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Van 12 tot en met 15 april trekken we voor de allereerste
keer naar een nieuw paaskampterrein in MeeuwenGruitrode. De leiding is ondertussen reeds begonnen met de
voorbereidingen van een spetterend paaskamp. Bereid je voor
op een fantastisch kamp vol met leuke spelen, heel veel sfeer
& geweldige herinneringen! Schrijf je snel in via menapiers.be
zodat we op tijd alle administratie kunnen voltooien!
Adres De Royer Brem
Harmonieweg 35, 3670 Oudsbergen

via onze site!

inschrijven!

www.menapiers.be

deadline: 8 maart
Inschrijven voor paaskamp kan enkel via de
inschrijvingsmodule op onze website vanaf begin
februari. Nu al bedankt om de deadline (8 maart)
hiervoor te respecteren. Online kan je ook de medische
fiche downloaden. Vul deze in, print één versie per
deelnemer af en geef deze op een zaterdag af aan de
eenheidsleiding. Opsturen kan ook naar ‘Steven Delbeke,
Refugestraat 29 - 8200 Sint-Andries’.

Vervoer Hou de website in de gaten, daar zal je binnenkort alle
praktische informatie over het paaskamp vinden!

kampthema’s
zorg voor toffe kampkledij!

Prijs 55 euro
Niet vergeten Lunchpakket / Correct uniform! / ID-kaart of
ISI+ kaart / Matje of luchtmatras / Slaapzak / Kussen /
Kampkledij / Andere bagage
Een volledige lijst vind je op onze site menapiers.be.

kookouders

wolven Wolf-EXIT

bevers Kabouters

Vote Remain or Leave!

Wees niet stouter dan de grote
kabouter!
kledij Overal of salopette, baard,
kabouterhoed , blozende kaken,
paddenstoel, klompen, ...

kledij Verkleed je als een Britse politieker!

felan Bordspellen

jvg’s

Jij weet niets...

kledij Kimono, stokjes, hoedje, ...

Valsspelen is ook spelen!

@menapiers.be

ing
Interesse? eenheidsleid

De Mol in China

kledij Kom verkleed als je favoriete

Zoals elk jaar zijn we opnieuw op zoek naar een bende
enthousiaste ouders en/of sympathisanten die alle hongerige
mondjes op kamp willen voorzien van heerlijke maaltijden.
Zowel voor paaskamp als zomerkamp kunnen we veel helpende
handen gebruiken om dit voor mekaar te krijgen!

spelbord-pion!

vg’s

roukan Dikke Floess NV

The bigger, the better!

kledij XXXXXXXXXXL (info volgt)

De firma dankt u.

kledij Kleed je voor je eerste

Wie graag deel wil uitmaken van deze fantastische
groep keukengeweld, kan vanaf 1 februari mailen naar
eenheidsleiding@menapiers.be.

My 600 lbs life

seniors Pokémon

sollicitatiegesprek! Hemdje/bloes,
das, aktetas, ...

Gotta Ketchum all!

kledij Jongens verkleden zich in Ash of

Brock, meisje in Misty of May

info
de eenheidsleiding
Bento - Steven Delbeke
0468 16 62 49 - bento@menapiers.be
Steenbok - Victor Bey
0468 56 66 50 - steenbok@menapiers.be
Wouw - Loewie Crepain
0494 16 99 83 - wouw@menapiers.be
eenheidsleiding@menapiers.be

steuncomité
voorzitter@menapiers.be
Thomas Pertry (Beer)
0483 49 15 74

materiaal
materiaalmeesters@menapiers.be

Michael Deceuninck (Axis)
Jan Verbeure (Springbok)
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ouderbar
Open na de activiteit om 17u.
bar@menapiers.be
Peter Cornelis (Boloko)
Michel Vansieleghem

winkel

agenda
1 februari
Re-Beats (fuif seniors)

12-15 april
Paaskamp

15 februari
WUK-quiz

25 april
Marokkaanse avond

7 maart
Koekenverkoop

16 mei
Eenheidsdag

21 maart
Eetfestijn seniors

3-13 augustus
Zomerkamp

Open elke 2e zaterdag van de
maand (17u) in de bar.
fosshop@menapiers.be
Annemie (Hommel),
Marjan (Hinde) & Liliane

opweg
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jan ‘20
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e menapië

www.menapiers.be
facebook.com/menapiers
BE45 0682 3134 1589
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afzendadres / v.u.
Loewie Crepain
Henri Blommelaan 12
8210 Loppem

bevers
beverleiding@menapiers.be
0491 48 64 86
TL: Loca (Stern)

