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Kapoenen 
 
We willen jullie meedelen dat jullie liefste leiding de komende weken 
examens heeft. Hierdoor vallen er een aantal vergaderingen op vrijdag 
en zaterdag. Wij hopen hierbij op jullie begrip. 
 
Zaterdag 12 januari  
Na de drukke vakantie is het tijd om even uit te blazen. Vandaag gaan 
we slaapzakspelletjes spelen. Breng dus je slaapzak mee en kom zeker 
van 18 tot 20u naar het PC! 
 
Zondag 20 januari  
Vandaag is het moment aangebroken ! Vandaag tonen we ons ware 
gelaat !  Het is van 14u tot 17u Helden – en Heldinnenvergadering. 
Verkleed komen is aangeraden. 
 
Zaterdag 26 januari  
Als je de winter  beu bent kom dan zeker naar de ik-zit-lekker-warm-
binnen-vergadering !! Breng dan maar je favoriete gezelschapsspel mee 
want dan gaan we binnen gezelschapsspelletjes spelen!  
Dit gaat door van 18u tot 20u. 
 
Zondag 3 februari 
Kom vandaag van 14u tot 17u naar het PC en doe mee met ons super 

MEGA GROOT GIGANTISCH 
Dinosaurusspel 
 

 
 
 
     



Zondag 10 februari 
Doe zeker je rubberlaarzen en dikke jas aan want we gaan naar het bos 
vandaag. We spreken af om 14u aan het PC. En jullie ouders mogen 
jullie om 17u weer komen halen. 
 
Zondag 17februari 
Deze week hebben de papa’s bloemetjes meegebracht voor de mama’s 
want deze week is het de week van de liefde. Dit is ook deze zondag 
nog het geval want het is cupidovergadering van 14u tot 17u 
 
Zondag 24 februari  
Alle feestbeesten onder ons weten het al! Maar voor wie het nog niet 
wist: het is bijna carnaval! Joepie joepie jee!!! Daarmee is het vandaag  
Carnavalvergadering. Kom zeker verkleed. Van 14u tot 17u in het 
parochiecentrum te Meldert. 
 
Zondag 3 maart. 
Beste kapoentjes, met veel spijt in ons hart moeten we zeggen dat het 
deze week geen scouts. We kijken zeker uit naar volgende week ! Tot 
dan. 
 
 
 
 



WELPEN 
 

 

 
Vrijdag 11/01 

Zondag 20/01 

Zondag 10/02 

Aan pc van 14-17h 

 

Zondag 17/02 

 Aan Pc 14h-

17h 

24/02 zondag  

Aan PC van 14h-

17h 

03/03 zondag 

 

Zijn jullie klaar voor een chille 

avond? Vanavond is het 

FILMVERGADERING!! Neem gerust 

een film mee die jij graag wil kijken 

en dan houden we een stemming. 

Helaas pindakaas! X2 

Geen vergadering voor de welpen 

dit weekend, wegens de examens 

van de leiding…  

Oilsjt Ajoin en bier me 

schoim!  

Vandaag geen vergadering, 

maar misschien komen jullie 

ons wel tegen in Aalst voor 

carnaval 😊 

Vandaag is het ‘Binnen de minuut’ 

vergadering! Bereid je zelf maar 

voor op snelheid en stress van de 

kleine opdrachtjes! 

Haal je stoutste trekken maar 

boven, want vandaag is het alles wat 

niet mag vergadering :p  

Vandaag is het 

gezelschapspelletjes 

vergadering, dus neem 

allemaal een spel mee dat jij 

zeker kan winnen 😉  

25/01 vrijdag 

Pc 18h-20h 

1/02 vrijdag 

18h-20h 

Vandaag is het 

OMGEKEERDEWERELDVERGADERING!!! 



JONGGIVERS 
Zo 13/01 

Vandaag geen vergadering, omdat jullie leiding moet blokken ☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹. 
Zo 20/01 14u-17u Pc 

Capture the flag-spel vergadering!! 

Za 26/01: 19u-21u Pc 

Filmavond joepieee 

Breng gerust films en/of een dekentje mee. 

Zo 3/02 14u-17u Pc 

De Ruben en Emma-missen vergadering. 

Zo 10/02 14u-17u Pc 

Grote-smijt-sneeuwballen-op-iedereen-vergadering. 

Zo 17/02 14u-17u Pc 

Wie is het sterkste geslacht??-vergadering 

Zo 24/02 14u-17u 

Technieken vergadering, kom zeker als je op het kamp in een tent wilt kunnen slapen xx 

Zo 03/03 

Vandaag is het CARNAVAL woohooo, geen vergadering dus. 

Groetjes, jullie leiding xxxxxx 

 

  



    

 

Zo 03/03 Zet je vezjozje maar al op want het is geen vergadering ter 

ere van een jaarlijks wederkerend volksfeest dat op de lijst van het 

UNESCO-werelderfgoed staat. 

  

Zo 24 /02 Doe je tafeltennistenue maar al aan want het is vandaag de 

grote pingpongbalvergadering! 

 

Zo 17/02 Neem je fiets maar al mee want vandaag gaan we een stad 

bezoeken waar jaarlijks een wederkerend volksfeest plaats vindt dat op de 

lijst van het UNESCO-werelderfgoed staat. 

 

Zo 10/02 Neem je slee maar al mee want vandaag is het 

sneeuwvergadering! 

 

Zo 03/02 Zet je koksmuts maar al op want vandaag gaan we 

pannekoeken bakken. 

 

Zo 27/01 Doe je kleren maar al achterstevoren en binnenstebuiten aan 

want vandaag is het omgekeerde wereldvergadering! 

 

Zo 20/01 Zet je maar al in je luie zetel want het is geen vergadering 

vanavond omwille van enkele examens. 

 

Za 12/01 Neem je gezelschapsspelletjes maar al mee want we spelen 

een spel vanavond van Parker en MB of zo. 20-22u 

Givers 


