1
2
‘
p
m
a
k
s
a
a
p
Van 8 tot en met 11 april trekken we dit jaar hopelijk voor de
allereerste keer naar een nieuw paaskampterrein in MeeuwenGruitrode. Aangezien de huidige situatie ons nog niet toelaat
om met volle zekerheid te zeggen als we effectief op paaskamp
zullen mogen vertrekken, is al de informatie over het paaskamp
dan ook onder voorbehoud. Vanaf we over een officiële ja of
nee beschikken brengen we iedereen uiteraard op de hoogte
van dit nieuws via de website & via mail. Ook de inschrijvingen
zullen pas geopend worden wanneer we zekerheid hebben!

via onze site!
www.menapiers.be

de deadline volgt nog!

inschrijven!

Inschrijven voor paaskamp kan enkel via de
inschrijvingsmodule op onze website vanaf we zekerheid
hebben. Nu al bedankt om de deadline daarvoor dan
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
‘Jord Laporte, Rozendal 58 - 8000 Brugge’.

Adres De Royer Brem
Harmonieweg 35, 3670 Oudsbergen

kampthema’s

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

zorg voor toffe kampkledij!

Prijs 55 euro (prijs onder voorbehoud)
Niet vergeten Lunchpakket / Correct uniform! /
ID-kaart of ISI+ kaart / Matje of luchtmatras / Slaapzak /
Kussen / Kampkledij / Andere bagage

Sprookjesbos
bevers Het
Vrouw zoekt prins, paard geen
bezwaar!

kledij Verkleed je in je favoriete

wolven

kookouders

geheim agent!

@menapiers.be

kledij Verkleed je in je favoriete Mario-

ing
Interesse? eenheidsleid

roukan De Zeepzigeuners
Oddyzeep!

kledij Verkleed je in een zeepzigeuner!

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

vg’s

Après Ski

Ski ski ski, wij zijn riebedebie!

kledij Aan après ski verkleedkledij geen

gebrek!

meugn en kunnn kunnn!
kledij Steel de kleren van je grootouders
of overgrootouders!

op een hoopvol 2021!

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

kledij Persoonlijke info volgt!

pioniers Seniors
Da we nog lange meuge

Wie graag deel wil uitmaken van deze fantastische groep
keukengeweld, kan zich vanaf zaterdag 30 januari kandidaat
stellen via menapiers.be/kookploeg!

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

Superbart vs Supermarkt

Hamstereeeeeeeeeen!

personage!

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!

de eenheidsleiding

jvg’s

It’s-a me, Mario!

We’ve been expecting you...

kledij Kom strak in ‘t pak, zoals een echt

sprookjespersonage!

felan Super Mario

M.O.M.E.S.S.

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

Ondertussen zijn we al halfverwege
een scoutsjaar dat even opemerkeli
jk is begonnen
als het vorige scoutsjaar is beëindi
gt. Door de komst van de vaccins
kijk
en
we hoopvol
naar de toekomst en wachten wee
k na week op nieuws over versoep
elingen. Tussen
de golven door kan jong & oud zich
nog steeds amuseren met hun favo
riete en
vertrouwde uitlaatklep! We kruisen
onze vingers voor paaskamp!

materiaal
materiaalmeesters@menapiers.be

Michael Deceuninck (Axis)
Jan Verbeure (Springbok)

ouderbar
Open na de activiteit om 17u.
bar@menapiers.be
Peter Cornelis (Boloko)
Michel Vansieleghem

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

agenda
13 februari
WUK-quiz (afgelast)

24 april
Marokkaanse avond*

20 maart
Eetfestijn*

15 mei
Eenheidsdag*

8-11 april
Paaskamp*

9-19 augustus
Zomerkamp*

www.menapiers.be
facebook.com/menapiers

(*) deze evenementen zijn onder voorbehoud.
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jan ‘21

apiërs
39 FOS de men
e

menapiers.be

bevers
beverleiding@menapiers.be
0479 23 26 60
TL: Jipjip (Torenvalk)
16 jan - Vlieg vlieg
23 jan - Appa Appa
17:15 tot 20:00
Meebrengen: tekening voor Appa
30 jan - Jip Jip
Meebrengen: tekening voor JipJip
6 feb - Klap klap
13 feb - Geen activiteit
LOL-weekend leiding
20 feb - Blad blad
13:45 tot 17:00
Beisbroek (sterrenwacht)
27 feb - Knip knip
6 maa - Ring ring
13 maa - Verkenner verkenner
20 maa - Pasta pasta
27 maa - Zzzz Zzzz
3 apr - Njam njam
10:00 tot 14:00
Meebrengen: €2 + tekening voor Nana
8-11 apr - Paaskamp
Info volgt
17 apr - Kika kika

