemaal!abnormaal.!We!starten!
om!14u!(ook!de!kapoenen!)!en!afsluiten!dan!weer!af!om!17u30!zoals!
altijd.!
!
15"april!is!het!geen!vergadering!voor!alle!takken.!Het!is!tijd!om!onze!
fantastische!leiding!eens!in!de!watten!te!leggen!en!hen!te!bedanken!
voor!hun!onvoorwaardelijke!inzet.!De!leiding!trekt!op!
ontspanningsweekend!en!de!leden!zullen!het!dus!een!weekje!zonder!
hun!liefste!leiding!moeten!stellen.!
!
Op!21"april"is!het!groepsverkoop.!We!zouden!graag!hebben!dat!
elk!lid!zelf!minstens!4!dozen!wafels!verkoopt!in!voorverkoop!(hoe!
meer!hoe!beter!natuurlijk!!)!Zoals!altijd!hebben!we!ook!een!
leuke!prijs!voor!onze!topNvoorverkoper!!De!voorverkoop!
strookjes!kan!je!vinden!op!de!volgende!pagina!van!het!eikeltje!en!
als!apart!bestandje!op!de!site.!!
We!spreken!af!met!de!oudste!takken!om!10u!aan!het!lokaal!
(breng!dus!zeker!een!lunchpakket!mee!)!De!kapoenen!mogen!
aansluiten!om!13u!waarna!we!hopelijk!volledig!uitverkocht!onze!
dag!afsluiten!om!17u30.!
!
We!sluiten!de!maand!af!met!een!met!een!‘gewone’!vergadering!
op!29"April.!
!
Hopelijk!maken!we!er!weer!een!knaller!van!een!maand!van!!
!
Een!stevige!linker!
De!groepsleiding! !



!



 

Hey kapoenen 
 
We zijn al de maand april en dat betekent dat we weer een hele 
maand vol met leuke activiteiten voor jullie hebben 
klaarstaan.  
 

1 april 
Vandaag is het Pasen en 
is het helaas geen 
vergadering. Veel plezier 
met het zoeken van 
paaseieren.  
 
8 april  
Vandaag is het jaarthemadag en dat betekent dat we met heel de 
scouts een groot spel gaan spelen. Jullie worden om 14u30 
verwacht aan het lokaal en jullie mogen daar om 17u30  terug 
opgehaald worden. Vergeet geen 50 cent voor het vieruurtje. 
 
15 april 
Vandaag is het weer geen vergadering want jullie super 

toffe leiding is op 
ontspanningsweekend. Maar niet 
getreurd, volgende week staan we 
terug voor jullie paraat.  
 
 
 

 
 
 



 
21 april  
Haal jullie beste verkooptrucs maar al boven want vandaag is het 
groepsverkoop. Meer info vinden jullie vooraan in het eikeltje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 april  
Train jullie spieren maar al en trek jullie mooiste 
sportoutfit aan want vandaag zijn het Olympische spelen.  
Jullie worden om 14u30 aan het lokaal verwacht en om 
17u30 mogen jullie winnaars terug worden opgehaald.  
Van al dat sporten krijg je natuurlijk honger en dorst, dus 
vergeet geen 50 cent voor een vieruurtje.  
 

Een stevige linker 
De kapoenenleiding 

 
 
 
 
 
 
 
            Simon           Kaat           Isabelle        Jarno  



 

Zondag 1  april 

Zondag 8 april 

Zondag 15 april 

Zondag 29 april 

Zaterdag 21 april  
GROEPSVERKOOP! Meer info vooraan in het eikeltje! 

EEN EENMALIGE EDITIE 









GIVERS 
Zondag 14u@Mc Donalds bij ‘t Ster  
actie Buitenlands Kamp – verwittigen als afwezig/later – tot 17u30 
 

geen vergadering  - leiding op ontspanningsweekend  - beetje wenen 
 

Op zaterdag! – vanaf 10u lokaal -  groepsverkoop - lekkere wafelkes  
- verwittigen als afwezig/later - tot 17u30  
 

Op zaterdag! – vanaf 12u op Het Ster – ne keer goe zwemmen en lopen - 
inschrijven per 4 tot max 1 april - leiding doet ook mee - alle info op 
www.scoutatlon.be -  tot minstens 17u – post je team in onze facebookgroep  
 


