
PIOOOOOOOOO’S 

WIST-JE-DATJES… 

- Luïs echt kei slecht is in skribbl.io 

- Seppe overduidelijk een vals speelt bij skribbl.io  

- Laura een kei slechte invloed heeft 

- Oscar de rebound is van amelie 

- Victor winst heeft 

- Charlotte kietels heeft 

- ACID in onze scouts zit 

- Laura nooit de scouts zou vinden moest ze Lara niet hebben waarmee ze kan bellen 

- Jef soms wat onzeker is over zijn benen...               

VERGADERINGEN 

Zaterdag 06/03: P.io vergadering (14u- 18u)  

Na de online IO- vergaderingen willen wij nu wel eens zien of jullie altijd aan het valsspelen 

waren of dat jullie het eigenlijk ook in het echt kunnen. We zullen vooral te weten komen of 

Seppe er echt zo goed in was, of dat hij echt valsspeelde. We hebben alle vergaderingen .io 

genoemd, want wij vonden dat echt keigrappig.  

Zaterdag 13/03: Thegoodolddays.io vergadering (14u - 18u) 

We keren vandaag terug in de tijd. We gaan terug naar alle mooie voorgaande jaren in de 

scouts. Jullie zijn eventjes terug kapoen, welp, wolf en jv en dat allemaal in 1 

vergadering??? Woooooow spannend! 

Zaterdag 20/03: BeleggenmetSam.io vergadering (14u - 18u) 

Sam weet echt superveel van beleggen (ma echt niet normaal). Als jullie niet weten wat 

beleggen is, geen paniek Meesterbelegger Sam legt alles uit. In deze vergadering zal je 

heeeeeel rijk (of heeeeeel misschien heel arm) worden.  

Zaterdag 27/03: 11011.io vergadering (14u - 18u)  

 
01010011011101010110001101100011011001010111001100100000011011010110010101110100001000000110100001100

10101110100001000000110111101101110011101000110001101101001011010100110011001100101011100100110010101

10111000100000011101100110000101101110001000000110010001100101011110100110010100100000011000100110100

10111101001100001011100100111001001100101001000000110010001101001011011100110011101100101011011100010

11100010000001001010011011110111001001110010011001010010000001101000011011110111010101100100011101000

01000000111011001100001011011100010000001100011011011110110110101110000011101010111010001100101011100

10011100110010000001100101011011100010000001101000011001010110010101100110011101000010000001111010011

01001011000110110100000100000011001010110010101101110011100110010000001101100011000010111010001100101

01101110001000000110011101100001011000010110111000101110001000000101011101100101001000000110001001110

01001100101011011100110011101100101011011100010000001100001011011000110110001100101011100110010000001

10111101101110011011000110100101101110011001010010000001101110011000010110000101110010001000000110100

00110010101110100001000000110100001100101011101000010000001100101011000110110100001110100011001010010

00000110110001100101011101100110010101101110001011100010000001001100010001010101010000100111010100110

0100000010001110100111100100000 

 

Zaterdag 01/04: Niet1aprilvergadering.io vergadering (14u - 18u) 

Speciaal voor jullie een 1 april quote:  

“Today is april fools’ day. Believe nothing and trust no one. Just like any other day” 

 



Zaterdag 10/04: Tiktok.io vergadering (14u - 18u) 

De populairste app van het moment??? Of belachelijk?? Vandaag gaan we eens kijken hoe 

dat allemaal werkt en gaan we alle dansjes en challenges proberen. Trek dus je stoute 

dansbenen aan!!!  

Zaterdag 16-17-18/04: Spaghetti alternatief (14u - 18u) 

We houden nog even onze mond tot wanneer we effectief een goed alternatief op poten 

gezet hebben. Eén ding is wel al zeker, we doen dit namelijk niet alleen maar we gaan, 

ondanks corona, de groep dit weekend wat uitbreiden. JOEPIE!! 

Zaterdag 24/04: Sportdag (14u - 18u) 

Jammer genoeg is corona vandaag nog steeds een ding en kunnen we dus geen sportdag 

organiseren zoals we dit altijd al doen in Merelbeke City. Daarom zijn we dit jaar super 

origineel en maken we onze eigen sportdag zonder al die lastige kinderen van de andere 

jeugdbewegingen uit Merelbeke. Een sportieve look is dus nog steeds een must. 

Meer info komt nog via mail! 

 

ONS SCOUTSUNIFORM BESTAAT UIT: 

− Een KORTE groene broek 

− Een beige scoutshemd  

− Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding) 

− Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding)  

Bij deze weten jullie ook al jullie opties bij het dragen van een lange 

broek wanneer het boven de 0°C is buiten.  

ONZE CONTACTGEGEVENS: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 

Mopjeerwasnoggeenmailadrestoenweditmeesterwerkinelkaarstakenduskomdanmaargewoonbijonsz

agenofwehetalwetenofniet@scoutshubertus.be  

of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummers: 

Seppe: 0475/21.53.98 

Jorre: 0471/54.24.77 

Victor: 0483/39.11.17 

Charlotte: 0474/95.45.90 

Sam: 0471/53.42.87 
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