felan
felanleiding@menapiers.be
0470 58 06 37
TL: Akela (Pongo)
16 jan - Toch ni zwemkom
17:15 tot 20:00
Op voorhand eten
23 jan - Zwemkom ni
30 jan - Gewoon
17:15 tot 20:00
Op voorhand eten
6 feb - Activiteit
13 feb - Geen activiteit
LOL-weekend leiding
20 feb - Bikken
10:00 tot 14:00
Meebrengen: €2
27 feb - In je tram krupen
10:00 tot 17:15
Meebrengen: lunchpakket + bottines

LOL-weekend leiding

13 feb - Geen activiteit

6 feb - Azerty

30 jan - Trage slakkeuh

23 jan - Enapiërs

16 jan - Leviosaaaaaah

wolvenleiding@menapiers.be
0468 17 24 98
TL: Streepmuis

roukan wolven
roukanleiding@menapiers.be
0485 32 75 94
TL: Bagheera (Sika)
16 jan - Kunnen we het maken?
23 jan - Roukan at the movies
17:15 tot 20:00
Op voorhand eten
30 jan - Baloe kan niet zingen
6 feb - Water is voor de vissen
10:00 to 14:00
Meebrengen: €2

Meebrengen: carnavalskostuum

20 feb - Ambianse

13 feb - Geen activiteit
LOL-weekend leiding

27 feb - Ruilen die handel

Info volgt

15 mei - Eenheidsdag

8 mei - Null

1 mei - R-O-X alles of niets

24 apr - Elà, peace love wolven

Op voorhand eten

17:15 tot 20:00

17 apr - OOO---OOO

Info volgt

8-11 apr - Paaskamp

regenkledij + lunchpakket

10:00 tot 17:15 - Meebrengen: bottines +

3 apr - One direction

Kom verkleed als K3

27 maa - K3

20 maa - En wie zie gie?

Meebrengen: €2 + keukenschort

10:00 tot 14:00
Programma hier ...

13 maa - Herman Sergio komt op bezoek

6 maa - Taartenverkoop

Op voorhand eten

17:15 tot 20:00

20 feb - Er was eens...
27 feb - Wat als…?
6 maa - Deur aan deur

20 maa - Love is all you eat

13 maa - Tuksje?

13 maa - Niets mee te maken!

6 maa - Verkopen

20 maa - Ik moest bellen want de klop
doet het niet

15 mei - Eenheidsdag
Info volgt

8 mei - Viandel speciaal

1 mei - Diep in de zee
(onder voorbehoud)
10:00 tot 17:15 - voorkant station
Meebrengen: €4 + lunchpakket

24 apr - Ik heb een tante in Marokko

17 apr - EY OH lets go!
14:15 tot 17:30
Kinderboerderij De Zeven Torentjes

8-11 apr - Paaskamp
Info volgt

3 apr - Groen moet je doen
13:45 tot 16:45
Tillegembos (standbeeld)

27 maa - Voedsel of zoiets
10:00 tot 14:00
Meebrengen: €2

27 maa - Nihaw chuangai
3 apr - Wie zie gie
17:15 tot 20:00
Op voorhand eten
8-11 apr - Paaskamp
Info volgt
17 apr - Zie da je nie verdwaalt
13:45 tot 17:00 - Doolhof Loppem
Meebrengen: €1

1 mei - Kèèt hjeel gehet

24 apr - Jip Jip

24 apr - Strik strik

Meebrengen: tekening voor Kika

1 mei - Boit boit
17:15 tot 20:00

15 mei - Eenheidsdag
Info volgt

8 mei - Tis ‘t(Oost)ende
(onder voorbehoud)
10:00 tot 17:15 - voorkant station
Meebrengen: €4 + een schopje
+ lunchpakket

8 mei - Boekje toe
Meebrengen: €6
15 mei - Eenheidsdag
Info volgt

jvg’s

vgleiding@menapiers.be
0487 43 50 64
TL: Zebra

vg’s

pioniers

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

16 jan - Digitaal alternatief!
Meer info rond het digitaal alternatief!

