Maart - Welpen

Brief aan ouders
Beste ouders
In dit schakeltje vinden jullie de planning en de vergaderingen voor de periode van 28 februari tot en
met 28 maart.
We voeren een aantal kleine veranderingen door in de manier waarop we vergaderingen
organiseren,
Er verandert niet zoveel, enkel zijn we nu met 3 groepen in plaats van 2, en elke groep spreekt elke
week af op dezelfde plek in de buurt van het lokaal. (Zoals de jojo’s hun vergaderingen organiseren)
Dit zijn de groepen voor de komende tijd:
Groep 1 – Moorkensplein
Flaps & Ko
Daan
Kasper

Groep - Koxplein
Sambua & Raksha
Julien
Felix

Groep 3 – Lokaal
Chill & Sona
Sol
Bato

Kaat
Jerôme
Sam F.
Molly
Sam M.

Helena
Jozefien
Mila
JulesS
Sam B.

Sonny
Emiel
Louis
Nathan
Rocco

Als jullie nog vragen hebben aarzel dan niet om ons te contacteren.
groetjes
Sambua, Raksha, Chill, Sona, Flaps & Ko

YOOOOOW WELPJES! Eindelijk nog eens een
schakeltje zeg! Joepie, das toch handig he!
Lekker makkelijk te vinden wat je elke week
gaat doe enzo! Hier is de planning voor maart!
(en de laatste week van februari)
Zondag 28 februari 10u-13u: Halve dag
laat vandaag jullie jager instincten zien want
we gaan er helemaal op los tijdens jagerkonijntje. Voor de konijntjes onder jullie,
oefen al zeker wat op jullie sprintjes en
verstop skills
Zondag 7 maart 10u-13u: Halve dag
vandaag laten jullie de piraten en
schattenjagers in jullie los want we doen een
super spanende speurtocht naar een
verborgen schat... Zorg zeker dat jullie hersens
al warm staan deze week
Zondag 14 maart 10u-13u: Halve dag
Heb jij soms moeite met kleren te kiezen om
aan te doen de volgende dag? Weet je soms
niet wat voor kapsel je wilt als je bij de kapper
zit? Wil je soms eens een nieuwe look
proberen maar durf je niet goed? Dan moet je
vandaag zeker naar de scouts komen!
Vandaag gaan we namelijk een spel spelen
waarin jij kan experimenteren met een nieuwe
look! roze eyeliner? een nepsnor? Pruiken in
alle kleuren van de regenboog? Lippenstift?
Een coole bandana?
Maar pas op, er liggen ook mensen op de loer
die jullie nieuwe looks willen verpesten!

Zondag 21 maart 10u-13u: Halve dag
Een liter magisch water, 500 g
toverpoeder,....euhm ja ik weet niet meer zo
goed wat er nu juist in die toverdrank moest.
Welke toverdrank? Awel die van Heks
Scheefneus. Zij is langs geweest bij ons op het
lokaal en heeft ons een recept gegeven om
ervoor te zorgen dat het gewoon nooit, maar
echt NOOOIIIIITTT, meer regent op zondag.
Komen jullie ons helpen? Want wij willen
alleen nog maar zon op de scouts. Wat heb je
nodig: een grote glimlach, heel veel goesting
en een goed humeur!! Tot zondag!
Zondag 28 maart 10u-13u: Halve dag
Waag je een tocht door de donkere steegjes
van Borgerhout en claim een wegennetwerk
dat reikt van de Plantinmonding tot de
Noordersingel. Weet jouw team de macht te
grijpen over het Moorkensplein? Of Kruger?
Of waarom niet allebei?? Maar pas op voor
andermans routes en territorium, want
nergens is plaats voor twee…
Wurm je samen met je team een wil en een
weg naar de ultieme bestemming die roem en
succes zal brengen!

Ziezo dat was het alweer voor deze maand,
maar niet getreurd, volgende maand zijn er
ook vergaderingen, en dan kunnen we er weer
tegenaan gaan!
groetjes,
Sambua Chill Sona
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Kapoenenleiding
kapoenenleding@18bp.be
Rekeningnr:
BE 25 0688 9980 6682

Welpenleiding
welpenleiding@18bp.be
Rekeningnr:
BE 14 0388 9980 6783

Jojoleiding
jojoleiding@18bp.be
Rekeningnr:
BE03 0688 9980 6884

Storm Vandermaesen (Toto)
0032484072123
storm@18bp.be

Rik Van Mierlo (Sambua)
0032486786481
rik@18bp.be

Arno Van Weert
0032487541952
arno@18bp.be

Lou Vandergeten (Gigi)
0032490405522
lou@18BP.be

Jan Mellebeek (Ko)
0032495428677
janm@18bp.be

Lies Mensch
0032476245031
lies@18BP.be

Tuur Moerkerke (Rikki)
0032456173865
tuur@18BP.be

Imke Reiniers (Raksha)
0032489750129
imke@18BP.be

Jozefien Mellebeek
0032476245031
jozefien@18BP.be

Anna Van Mierlo (Zazoe)
0032470841288
anna@18BP.be

Sami Baghouri (Chill)
0032472048482
sami@18BP.be

Vlad Mondelaers
0032470332882
vlad@18BP.be

Dag Vandermaesen (Petro)
0032487224717
dag@18BP.be

Yosse Claessen (Sona)
003489264616
yosse@18BP.be

Midas Roegiers
0032483248886
midas@18BP.be

Stan Cornil (Flaps)
0032487143808
stan@18BP.be

Adam Van Haver
0032484422637
adam@18BP.be

Giverleiding
giverleiding@18bp.be
Rekeningnr:
BE 89 0688 9980 6985
Mattijs Vens
0032486688685
mattijs@18bp.be
Elian Van Den Eynde
0032468313724
elian@18bp.be
Jelle Kruijtzer
0032497312424
jelle@18bp.be
Seni ‘Ndong ‘Mboulou
0032486786481
seni@18bp.be
Tjenne Covens
0032491731919
tjenne@18bp.be

Materiaalmeesters

Ouderploeg – ouderploeg@18bp.be

Arno Van Weert
Storm Vandermaesen

Els en Johan Robyns
03/236 29 30
Annelies Henderieckx
0497/10 61 55

Verhuur lokalen - verhuur@18bp.be
Jelle Kruijtzer
Uniformenbank – uniformenbank@18bp.be
Lieve Lardinois-Van Leuven
03/448 35 06

Webmaster – webmaster@bp.be
Elian Van Den Eynde
Redactie Schakeltje – redactie@18bp.be
Rik Van Mierlo

Groepsleiding – groepsleiding@18bp.be
Jan Mellebeek
Jelle Kruijtzer

Luc en Ilse Nagels
03/272 22 30
Gert Demuys
03/236 23 49
Toon en Lies Van Mierlo
03/216 09 04

