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Wat was ons dat een avontuur! In het midden van een wereldwijde corona-crisis konden we elkaar zo lang niet zien, en dan gingen we toch op een memorabel zomerkamp! Ondertussen is het mogelijk om activiteiten te organiseren in bubbels, en dat zien we helemaal zitten. Wij zijn klaar voor een nieuw jaar vol plezier, spelletjes en leuke momenten!

info

agenda

steuncomité

winkel

ouderbar

de eenheidsleiding

eenheidsleiding@menapiers.be

voorzitter@menapiers.be
Thomas Pertry (Beer) 

0483 49 15 74

bar@menapiers.be
Peter Cornelis   (Boloko) 

Michel Vansieleghem

Open elke 2e zaterdag van de 
maand (17u) in de bar. 

fosshop@menapiers.be
Marjan (Hinde), Liliane  

& Sandy

Open na de activiteit om 17u.

Kauw - Jord Laporte
0470 28 42 44 - kauw@menapiers.be

Wouw - Loewie Crepain
0494 16 99 83 - wouw@menapiers.be

Wisent - Elias Twomey
0470 80 45 31 - wisent@menapiers.be

materiaal
materiaalmeesters@menapiers.be

Michael Deceuninck (Axis)
Jan Verbeure (Springbok)

www.menapiers.be
facebook.com/menapiers 

BE45 0682 3134 1589

26-27 september
Teervoet-weekend leiding

we zijn er klaar voor!

www.menapiers.be lidgeld aubvia onze site!

deadline: 4 oktoberNa een ongewoon corona-jaar en een fantastisch zomerkamp 
waarbij de zon van geen ophouden wist, hebben we terug 
heel erg veel zin gekregen om er een knaller van een jaar van 
te maken! Een nieuw jaar betekent ook nieuwe leiding!

Dit jaar moeten we jammer genoeg afscheid nemen van 
enkele namen uit onze leidersgroep. Beermarter, Coëndou, 
Kiboko, Panda, Pika, Salangaan, Schorpioen en Toekan  
sluiten hun hoofdstuk als leid(st)er bij onze eenheid af. We 
zijn hen heel erg dankbaar voor al de herinneringen die ze 
bezorgden aan zowel jong als oud! Aan de andere kant staat 
er dan weer een heel fijne groep aan te kloppen om bij de 
leiding te komen. Welkom Anna, Arno, Arthur, Brecht, Emiel, 
Floor, Hanne, Jasper, Jorre, Juliette, Lene, Liam, Niels en 
Xander!

Graag zetten we ook nog eens Bento & Steenbok extra in de 
bloemetjes. Na respectievelijk 9 en 7 jaar in de leidersgroep 
waarvan ze 2 jaar de eenheid geleid hebben, hangen ook zij 
hun das aan de haak. Een dikke merci voor de afgelopen jaren!

Geëngageerde ouders zijn een onmisbare schakel in onze werking.  Heb jij 
ook interesse om jouw steentje bij te dragen aan de eenheid van jouw kroost? 
Dan zijn er tal van mogelijkheden. Het steuncomité organiseert evenementen 
en klust, kookouders tonen hun kookkunsten op kamp, het barteam lest 
in normale tijden de dorst na de activiteiten en losse vrijwilligers helpen 
wanneer het past. In scoutsjaar 2020-2021 zoekt het steuncomité naar leuke 
manieren om enkele corona-proof  activiteiten te organiseren ten voordele van 
de eenheid. De data van reeds geplande evenementen zijn voorlopig nog onder 
voorbehoud. De bar blijft voorlopig ook nog eventjes gesloten.

Benieuwd naar wat het comité nog zoal doet? Of wil je soms ook eens een 
handje toesteken in de scouts? Spreek gerust Beer aan, of geef een seintje via 
voorzitter@menapiers.be!

Zoals steeds vragen we om voorbeeldig €55 lidgeld te 
betalen. Voor de jongste takken komt hier nog €15 bij voor 
de vieruurtjes. Het leeuwendeel van dit inschrijvingsgeld 
gaat naar de verzekeringen (via FOS Open Scouting) en het 
overschot wordt gebruikt voor de dagelijkse werking van de 
eenheid. Lidgeld betalen doe je via het inschrijvingsformulier 
op de website (www.menapiers.be/lidgeld). Betaal tijdig 
en ga een zorgeloos jaar tegemoet, leden die geen lidgeld 
betalen zijn niet verzekerd en zullen van de ledenlijsten 
verwijderd worden zodat er plaats vrijkomt voor de kinderen 
van onze wachtlijsten. Wees dus op tijd!

