


Beste ouders, leden & sympathisanten, 

 

 

Het laatste weekend van februari was het ons fantastisch scoutsbal, aan iedereen die erbij was: 
Bedankt om er zo een gezellige en leuke avond van te maken!! 

Nu de maand Maart, en wat deze ons allemaal te bieden heeft: 

• 2-4 maart: Helaas geen scouts dit weekend! Onze leiding is op kampvoorbereidingsweekend 
om de kampen ineen te steken, verdere info over het kamp volgt in het kampsiegje! 

 

• 10 maart: Ten voordele van hun kamp organiseren onze Gidsen vanavond hun gidsenquiz! 
Deze zal doorgaan in de refter van de knipoog. Allen daarheen om de eerste plaats te gaan 
veroveren! 

 

• 9-11 maart: Vorige maand was het duodagen, nu is het de beurt aan onze maxi-givers om met 
heel het district op giverdagen te gaan! Onder het moto vriendschappen over scoutsgroepen 
heen, leren we de leeftijdsgenoten uit andere scoutsen kennen!! 
 

Dit was het dan voor de maand maart! Om te weten wie wat, waar en wanneer gaat doen, lees maar 
snel verder, het belooft weer een fantastische en plezante maand te worden!! 

 

Ne stevige linker, 

 

 

Levenslustige Wasbeer & Sympathiek Stokstaartje 



Hallo allerliefst kapoenen!!! 

Maart belooft weer een hele leuke maand te worden: 

  

3 maart: geen vergadering   

De leiding gaat op weekend om jullie super leuk 

kamp in elkaar te steken!!! 

 

10 maart: snoepvergadering!!! 

Houd maar een groot plaatsje in jullie 

buikje vrij want vandaag is het 

snoepvergadering!!! Jullie mogen van 14-

17u naar de bkl komen. Zoals de naam van 

de vergadering het al verklapt wordt dit 

een vergadering om van te smullen, zeker komen dus!! 

 

17 maart: is het geen vergadering MAAAAAAAAAR: geen 

schrik, jullie hebben dit wekend wel scouts. 

 zondag 18 maart is het wouterdag, we komen samen met 

allemaal kapoenen, kabouters en welpen van andere scouts en 

spelen samen spelletjes!  

Meer info (plaats, uren,…) zal nog via mail volgen! 

 

24 maart: 14-17u  

Vandaag mogen jullie de straten van Ranst 

onveilig gaan maken want we spelen een 

dorpsspel!!!! 

Wij hebben ook speciale gasten deze 

vergadering, benieuwd? Zeker komen!! 

4-uurtje: Maryse 



31 maart: 14u-17u 

Haal jullie beste mopjes al maar boven want 

het is 1 april-vergadering!!!  

Dat moet geen probleem zijn voor jullie wan 

wij weten dat jullie de besten zijn in grappen 

uithalen! 

4-uurtje: Nathan 

 

April: 7/4 van 14u-17u, 14/4 van 14-17u, 21/4 van 14u-17u,  

28 april: speciale uren want we gaan op uitstap, deze zullen nog 

volgen!! 

 

Heeeeeel veeeeel dikke zoenen van jullie leiding: 
 
 
  



Hey allerleukste kapoenen, 
Ondertussen is het al maart, wat vliegt dit scoutsjaar weer voorbij! Ook deze maand hebben 
we weer een superleuke planning!  

 

3 maart  

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, want de leiding gaat op weekend om voor 
jullie een super leuk kamp in elkaar te steken!  

 

10 maart   14u - 17u  

Smeer jullie benen maar in, want vandaag is het laddercompetitie! Wie is 
de strafste touwtrekker of wie wint er met schaar-steen-papier? 
Vandaag komen we het allemaal te weten!  

Emma D. , zorg jij voor wat lekkers om onze krachten te versterken?  

 

Zondag 18 maart   

Wisten jullie dat er heel veel kapoenen zoals jullie zijn in andere scoutsgroepen? Wel, 
vandaag gaan jullie die andere kapoenen leren kennen! Het zijn immers kapoenendagen en 
dus gaan we spelletjes spelen met superveel kapoenen van allerlei scoutsgroepen!  

Meer info volgt nog.  

 

24 maart    13u - 16u  

Hoe sportief zijn jullie eigenlijk? Vandaag gaan we het uitzoeken. Zorg maar dat jullie goed 
uitgerust zijn voor onze sportvergadering! 