23 jan - Elke keer als je naar de winkel
gaat, moet je iets kapotsmijten OF je
moet alles altijd van de vieze grond eten

6 feb - Je moet altijd een hondenkap op
OF al je kleding jeukt

30 jan - Je moet elke dag door een riool
zwemmen naar school OF iemand verklapt altijd het einde van de film die je aan
het kijken bent

6 feb - Domme pasta

13 feb - Geen activiteit - LOL-weekend
leiding

LOL-weekend leiding

20feb - Sukkel voor de liefde

27 feb - Buurman mol

6 maa - Bruin brood

10:00 tot 17:15

Meebrengen: lunchpakket

13 maa - Stappen in the range

20 maa - Bleed for the fam

27 maa - Van de regen naar de zon

3 apr - Mayo no fries

18:00 tot 22:30 - Vooraf eten

8-11 apr - Paaskamp

Info volgt

17 apr - Van de bodem naar de grond

10:00 tot 17:15

Meebrengen: lunchpakket

24 apr - Zandloper

1 mei - De prins van het plein

8 mei - Begraaf me als een (V)G

10:00 tot 17:15 - Info volgt

15 mei - Eenheidsdag

Info volgt

15 mei - Eenheidsdag
info volgt

8-9 mei - Alle verf in je huis is altijd nat OF
bij elk afscheid moet je huilen

1 mei - Je benoemt luidop alle producten
die de kassierster scant OF je tepels en je
ogen zijn omgewisseld

24 apr - Een vol dixitoilet wordt omgeduwd terwijl je er in zit OF alle lampen in je
huis zijn stroboscopen

17 apr - Je moet je afwas schoonlikken OF
als je een kind ziet eten moet je een hapje
nemen

8-11 apr - Paaskamp
Info volgt

3 apr - Je moet altijd in je eentje voor de
spiegel eten OF je hebt een permanente
pisvlek in je broek

27 maa - Je hebt de kledingstijl van toen
je 12 was OF je hebt geen uitdrukking op
je gezicht
10:00 tot 17:15

20 maa - Als er iemand bij je thuis komt,
begin je te blaffen OF je zwaait naar
iedereen die je tegenkomt

12-14 maa - Je verslikt je bij elke slok die
je neemt OF iemand moet altijd je drankje
vasthouden als je drinkt

6 maa - Er hangt een regenworm uit je
neus OF je smijt altijd het speelgoed van
spelende kindjes kapot
10:00 tot 17:15

27 feb - Je mag nooit meer voet aan land
OF je kunt enkel zien in het donker

20 feb - Elke muur in je huis is fluoroze OF
je hebt broodkorsten als wenkbrauwen

13 feb - Geen activiteit

30 jan - Een x affoe twee x

Meebrengen: €2

10:00 tot 14:00

23 jan - Witloof

Meer info rond het digitaal alternatief!

16 jan - Digitaal alternatief!

jvgleiding@menapiers.be
0471 48 46 49
TL: Bever
16 jan - Digitaal alternatief!
Meer info rond het digitaal alternatief!
23 jan - Soai
30 jan - Bday bash
10:00 tot 14:00 - menapiër
Meebrengen: €2 + een zelfgemaakt verjaardagskaartje
6 - Stay woke
13 feb - Geen activiteit
LOL-weekend leiding
20 feb - Kalverliefde
Meebrengen: een liefdesbrief
27 feb - Are you sjor?
Meebrengen: werkhandschoenen
+ zakmes
6 maa - Moeje koeksje en?
10:00 tot 17:15
Info volgt
13 maa - Oeie
20 maa - Dikke vettn
27 maa - Los vant padje
10:00 tot 17:15 - menapiër
Meebrengen: stapschoenen +
lunchpakket + rugzak
3 apr - Nooduitgang
8-11 apr - Paaskamp
Info volgt
17 apr - Grill masters
17:15 tot 20:00 - menapiër
Meebrengen: €2 + stukje vlees of
veggieburger
24 apr - Koetjes en kalfjes
Kinderboerderij Zeven Torentjes
Meebrengen: laarzen
1 mei - 2e jaarsweekend
Info volgt
8 mei - Pakt je zak en ga weg
15 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!