een nieuwe start!

ouderwerking

attesten

5 september
Overgang

23 oktober
Dag van de jeugdbeweging

31 oktober
Menadank*

28 november
Streekbierenavond*

12 december
De eenheid trakteert

13 februari
WUK-quiz*

20 maart
Eetfestijn*

8-11 april
Paaskamp

24 april
Marokkaanse avond*

9-19 augustus
Zomerkamp

2020 2021

Interesse? voorzitter@menapiers.be

15 mei
Eenheidsdag

Elk jaar krijgen we verschillende formulieren waarbij lidgelden en 
kampgelden gedeeltelijk kunnen teruggevorderd worden van het 
ziekenfonds. Deze hebben we vooraf ingevuld en zijn downloadbaar 
via www.menapiers.be. Als eenheid delen we ook fiscale attesten uit 
voor de deelname aan een kamp. Dit attest geeft u recht om een deel 
van de kampkosten in te brengen in uw belastingen. Verdere info kan 
je daarover ook terugvinden op de site.

kleurencodes
In tijden van corona is het absoluut geen evidentie om in grotere 
groepen samen te komen. Net zoals bij het onderwijs werkt het 
jeugdwerk vanaf nu ook met een kleurencode. Telkens wanneer de 
huidige kleur verandert, veranderen ook de regels die op dat moment 
geldig zijn een beetje. We houden jullie hiervan op de hoogte via de 
website en onze pagina op facebook. Wat elke fase precies inhoudt kan je 
lezen op menapiers.be/jeugdwerkregels-werkjaar. Een gewaarschuwd 
Menapiër is er 2 waard!

(*) de data van deze evenementen zijn onder voorbehoud.



Program
m

a hier ...

A
lle activiteiten zijn van 14:00 tot 17:15 in de m

enapiër (jvg’s in de m
ortier) tenzij anders verm

eld - dit program
m

a is onder voorbehoud, de correcte versie staat altijd op de site (w
w

w
.m

enapiers.be), neem
 dus elke w

eek een kijkje!

b
evers

fela
n

ro
u

k
a
n

w
o

lven
jvg

’s
vg

’s
p
io

n
iers

beverleiding@
m

enapiers.be
0479 23 26 60
TL: Jipjip (Torenvalk)

felanleiding@
m

enapiers.be
0470 58 06 37
TL: A

kela (Pongo)

roukanleiding@
m

enapiers.be
0485 32 75 94
TL: Bagheera (Sika)

w
olvenleiding@

m
enapiers.be

0468 17 24 98
TL: Streepm

uis

jvgleiding@
m

enapiers.be
0471 48 46 49
TL: Bever

vgleiding@
m

enapiers.be
0487 43 50 64
TL: Zebra

pionierleiding@
m

enapiers.be
0479 87 81 87
TL: M

aki

19 sep - Tante M
arie is op bezoek

26 sep - G
een activiteit - Tw

eede klas 
Teervoet leiding

3 okt - Kzint bus in
13:45 tot 17:00
Tillegem

bos (standbeeld)

10 okt - Zingende zanglijster
M

eebrengen: je favoriete liedjestekst

17-18 okt - Krupt in je nest
za 17:15 tot zo 11:00
M

eebrengen: €4 + slaapgerief + knuffel

24 okt - Leve M
us

17:15 tot 20:00 - O
p voorhand eten

31 okt - M
et de poepers zitten

7 nov - Ping Pongo

14 nov - M
ic M

ac Jam
pudding

M
eebrengen: een rosse snor + een kilt

21 nov - G
rillen en chillen

10:00 tot 14:00 - M
eebrengen: €2

28 nov - M
ara léé

5 dec - Sint-N
ikloaj

M
eebrengen: een brief voor de Sint

12 dec - 13 decem
ber

19 dec - Renazige fasant
17:15 tot 20:00 - O

p voorhand eten
M

eebrengen: cadeautje van €3 

26 dec - G
een activiteit

2 jan - D
e postduif

9 jan - Jahnuari

16 jan - Zw
em

kom
14:15 tot 17:00 - Interbad 
M

eebrengen: €2 + zw
em

gerief

19 sep - D
enk denk

17:15 tot 20:00 
M

eebrengen: jouw
 brein + tekening voor 

M
om

o

26 sep - G
een activiteit - Tw

eede klas 
Teervoet leiding

3 okt - Chill chill
M

eebrengen: tekening voor Ziki

10 okt - Bak bak
10:00 tot 14:00 - M

eebrengen: €2

17 okt - M
ena m

ena

24-25 okt - Slaap slaap
za 17:15 tot zo 11:00 
M

eebrengen: €4 + slaapgerief + knuffel

31 okt - Knor knor
14:15 tot 17:30 - Pierlapont 
M

eebrengen: tekening voor Paco

7 nov - D
oei doei

14 nov - Tak tak
13:45 tot 17:00 
Tillegem

bos (standbeeld)