Nanou, wil jij voor een 4-uurtje zorgen?  

 

31 maart   10u - 13u 

De paashaas komt vandaag hopelijk ook op de scouts langs zodat we 
lekker kunnen smullen van chocolade- eitjes tijdens onze paasbrunch. 

 

Zo, dat was het weeral voor deze maand! Hebben jullie er ook zoveel 
zin in? 
Kussen en knuffels,   
Kora, Zazou, Gigi en Nala  



 
Helaba kabouterkes, dag 

sloeberkes zijn jullie klaar voor 
weeral een maand op en top 
speelplezier???!!! Wij wel!! We 
hebben alweer een bruisende 

planning voor jullie klaarstaan!! 

3 maart 
Ohneeee!! Vandaag is 
het geen vergadering, 
want wij gaan jullie 
kamp voorbereiden!! 

 

 

10 maart 
JAAAAJOEPIEJAJEEEE vandaag is het 
Schildenspel!! Jullie mogen de tennisballen nog 

is goed laten zien wie de baas is van 2 tot 5 
aan de BKL. Milou breng jij een stevige 
versnapering mee zodat weer tegenaan 
kunnen? 



 

18 maart 

Hu wa is da, welpen+ kabouters wordt?  
WOUTERdagen e mannekes dat ga 
superleuk worden!! Zondag?? JA ZONDAG!! 
Verdere info volgt nog!  
 

 

 

24 maart 
Gaan we vandaag een dorpsspel 
spelen? JAAA we gaan vandaag een 
dorpsspel spelen!! En wat gaan we 
met dat dorp doen? We gaan dat met 
de grond gelijk spelen!! Afspraak aan 

de BKL van 2 tot 5. Emma DB breng 
jij een lekkere snack mee voor je medekabouters? 

31 maart 
Het is tijd om te 
smulleeeeeeenn!!  

Bikke bikke bik 
hap hap hap!! We gaan 
onze buikjes volsteken van 

9 tot 11 aan de BKL!! 

  Winter      Okapipi 

 

 

 

 

      Jakokako    Dolfje 



 

3 maart – Leidingsweekend 

Sorry kids maar deze week hebben we helaas geen vergadering want de leiding 
moet het leukste kamp ooit in elkaar gaan steken. Volgende week zal er weer 
een volledig leidingsploeg klaarstaan voor een enorm leuke vergadering.  

  

 

 

10 maart - schildenspel van 14h-17h ( 4-uurtje Alexx ) 

Yeeesss !!! Deze week is het schildenspel dus zet u maar schrap voor de leukste 
vergadering van het jaar !! Wij hopen iedereen te zien om er een geweldige 
vergadering van te maken  

Alexx kan jij het 4-uurtje meenemen ? 

 
 

ZONDAG  18 maart  Wouterdag  

De info over de vergadering volgt nog.  

 

24 maart - Dorpsspel (cluedo) van 14h-17h ( 4-uurtje Onna ) 

Hellow iedereen !! Deze week spelen we een dorpsspel en niet zomaar een 
dorpsspel maar een cluedo dorpsspel ! Zeker en vast een niet te missen 
vergadering dus  !  Tot dan !! 

Onna kan jij het 4-uurtje meenemen ?  
 

 

 



31 maart - Kookvergadering van 14h-17h  

Rol jullie mouwen al maar omhoog en haal jullie beste truken maar uit de kast. 
Vandaag gaan enkele enorm lekkere gerechtjes koken !  

Niets leuker als dat toch ?  

Voor deze vergadering zou iedereen 4 euro moeten meebrengen om naar de 
winkel te gaan. Wij hopen iedereen daar te zien !  

 

 

 

 

 

 

 

Dat was weer heel wat, maar wij hebben er al enorm veel zin in !! Tot dan kids !! 

Dikke dikke dikke knuffels en kussen jullie liefste leiding xxxx 

 

 
    Sika              Wiki       Papegaai     Kapucijnaap       Agame 

 

 



 Joooooow welpen!!!  
Na de fantastische maand februari staat maart alweer voor de deur. Laten we een kijkje 
nemen wat we gaan doen deze maand. 

 

4 maart: geen vergadering ( kampvoorbereidingsweekend) 

Dit weekend gaat jullie leiding op weekend om een 
fantastisch kamp voor jullie in elkaar te steken. 
Jammer genoeg is het daardoor geen vergadering 
maar volgende week zijn we er terug!  

