
 

 

HALLO ALLERLIEFSTEEEE KAPOENEN! Jammer genoeg is hier de allerlaatste maandlijst "#$  
Maar niet getreurd! We hebben weer heel wat toffe, leuke, coole, plezante, spannende, mega en 
spectaculaire vergaderingen voor jullie in petto! (En niet te vergeten ons superleuk zomerkamp 

in de grote vakantie) 
!! opgelet: de vergaderingen vinden vanaf nu weer plaats van 14u tot 17u !! 

 
 

Zondag 18 april 2021: Cluedo-vergadering 
 

Wie heeft het gedaan? Welk wapen werd er gebruikt? Waar is het 
gebeurd? Help jij ons zoeken? Los samen met ons het mysterie op, 

afspraak op de scouts van 14-17u! 
 

Zondag 25 april 2021: Verjaardagsvergardering 
Woehoe feest! Nils en Wout zijn onlangs verjaard! Zouden ze lekkere 
taart meehebben? Hangen de slingers nog omhoog? Kom met ons 
meevieren op de scouts van 14-17u.  
 
 

Zondag 2 mei 2021: Vettige vergadering 
Zin om eens goed vuil te worden? Geen schrik van een beetje verf? 

Kom dan zeker naar de scouts van 14-17u!  
(Alvast sorry voor de ouders die met de auto komen %&'( %&'( %&'() 

Gelieve kleren aan te doen die (héél) vuil mogen worden!!!  
 

 
Vrijdag 7 mei 2021 ‒ Zaterdag 8 mei 2021: SLEEPOVER 
Hoe is het om in een tent te slapen? Beetje nerveus voor 
zomerkamp? Je kan het allemaal te  
weten komen op onze sleepover! Jullie ouders mogen jullie 
op vrijdag 7 mei 2021 om 18u30 afzetten op de scouts. 
Wat breng je mee?  Veldbedje, slaapzak, kussen, pyjama, 
knuffel, tandenborstel + tandpasta, kleren en je goed 
humeur %&'(  
We vragen ook om 5 euro mee te brengen. Wij zorgen voor een verrukkelijk avondmaal, een 
superlekker ontbijt op zaterdagochtend én een middagmaal om je vingers bij af te likken!  
Op zaterdag mogen jullie ouders je komen halen om 14uur. Gelieve voor 5 mei een mailtje te 
sturen naar lauren3108@hotmail.be of een berichtje te sturen naar 0473/ 22 64 68 om te laten 
weten of je kapoentje erbij zal zijn. Wij hebben er alvast veel zin in, jullie ook?  
 



 

 

 
Zondag 16 mei 2021: Afscheidsvergadering 

 
Snik snik snik... De allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar... maar 

geen zorgen, vandaag kan je je nog eens goed amuseren en uitleven! 
Plezier à volonté! 

Afspraak op de scouts van 14-17u 
 

 
 
 

Het zit er weer op "#$, dit was de laatste maandlijst... We hopen dat jullie het (speciaal) 
scoutsjaar even leuk vonden als wij! Geniet van jullie vakantie en hopelijk zien we jullie allemaal 

terug op ons zomerkamp! Verdere informatie hierover volgt nog. TOT DAN!!! 
 

Een stevige scoutslinker (elleboogje) 
Emma ‒ Lauren ‒ Nils - Wout 