21 nov - D
ans dans

28 nov - Stap stap
M

eebrengen: bottines

5 dec - H
op hop

12 dec - Plons plons
14:15 tot 17:00 - Interbad 
M

eebrengen: €2 +zw
em

gerief

19 dec - Lila Lila
17:15 tot 20:00 
M

eebrengen: een cadeautje van €3 + 
tekening voor Lila

26 dec - G
een activiteit

2 jan - N
ieuw

 nieuw
 2.0

9 jan - N
ight night

17:15 tot 20:00 
M

eebrengen: een onesie of knuffel

16 jan - Vlieg vlieg

19 sep - D
e m

ol graaft een hol

26 sep - G
een activiteit - Tw

eede klas 

Teervoet leiding

3 okt - D
e Toren van Pitta

10:00 tot 14:00 - M
eebrengen: €2

10 okt - D
e Roukan gam

es

17 okt - D
e slim

ste Roukan

17:15 tot 20:00 - O
p voorhand eten

24 okt - Roukan got talent

31 okt - Boe!

13:45 tot 16:45 - Tillegem
bos (standbeeld) 

M
eebrengen: H

allow
een kostuum

7 nov - M
ag ik je helpen?

14 nov - G
ew

oon chill

21 nov - H
athi Stinkt

28 nov - Stay hydrated!

5 dec - Liefste Sint

M
eebrengen: tekening voor de Sint

12 dec - W
e laten ze een poepje ruiken

19-20 dec - Kussen praatjes

za 17:15 tot zo 11:00

M
eebrengen: €4 + slaapgerief

26 dec - G
een activiteit

2 jan - N
ew

 year new
 m

e!

9 jan - O
ost w

est scouts best

16 jan - Kunnen w
e het m

aken?

19 sep - Bakken en braden
10:00 tot 14:00 - M

eebrengen: €2 + een 
patat

26 sep - G
een activiteit - Tw

eede klas 
Teervoet leiding

3 okt - Ey!
10:00 tot 17:15 
M

eebrengen: een gekookt ei + bottines + 
regenkledij + lunchpakket

10-11 okt - H
oeie N

agt
za 17:15 tot zo 11:00 
M

eebrengen: €4 + slaapgerief

17 okt - O
ink O

ink
Verkleed je zo roze m

ogelijk

24 okt - E H
elukkehen

M
eebrengen: kaartje voor A

rthur

31 okt - D
ungeons and dragons

13:45 tot 16:45 - Tillegem
bos (standbeeld) 

M
eebrengen: enge kledij + (kleine) 

pom
poen

7 nov - Zw
iens

14 nov - A
llez’ Plonzen

14:15 tot 17:00 - Interbad 
M

eebrengen: €2 + zw
em

gerief

21 nov - M
elk is goed voor elk

28 nov - Eeeeeeerstejaars
10:00 tot 17:15
M

eebrengen: botinnes + lunch

5 dec - Spaashaas
M

eebrengen: tekening voor de 
spaashaas

12 dec - Traktatie

19 dec - Epic activiteit

26 dec - G
een activiteit

2 jan - Keer ekeer w
eere!

9 jan - Shrek IX?
17:15 tot 20:00 - O

p voorhand eten
Kom

 in pyjam
a 

16 jan - Leviosaaaaaah
M

eebrengen: €7

19 sep - Bluuf m
e je fikkn van m

e velo

26 sep - G
een activiteit - Tw

eede klas 
Teervoet leiding

3 okt - Ik planten eki patatn
M

eebrengen: een patat

10 okt - G
oogle M

aps
10:00 tot 17:15 
M

eebrengen: stapschoenen + lunchpak-
ket + rugzak

17 okt - D
agelijkse kots

10:00 tot 14:00 - m
enapiër 

M
eebrengen: €2 + plastiek zakje + koks-

m
uts

24 okt - Kent licht gezien
M

eebrengen: een bokaal

31 okt - Snoep of je leven!
M

eebrengen: enge kledij

7 nov - A
ls de kat van huis is

13:45 tot 16:45 
Tilleghem

 (standbeeld)