 

Zaterdag 10 maart: Verassingsvergadering 14u-17u 
@BKL 

Wat we gaan doen is nog een groot geheim. Neem allemaal een 
schop(als dat lukt),  mee en kom met de fiets!!! 

4 uurtje: Juul neem jij iets lekkers mee aub? 

 

 

 

Zondag 18 maart: Wouterdagen 

Op zondag 18 maart nodigen we jullie graag uit op de grote wouter- en kapoenendag van District 
Morckhoven. Hier kunnen jullie samen met jullie leeftijdsgenoten van 9 verschillende scoutsen bijeen 
komen om een dag vol spanning en avontuur te beleven! 
 
Concreet: 

Zondag 18/03 

Uren: 10u-13u 

Locatie: Fort 3 Borsbeek, Frans Beirenslaan 2A5B 

€ 2 per persoon 

 

Zaterdag 24 maart: Schildenspel!!!! 

Tennisballen, schilden, beken, bruggen, 
kampen, tonnen,….  Ja jullie hebben het al 



door het is vandaag schildenspel!!! Zorg ervoor dat jullie vizier 
goed is afgesteld en dat jullie ‘ontwijkskills’ on point zijn zodat 
we kunnen winnen van waigunda en nog maar eens kunnen 
laten zien wie de beste welpen zijn!  

4-uurtje: Jef Vandijk neem jij iets mee aub?                

        Zaterdag 31 maart: paasbrunch!!! 10u-13u 

Omdat het morgen Pasen is gaan we lekker brunchen. 
Hopelijk hebben de paasklokken ook wat paaseitjes 
gebracht en dan kunnen we er een gezellig ontbijtje 
van maken! Neem allemaal 3euro mee aub!! 

 

 

 

 

 

Wist je datjes: 

• Slakken kunnen wel 3jaar slapen! 
• Lukas voor 5 maanden gaat fietsen en dus niet meer 

komt dit jaar en wij hem kei hard gaan missen!!( veel 
plezier Lukas en tot volgend jaar!) 

• Een octopus heeft 3 harten. 
• De mang wereldkampioen snowboarden is. 

                                                                                                                De mang op zijn board 
 

 Dit was de maand maart alweer, tot op de vergaderingen!! 

The fantastic 4: 

 
 
             Kaa                  Mang             Tavi               Tabaqui  



Siegje welpen 


3 maart: 


Deze week moet we spijtig genoeg zeggen dat er geen vergadering is want al de leiding is op 
weekend om voor jullie een super LEUUUK kamp voor te bereiden. 

We zien elkaar dan allemaal terug op de volgende vergadering ;)




10 maart: 

4-uurtje: cederic 


Omdat het nog steeds FRISKES is buiten maar we toch 
graag buiten spelen, gaan we deze vergadering buiten 
sporten want wat is beter om het warm te krijgen dan veel 
lopen, sjotte en springen!!!

We spreken af om 14u-17u aan de BKL.


18 maart: 


Deze week is er een speciale vergadering gepland, WOUTERDAGEN

Dit gaat door op de zondag, in fort 3 Borsbeek, Frans Beirenslaan 2A5B.

De uren zijn van 10u-13U en er wordt gevraagd om 2 euro per persoon mee te nemen voor het 
“12-uurtje”.

We gaan op Wouterdagen een hele voormiddag spelletjes spelen met welpen van andere 
scoutings van ons district !!

Jullie krijgen hier ook nog een brief over met alle info over wouterdagen.




24 maart:

4-uurtje: Thor


Vandaag is het een vergadering waar ik zeker van ben dat veel van 
jullie op gewacht hebben WANT vandaag is het SCHILDENSPELLL!!!!!

Het is zo als normaal van 2-5 aan de BKL!!

See you there or be a square!!




31 maart:

4-uurtje: Bastian


Smeer jullie benen al maar in en eet een goei bord 
spaghetti want jullie gaan al jullie krachten nodig 
hebben !! We gaan namelijk met onze stalen rosse (fiets) 
crossen in de bossen !!

Iedereen moet dus met de fiets komen naar de BKL waar 
we om 14u onze cross beginnen en terug eindigen om 
17u.




7 april:

4-uurtje : Daan


TROLOLOLOLOLOLOLOL is het gene da wij vandaag gaan doen op de scouts!!

van 14u-17u gaan we op de BKL gewoon goe wa lollen en trollen.


Da wast dan weer voor deze maand ! 

TOT OP DE VERGADERINGEN !! 




