
KAPOENEN  2018-‐2019  

Dag  liefste  kapoentjes!  

Ons  scoutsjaar  zit  er  alweer  bijna  op,  maar  gelukkig  hebben  we  nog  enkele  vergaderingen  voor  jullie  
in  petto  en  vergeet  natuurlijk  ons  supercool  zomerkamp  in  juli  ook  niet!!  Jullie  mogen  nog  steeds  50  
cent  meenemen  elke  vergadering  voor  een  drankje.  Tot  dan!  

  

  

Zondag  28  april  

Beland  jij  in  de  put  of  in  de  gevangenis?  Geraak  jij  zonder  
schrammetjes  aan  de  eindfinish?  
Kan  jij  dit  spelletje  moeiteloos  doorstaan?  Kom  het  te  weten  van  14u  
tot  17u  op  de  scouts.  

  

Zondag  5  mei  

Een  pijl  naar  boven,  een  pijl  naar  beneden,  naar  links  of  naar  rechts.  Een  
schuine  pijl  of  een  rechte  pijl,  een  grote  pijl  of  een  kleine  pijl?  Zijn  jullie  ook  
zo  zot  van  pijlen?  Dan  is  er  goed  nieuws  want  vandaag  trekken  we  er  op  uit  
en  doen  we  onze  pijltjestocht!  Kom  zeker  en  vast  van  14u  tot  17u  naar  de  
scouts.  

  

Vrijdag  10  mei  –  Zaterdag  11  mei  

Hebben  jullie  al  eens  in  een  echte  scoutstent  geslapen?  
Wil  je  weten  hoe  dit  voelt?  Ben  je  benieuwd  naar  hoe  
ons  supermegacooldemax  zomerkamp  eruit  zal  zien?  
Kom  dan  zeker  naar  onze  sleepover!  Jullie  zijn  welkom  
op  de  scouts  op  vrijdag  vanaf  18u30  uur.    
Mee  te  nemen:  veldbedje,  pyjama,  slaapzak,  knuffel,  
kussen,  tandenborstel  en  natuurlijk  je  goed  humeur!  
Wij  vragen  ook  om  5  euro  mee  te  nemen.  Jullie  lieve  leiding  zal  voor  avondeten  zorgen  op  vrijdag  en  
voor  een  lekker  ontbijtje  op  zaterdagochtend  en  een  middagmaal.  Jullie  ouders  mogen  jullie  zaterdag  
komen  ophalen  om  14u.  Gelieve  voor  7  mei  een  mailtje  te  sturen  naar  anouk-‐degrave@hotmail.com  
of  een  berichtje  te  sturen  naar  0498/39  95  84  om  te  laten  weten  of  je  kapoentje  erbij  zal  zijn.    
Wij  kijken  er  alvast  naar  uit,  jij  ook?  

Aansluitend  op  de  vergadering  is  er  om  17.00uur  een  infomoment  voor  de  ouders  van  de  
kapoenen  die  de  eerste  keer  meegaan  op  zomerkamp.  Hier  zullen  we  jullie  wat  extra  informatie  
geven  over  hoe  het  zomerkamp  verloopt  en  wat  jullie  allemaal  nodig  hebben.  Indien  je  niet  
aanwezig  kan  zijn  en  je  kapoen  toch  mee  zal  gaan  op  zomerkamp,  gelieve  iets  te  laten  weten  aan  
de  leiding.  Graag  willen  wij  jullie  er  nog  eens  aan  herinneren  dat  om  mee  te  mogen  op  
zomerkamp  je  kapoen  50%  van  de  vergaderingen  aanwezig  moet  zijn.  

  



  

Zaterdag  18  mei  

Ben  jij  een  lekkerbek?  Snoep  jij  wel  eens  graag?  Heb  je  graag  wat  
verfrissing  tijdens  die  warme  lentedagen?  Kom  dan  zeker  een  kijkje  
nemen  naar  het  grote  ijsjespel!  Van  18u30  tot  20u30  op  de  scouts.  

  

  

  

Zaterdag  25  mei  

BOEEEEEE,  het  is  al  de  laatste  vergadering  voor  het  zomerkamp!  ☹    
Kan  jij  shaken  zoals  de  beesten?  Haal  je  beste  dancemoves  boven  en  laat  ons  zien  
wat  je  kan,  want  om  het  scoutsjaar  af  te  sluiten  houden  we  een  knalfeestje!  Van  
18u30  tot  20u30  op  de  scouts.  

  

  

  

Zo,  het  zit  erop.  Dit  was  jammer  genoeg  de  laatste  maandlijst…  We  hopen  dat  jullie  er  even  veel  van  
genoten  hebben  als  wij!  Geniet  van  jullie  vakantie  en  hopelijk  zien  we  jullie  allemaal  terug  op  het  
zomerkamp!  Verdere  info  volgt  nog.  

  

  

Een  stevige  scoutslinker  
ANOUK  –  LIEN  –  KAAT  –  BRITT  –  MAUD  –  LAUREN  

  

  