25 jan - Casinonight met Bollie
17:15 tot 20:00 - Vooraf eten +
meebrengen: chique kleren
1 feb - Bollie op de catwalk
Verkleed je in een Vogue-model
8 feb - Bollie sla je slag net als lettuce
za 17:15 tot zo 11:00
Meebrengen: €4, slaapgerief, knuffel
15 feb - Tomaatjes
Meebrengen: tomaat
22 feb - Bollie is zoek
29 feb - Geen activiteit - LOL-weekend
voor de leiding
7 maa - Bollie eet graag wafeltjes
14 maa - Bollie de keukenprinses
10:00 tot 14:00
Meebrengen: €2 + prinsessenkledij
21 maa - Bollie gaat naar het circus en
krijgt een baby
28 maa - Bollie snurkt
za 17:15 tot zo 11:00
Meebrengen: €4, slaapgerief, knuffel
4 apr - Bollie wil designer worden
Meebrengen: wit t-shirt
12 - 15 apr - Paaskamp
18 apr - Bollie op wielen
Sport Vlaanderen Assebroek
Meebrengen: iets met wieltjes (skateboard, step, skeelers, fiets, ...)
25 apr - Bollie gaat op reis
Verkleed je in een toerist
2 mei - Bollie plukt de dag
Meebrengen: bloemetje voor Bollie
9 mei - Bollie is verdrietig
Info volgt + meebrengen: iets om Bollie
mee te troosten
16 mei - Eenheidsdag
Info volgt

felan
felanleiding@menapiers.be
0478 75 44 39
TL: Akela (Coëndou)

25 jan - Zou da e duvve zien?
1 feb - Bake-off
10:00 tot 14:00
8 feb - Shere-khan was jarig
Meebrengen: tekening voor Shere-Khan
15 feb - Gezeik

29 feb - Geen activiteit - LOL-weekend

7 maa - Moeje e koeksje en
Meebrengen: klein rugzakje
14 maa - Smeagel
21 maa - De blaadjes krijgen bomen
28 maa - De toverpoort
13:45 tot 17:00 - De Toverplaneet
Meebrengen: €6
4 apr - Smieten
za 17:15 tot zo 11:00
Meebrengen: €4 + slaapgerief
12 - 15 apr - Paaskamp
18 apr - Cocktailparty
25 apr - Tante uit Marokko
2 mei - Zoutelande
10:00 tot 17:15 - Station (voorkant)
Meebrengen: zwemgerief, handdoek,
lunch
9 mei - Happy ending

jvg’s

vg’s

seniors

1 feb - Re-Beats

seniormoderators@menapiers.be
0488 87 73 55
TL: Beermarter

25 jan - Ik schreef een boek en nu schrijf
ik ook geschiedenis
19:00 tot 22:00 - Vooraf eten

15 feb - Stage 3

4 jan - Stage 2

1 feb - Lekker met de meiden

21 maa - Eetavond

vgleiding@menapiers.be
0479 87 81 87
TL: Maki

25 jan - Plonzen
13:45 tot 17:00 - Interbad
Meebrengen: €2 + zwemgerief

8 feb - Bollie sla je slag net als lettuce
za 17:15 tot zo 11:00
Meenbrengen: €4 + slaapgerief

12 - 15 apr - Paaskamp

25 apr - Swag dikker dan de dikke Van
Daele

2 mei - Spreek valuta dan pas snap ik het

9 mei - Flyer dan een meeuw
10:00 tot 17:15
Info volgt

16 mei - Eenheidsdag
Info volgt

6 jun - Gay-taarten-cocktailspel (okapi,
tortel en simia)
Middag

16 mei - Eenheidsdag

1 - 3 mei - Stamweekend (1ste jaars)

25 apr - Zeepkistenrace (Moeriki &
Steltral)
Middag

11 apr - Escape room (Springbok,
Steppelemming, Sneeuwstormvogel &
Steltral)
Middag

21 maa - Dagtocht (Sifaka, Vink, Axis)
Dag

14 maa - Ikea-spel (Hippo, Kwikstaart,
Kraanvogel, Saki)
Middag

29 feb - LOL-weekend (Kwikstaart, Schaarbek & Stekelvarken)

22 feb - Dropping (Caraya, Sneeuwuil &
Schaarbek)
Avond

24 jan - Filmavond (Caraya)
Avond

stamouders@menapiers.be
0474 08 71 91 (Okapi)
0471 84 35 86 (Simia)

stam

14 maa - Stage 4

15 feb - In me navel zit een pluis

16 mei - Eenheidsdag
Info volgt

28 maa - Ik heb een grote kans op drip,
maar die servietten
19:00 tot 22:00

21 maa - Alle moeders op de wereld
heten mama

14 maa - Weg gone loessoe
za 17:15 tot zo 11:00
Meenbrengen: €4 + slaapgerief (info
volgt)