LOWIE                       SHERE KHAN                             HATI                              BAGHERA






 
 
 
HEYYYYYYY GIRLSSSSSS (navajo)  
 
3 maart -> geen vergadering  
Het is jammer genoeg geen vergadering LL maar niet getreurd, wij hebben een super goed 
excuus -> wij zijn ons zalig, supertof en spannend kamp aan het voorbereiden!!!!  
We will miss you xoxo 
 
10 maart -> 14-17 uur  
SCHILDENSPEL woehoeehh, finallyyy, cannot wait!!!!  
 
17 maart -> 14u-17u  
Kom allemaal maar in perfecte uniform want wij, als de aller strakste jong-gidsen van de 
hele wereld, gaan onze kunsten showen want het is ………  techeniekenvergadering!!!!  
HET IS HEEL BELANGRIJK ALLEMAAL TE KOMEN ZODAT WE OP 
PAASKAMP VLOT KUNNEN OPBOUWEN.  
 
24 maart -> 14-17u (hangt een beetje van jullie werkjes af)  
Vandaag is het PATROUILLEVERGADERING.  
Zoals vele slimme jong-gidsen al wel weten is dit de vergadering waarin jullie zo veeeel 
mogelijk centjes verzamelen zodat jullie zo mogelijk kunnen boefen op kookdag op kamp!  
GA dus zeker eens horen bij familie, buren, vrienden, juffen, meesters,…. Waar jullie een 
handje kunnen uitsteken om wat centjes bij te verdienen  
Tips: carwash (ga op voorhand in de supermarkt vragen of dit op hun parking mag), koekjes 
verkopen, kuisen, in de tuin werken,…….  
PS: vergeet niet ons te laten weten wat jullie gaan doen zodat wij eens kunnen komen piepen 
J  
 
31 maart  
Geen vergadering want het is … PAASKAMP!! Jullie worden verwacht op 2 april en mogen 
terug naar jullie lieve oudertjes gaan op 7 april tegen 12 uur. Voor de eerstejaars en de 
nieuwe leden: jullie eerste tentenkamp JJJ en we gaan er dus een weekje samen tussen uit 
-> looking forward!!! (brief volgt met de details)  
 
GrEatZZZZzzzzzzz jullie favo leiding: stokkie, azzie, sternie en herdie xxxxxxxxxxx 



Awel nog eens nen goeien dag, Tis bar(ry) koud , waardoor je liever in je lui(paard)e zetel blijft zitten 

voor je haardvuur. Das zeer begrijpelijk hoor. Gedaan me stomme puns want Das wel vervelend. 

In ieder geval Maart dus. 

 

Twas in den teiden van de oude heer dat er een zeer groot misterie 
bestond. Het verhaal werd van ministreel tot ministreel doorgegeven 
tot het eindelijk in mijn nederige handen belande. Te opgetekende 
woorden waaren de volgende.  

Indien u, dienaar van de baron Baden een verassing int ontvangst wilt 
nemen,zal u te paard moeten trekken naar de steeg van de 
landbouwer.Op de 10 dag van Sint-Maarten. Van 2 na hogezon tot 5 
na hogezon. 

 

 

 

Deze geschrifte verbaaste me dat ik even moest luisteren naar 
luitmuziek. Het verbaasde mij weld at deze speller zoveel 
techniek had. Toen ik hem ten rade vroeg gaf hij mij de 
interucties om op dezelfde locatie als de geschriften mij te 
bevinden om hetzelfde uur. Daargings zal hij mij deze nobele 
Techniek bijbrengen. 

 

 

Toen de nazon viel bevond ik me naar de grootstad. 
Niet voor de kroeg of ander laagstaand vertier. Oh 
nee. Ik ging naar de drukkersgilde. Deze vertelde me 
dat ik zou moeten wachten totdat de monniken mijn 
informatie hadden neergeschreven. Dit ging zijn op de 
24ste dag van Sint-Maarten. 

 

 

 

 

 



 

Maar op mijner reis terug naar mijn woonste werd ik meegenomen door de mannen van Graaf 
Bruno. Zij hadden mij 4 manen lang vastgehouden in de tereinen van de hoofdman. Op de 
ondergrond stond ook een tekst geschreven maar deze was in een heidense taal. Dus schreef ik 
ze op en bracht deze naar de biblioteecaris. Deze had tijd nogdig om dezer brief te vertalen en 
ik moest dus nog een paar manen lang wachten op wat deze symbolen hadden te betekenen. 

