
Padvinder
Februar� - Maar�

2023



Inhoudstafel
Voorwoord 3

Maandschorsen 4

Intertakken 14

Eetfestijn 14

Dessertjes 15

Jaarplanning 16

Scouting op maat 17

Varia 18

Verjaardagen 20

2/21



Voorwoord
Beste scout, ouder, sympathisant

Het jaar is ondertussen alweer met een flinke vaart vooruit aan het gaan.
De eerste maand van 2023 is gepasseerd en het uitkijken naar het kamp kan beginnen!
Inschrijven kan begin mei, in volgende padvinder meer hierover.

Maar voor het zover is, staan er  nog toffe vergaderingen en evenementen in het verschiet
zoals:

● 5 maart Intertakken
● 18 en 19 maart Eetfestijn
● 2 april spel met Flegado
● 22 april Fietstocht & BBQ

In de maanden februari en maart gaan een aantal takken op weekend. Net zoals het kamp
worden ook deze terugbetaald door de mutualiteit. Je kan de correcte papieren afdrukken en
aan de (tak)leiding bezorgen. Verder in de padvinder vindt u nog extra informatie over
‘scouting op maat’, ook dit kan interessant zijn.

Stevige linker

Oprechte Cavia & Schalkse Distelvink
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Maandschorsen

Kapoenen
✉ kapoenen@scoutsruisbroek.be
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Welpen
✉ welpen@scoutsruisbroek.be
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Jongverkenners
✉ jongverkenners@scoutsruisbroek.be

.
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Verkenners
✉ verkenners@scoutsruisbroek.be
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Voortrekkers
✉ voortrekkers@scoutsruisbroek.be
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Intertakken
Op 5 maart spelen we allemaal samen een groot spel in de
Schorre!

● De oudste groepen (jv’s, vk’s en vt’s) spreken om 11u af
op de scouts om samen naar Boom te fietsen.
Belangrijk: vergeet uw fiets niet :)

● Voor de kapoenen en welpen zijn we nog op zoek naar
ouders die het zien zitten om te rijden (brengen/ halen of
beide). Als u ons wilt helpen, mag u een berichtje sturen
in de WhatsAppgroep of naar een takleider van uw zoon
of dochter. Zo kunnen we de zitplaatsen een beetje
bijhouden en inschatten hoeveel leiding er zelf moet
rijden.
We verzamelen om 11u30 op de scouts om de leden te verdelen over de auto’s.
Met de ouders die terug willen rijden, spreken we om 16u30 af op de parking van de
Schorre om terug naar de scouts te gaan.

Neem zeker een lunchpakket, een drinkbus en eventueel een 4-uurtje mee.
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Eetfestijn
18 en 19 maart is het zover, dan nodigen we jullie allemaal uit
om op de scouts een hapje te komen eten. Ne vol au vent, een
gestoofd vleeseke, een viske, veggie balletjes… Er is voor ieder
wat wils tegen democratische prijzen!

En omdat de take-away editie ook vorig jaar zo’n succes was,
willen we jullie dit jaar opnieuw de mogelijkheid geven om eten te
komen afhalen.

Je kan dus kiezen tussen ter plaatse blijven eten, in onze lokalen
of thuis.

Inschrijven kan binnenkort via de site.

Dessertjes
Zoals onze trouwe bezoekers wel weten, voorzien wij op ons
eetfestijn een heerlijk dessertenbuffet. Dat is dit jaar niet anders. We zoeken nog enkele
dessert-ontwikkelaars die ons willen helpen dit buffet te vervolledigen.

Heb jij een hart voor scouting en voor bakken?
Neem contact op via eetfestijn@scoutsruisbroek.be
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Jaarplanning
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Scouting op maat

Bron: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld/scouting-op-maat
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Varia
Memes

Memes insturen kan nog steeds naar het e-mailadres padvinder@scoutsruisbroek.be.
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Kleurplaat
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Verjaardagen
Kapoenen

Winston 4 februari 7 jaar

Julie 10 maart 8 jaar

Lander 14 maart 8 jaar

Lobke 19 maart 8 jaar

Welpen

Leon 1 februari 10 jaar

Josse 23 februari 11 jaar

Patience 29 februari 11 jaar

Xana 20 maart 10 jaar

Michiel 21 maart 11 jaar

Nienke 28 maart 10 jaar

Jongverkenners
Thibau 6 februari 12 jaar

Milan 9 februari 13 jaar

Joke 12 februari 12 jaar

Jinte 6 maart 14 jaar

Ines 12 maart 14 jaar

Jarne 12 maart 14 jaar

Kobe 17 maart 14 jaar
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Verkenners
Lotte 12 maart 16 jaar

Jasper 19 maart 17 jaar

Elena 22 maart 16 jaar

Leiding
Noa 15 februari 15 jaar
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