7 maa - Tjap die punnie als bosbessen

29 feb - Geen activiteit - LOL-weekend
voor de leiding

22 feb - Jij wil vliegen daarom dat je op
me cockpit
10:00 tot 17:15
Meenbrengen: stapschoenen +
lunchpakket

jvgleiding@menapiers.be
0493 10 32 93
TL: Secretarisvogel

25 jan - Salaaaaaaami
10:00 tot 14:00
Meebrengen: €2 + stoffen zakdoek

16 mei - Eenheidsdag
Info volgt

9 mei - Hahaha 1 april
10:00 tot 17:15
Info volgt

2 mei - Dacht je dat we het vergeten
waren? 1 april

4 apr - Skip ontbijt want ik doe dinner
18 apr - Wij maken uw keuken
10:00 tot 14:00
10:00 tot 14:00 - menapiër
Meebrengen: €2
Meebrengen: €2
12 - 15 apr - Paaskamp
25 apr - In badpak toekomen
18 apr - Je bent geen rapper maar een
10:00 tot 17:15
koffieshop bewoner
Meebrengen: lunchpakket, bottines,
17:00 tot 22:00
vlieger, zwemgerief, schop, duikbril, kajak,
strandbloem om te verkopen

12 - 15 apr - Paaskamp

4 apr - Ja ja, nog steeds 1 april

28 maa - 1 april

21 maa - Make it veggie

14 maa - Kevin vindt e tallore
19:00 tot 22:00

7 maa - LITuation

29 feb - Geen activiteit - LOL-weekend
voor de leiding

22 feb - Gewone vergadering
za 17:15 tot zo 11:00 - menapiër
Meebrengen: €4 + slaapgerief

15 feb - Onze b*tches

8 feb - De max

1 feb - Uit poezen

16 mei - Eenheidsdag
Info volgt

9 mei - Beertje
Meebrengen: Streepmuis

2 mei - De Ark-al van Noah
Meebrengen: een brief voor Arkal

25 apr - Sika-blyat
Meebrengen: een handtekening van Sika

18 apr - Mara-lleh
Meebrengen: springbal

12 - 15 apr - Paaskamp

4 apr - Specht met eieren
Meebrengen: wc-ontstopper

28 maa - Roekeloze vergadering
Meebrengen: Roek

21 maa - Zon zee en ztrand
10:00 tot 17:00 - Station (voorkant)
Meebrengen: €6, lunchpakket,
zonnecrème

Programma hier ...

14 maa - Yummi Yummi
13:45 tot 17:00 - Tillegem (standbeeld)
Meebrengen: een yogamat

7 maa - Xzou goed oppassen
Meebrengen: xylofoon

29 feb - Geen activiteit - LOL-weekend
voor de leiding

22 feb - Reisje rond de wereld
za 17:15 tot zo 11:00
Meebrengen: €4 + slaapgerief

15 feb - Vierkante driehoek
Meebrengen: een vierkante driehoek

8 feb - Unisex-avond
17:15 tot 20:00
Meebrengen: een kroonkurk

1 feb - Tikkende tijdbom
Meebrengen: tijd

wolvenleiding@menapiers.be
0492 84 70 86
TL: Arkal

roukan wolven
roukanleiding@menapiers.be
0489 98 31 72
TL: Bagheera (Jabiroe)

25 jan - Zwart Schaap
1 feb - Als je moe kakken…
Meebrengen: lege wc-rol
8 feb - M&M
15 feb - Honey Cribbs

Meebrengen: €2

22 feb - a1@euroteken33/ktv

22 feb - Casino Royale
17:15 tot 20:00
Vooraf eten + meebrengen: chique kleren

voor de leiding

10:00 tot 14:00

29 feb - Geen activiteit - LOL-weekend
voor de leiding
7 maa - Lekkernijverkoop
14 maa - Ctrl-V
21 maa - Toen waren er nog 2
28 maa - Tuksje leggen
za 17:15 tot zo 11:00
Meebrengen: €6 + slaapgerief
4 apr - 100 chami
12 - 15 apr - Paaskamp
18 apr - DJ Full Metal Racket
17:15 tot 20:00
25 apr - Er staat een man op de bus te
wachten
2 mei - Toverdrank
13:00 tot 17:15
Meebrengen: 6 euro (info volgt)
9 mei - Diner met kaarslicht
17:15 tot 20:00
Meebrengen: BBQ-vleesje
16 mei - Eenheidsdag
Info volgt

16 mei - Eenheidsdag
Info volgt

Alle activiteiten zijn van 14:00 tot 17:15 in de menapiër (jvg’s in de mortier) tenzij anders vermeld - dit programma is onder voorbehoud, de correcte versie staat altijd op de site (www.menapiers.be), neem dus elke week een kijkje!