 

 

Mijn terugweg was generkans zonder kleerscheuren, ik moest zelfs een militaire training 
ondergaan. Deze info volg nog. 

 

 

Kort voor de ouderes : 10/03 verassingsvergadering van 2-5, 17/3 technieken van 2 tot 5, 24/03 stadspel info volgt nog, 02/04 paaskamp info volgt nog, 14/04 commandoraid info volgt 

nog. 

 

 

 

 

Met een welgemeende groet 

 



HEEEEEEEY	liefste	Gidsen!!!!!!!	Zijn	jullie	klaar	voor	weer	een	suuuuper	toffe	
scoutsmaand?!?!?!		
	
2-4	maart:	de	leiding	is	op	weekend	om	jullie	mega	fantastische	kamp	in	elkaar	te	steken	dus	
deze	week	is	het	jammer	genoeg	geen	vergadering		

	
	
	
10	maart:	zorg	maar	dat	jullie	goed	uitgerust	zijn	want	dit	weekend	is	
het	zo	ver:	HET	IS	QUIZWEEKEND!!!!!!  Meer info over wanneer 
jullie allemaal aanwezig moeten zijn op mail en in de fb groep. 
	

	
	
	
17	maart:	19-21	@vkl:	zet	al	maar	een	toffe	post	op	
insta	of	een	nieuwe	pic	op	pinterest	want	deze	
vergadering	is	het	HIPSTERVERGADERING.	Doe	allemaal	
maar	uw	hipster	kleren	aan	en	neem	uw	smartphones	
mee	want	it’s	gonna	be	lit!!!! 	
Gwenn,	neem	jij	het	vier-uurtje	mee?		
	
	
	

	
	
	
	
24	maart:	19-21	@vkl.	
VETZAKKKEEEEEEVERGADERING.	Doe	maar	allemaal	
de	vieste	kleren	aan	want	HOE	VETTIGER,	HOE	
PRETTIGER!!!!!		
Maya,	neem	jij	het	vier-uurtje	mee?		
	
	



	
	
	
31	maart:	13-17@vkl	+	bring	your	bike.	Amai	
eindelijk	nog	is	een	goei	stadspel!!!!!!!!	Iedereen	
die	een		buspas	heeft,	neem	die	dan	zeker	mee!!		
Paulien,	neem	jij	het	vier-uurtje	mee?		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
7	april:	14-17	@BKL:	super	toff!!!	Nog	is	een	goei	
oldschool	bosspel	spelen,	FINALLY!!	
emma	celis,	neem	jij	het	vier-uurtje	mee?		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kusje,	hartje,	roosje,	
	jullie	aller	liefste	leiding	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	



Nieuwe maand, nieuwe vergaderingen! 
Om deze maand sterk te beginnen, is hier een wijze zegswijze van een oude Aziaat. 
 
“Beter één lijst kollel in de hand dan tien in de lucht” – Caracara 2017 
 
Oké dus nu het echte werk: 
 
3 maart  Geen vergadering. Ni omdat we lui zijn, nee we zijn gewoon aan 
elle bangelijk kamp aant werken. Niet getreurd want … 
 
 
 
 
 
 
10 maart  Bompa 14-17u at VKL 
Versnapering: Jorne 
 
Tis vandaag wel vergadering! Komt allemaal verkleed als bompa en zie dat ge zo klaar zij als de yorrit 
die van deze piet wil eten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 maart  schildenspel 14-17u at BKL 
Versnapering: Bocajs  
 
Oorlog!!! Het is vandaag nog eens een goei old school schildenspel met shit bouwen enzo om dan 
maar een uur echt te spelen. NICE!!! 
Hint: als ge ni geraakt wil worden, bouw dan uw cover zo hoog als de Gilles  
 
  



24 maart  Highlandgames 14-17u at VKL 
Versnapering: Dennis 
 
Haal uw kilt al maar van de zolder want vandaag gaan we laten zien hoen mannen dat we zijn! Dus dj 
ge moogt thuis blijven vandaag (grapje hihi (of toch ni?!?)).   
 
 
 

 

 

 (Zo ga gelle er allemaal uit zien) 

31 maart  (semi)stadspel 14-17u at Antwerpen 
 
Tis een spel in een semi stad meer parking als stad maar allé. Neem allemaal zeker elle Gsm mee en 
ne €1, ge zult wel zien waarom en ook zeker in uniform voor de 
verzekering enzo.  
 