14 nov - D
ansen de m

uizen op tafel

21-22 nov - O
p kam

p
za 17:15 tot zo 11:00 - m

enapiër 
M

eebrengen: €4 + slaapgerief + knuffel

28 nov - Rapper Sjors
M

eebrengen: w
erkhandschoenen + 

zakm
es

5 dec - Regenboogpiet
M

eebrengen: een w
ortel

12 dec - Veeeeeeeeeeel bubbels

19 dec - Yikes!
17:15 tot 20:00

26 dec - G
een activiteit

2 jan - Toets
M

eebrengen: w
erkhandschoenen + 

zakm
es

9 jan - M
oney m

oney m
oney

17:15 tot 20:00 - m
enapiër 

M
eebrengen: fancy kleren

16 jan - N
etflix &

 chill
17:15 tot 20:00 - m

enapiër 
M

eebrengen: een dekentje

19 sep - Bob de bouw
er

10:00 tot 17:15 
M

eebrengen: €2 + w
erkhandschoenen

26 sep - G
een activiteit - Tw

eede klas 
Teervoet leiding

3 okt - O
ost w

est thuis best
10:00 tot 17:15 
M

eebrengen: lunchpakket

9-11 okt - A
ls je w

ist dat je w
eet

vr 18:30 tot zo 11:00 
M

eebrengen: €10 + op voorhand eten

17 okt - Krom
m

e jongens

24 okt - Regen op w
arm

 asfalt

31 okt - Pom
pstation

M
eebrengen: Teervoet skills

7 nov - O
chtend w

eer
10:00 tot 14:00 
M

eebrengen: €2

14 nov - Super chim
ie

21 nov - Sokkie voor een m
untje

20:00 tot 22:30 - O
p voorhand eten

28 nov - Ik w
eet dat je m

e rug hebt

5 dec - Sinterbaas

12 dec - M
am

asitta

19 dec - M
oney, pow

er, respect

26 dec - G
een activiteit

2 jan - Barkie op zak
20:00 tot 22:30 - O

p voorhand eten

9 jan - Pray for job

16 jan - G
edoog beleid

20:00 tot 22:30 - O
p voorhand eten

3 okt - Telkens als iem
and je een hand 

geeft m
oet je die likken O

F je m
ag enkel 

nog m
aar boodschappen doen in een 

tankstation

10 okt - Elk verzoek die je doet, m
oet je 

form
uleren als een bevel O

F alles w
at je 

drinkt m
oet je uit een hondenbak slob-

beren

11-16 okt - (M
idw

eek) A
ltijd als je w

ater 
ziet w

ord je zeeziek O
F altijd als je niest 

m
oet je in iem

ands gezicht niezen
zo 20:00 tot vr 19:00 - Info volgt

24 okt - Je hebt een schapenvacht O
F je 

huid is kroket

31 okt - Je snijtanden w
orden 3x zo groot 

O
F je drinkt dagelijks een glas m

ensen-
bloed
10:00 tot 14:00 - M

eebrengen: €2

7 nov - Iedere keer als je een sirene hoort 
doe je alsof je dood bent O

F je hebt geen 
sluitspier

14 nov - Je m
ond staat altijd open O

F je 
w

im
pers zijn tanden

21 nov - A
lles dat je laat vallen ben je 

voor altijd kw
ijt O

F je m
oet elke zaterdag 

4 uur lang blokfluit spelen op de m
arkt

28 nov - Je noem
t altijd iedereen Kevin 

O
F je heet zelf Kevin

5 dec - Je m
oet bij elke m

an m
et een 

w
itte baard op schoot kruipen O

F je ziet 
altijd overal beren op de w

eg
17:15 tot 21:00 - M

eebrengen: €2

12 dec - Je m
oet elke nacht 3 km

 achte-
ruit lopen O

F je m
ag enkel nog m

aar 
m

om
pelen

19:00 tot 22:00

19 dec - Je m
oet een portret van de kerst-

m
an op je rug laten tattoeëren O

F je bent 
voor altijd de kerstm

an

26 dec - G
een activiteit

2 jan - Elke nacht van 2021 vuurw
erk 

afsteken O
F heel 2021 begroet je iedereen 

m
et een nieuw

jaarsw
ens

19:00 tot 22:00

9 jan - Je herhaalt van elke zin die je zegt 
de laatste 3 w

oorden al fluisterend O
F je 

hebt geen rechten
19:00 tot 22:00

16 jan - A
lle slapende baby’s die je ziet 

m
oet je altijd w

akker m
aken O

F als je 
boos bent, spreek je opeens D

uits
19:00 tot 22:00