 

 

 Dus ni zo er staan! 

7 april  ver-assen 14-17u at VKL 

Versnapering: Puber (thorben) 
 
Ge zult wel zien. Maar om toch iets tekst te hebben ne gay foto 
van den Thomas en Bocajs. 
 
Groetjes, elle toffe leiding!!!! 

 



Zaterdag 3 maart 
Mega super jammer nieuws voor jullie...... Het zal vandaag geen vergadering zijn. Because 
jullie leiding is op weekend om jullie mega vette kamp te plannen.  
Tot volgende week!!!! We missen jullie nu al :( :( :( :(  
(Ni wenen volgend weekend zijn we een heel weekend samen)  

 

Zaterdag 10 maart  
Dit weekend gaan we op weekend met heel het district! Het is GIVERDAGEN. Kunt ge wa vergelijken 
met duodagen maar dan veel vetter!!! De brief met de juiste uren en details volgt nog.  
#weekendjewegmetaldejeugdvanhetdistrict 
See yaaa  

 

Zaterdag 17 maart (14-...u aan de vkl)  
Vandaag gaan we de stad Lier onveilig maken. We verwachten jullie allemaal om 14u aan de 
vkl. In de avond eten we samen lekker en gezellig frietjes of iets anders en sluiten we deze 
vergadering af met een gesloten toog. Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn!!!  
Tuur wilt gij een 4-uurtje meenemen voor onze lekkerbekjes???  

 

Zaterdag 24 maart (14-17u aan de BKL!) 
Beddenkoorden, ordalbakjes, legernet, tonnen, houten balken en 
veeeuuul tennisballen! Aan wa denken jullie??? Als ge het nu nog ni 
weet bent ge zeker verplicht om te komen (anders ook ze xp).  
Isabelle, neemt gij een lekker snackje mee??? Zou echt mega nice zijn!  

 

Zaterdag 31 maart 
Joepie de poepie!!!! WE GAAN NAAR ZEEEE!!! Juiste uren volgen zeker nog via facebook, 
maar hou zeker allemaal heeeeel de dag vrij, want het wordt een dagje dat je zeker niet 
wil missen!  
Hopelijk is het mega goei weer, hoop is mee please...  

<-- ideetje voor een zandkasteel ofwa 

 

 

XXXXXXXXX jullie leiding!  

Wa zouden wij 
nu toch doen 
vandaag....... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jippie jaaaa jeeeee, het is weer maart!! De maand van de bloemetjes en de bijtjes 
en de hitsige euhm… schattige konijntjes!  

 
 

2-4 maart  
 
Yeeeees, we gaan op 
kampvoorbereidingsweekend!! 
We vertrekken met de bus aan de BKL.  
Meer info volgt nog via Facebook. 
Verwittig ons en de leiding van de groep met wie 
je op kamp gaat als je niet mee kan. 
 

 
 
 

10 maart 14-17u @ BKL  
4-uurtje: Lore 

 
Vandaag gaan we een good old bosspel spelen aan de 

konijnenboom. 
En wees gerust het is in thema en heeft iets te maken met 

deze foto... 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 maart 14- 17u @ locatie volgt nog 
4-uurtje: Laura 
 
Hey boeren & boerinnen,  
vandaag gaan we boerengolfen op verplaatsing. 
Kom allemaal verkleed in jullie beste boeren outfit! Het is 
op verplaatsing dus probeer met zo veel mogelijk te 
carpoolen.  
De locatie volgt nog via Facebook. 
Vergeet ook geen €5! 

 
 

24 maart 14-17u @BKL 
 

Vandaag is het jullie 2de stage! 
Laat op tijd weten aan de leiding van je 

 stagetak dat je stage komt doen. 
Veel succes ;-) 

 
 

 
31 maart 11-13u @ BKL 
 
Aaaah bijna Pasen, dat betekent maar 1 ding: 
paasbruncheeeeeeeen!!!  
Chocolade eitjes en konijntjes zijn maar enkele van de 
vele snoeperijen die er zullen zijn… 
Be dus there or be nen onozeleir! 

 
7 april 14-17u @ TOP SECRET 

 
Vandaag gaan we iets mega graaf  

en spannend doen… 
Kom mee als je durft. 

Meer info volgt nog.  
 

 
See  ya in april jinnies/bunnies! 

 
Sneeuwuil      Koala  Sneeuwstormvogel                    Aapje

 
 
  
 

 






