
Hopduveltjes Meldert 
 
 

Scouts en Gidsen Vlaanderen 

Jaargang 43 nummer  2



 
22 november: Jongens VS meisjes!!! Wie is het sterkste geslacht? De jongens of 
de meisjes? Er komt eindelijk een antwoord op dé grote vraag! Kom van 14u tot 
17u naar de scouts om je geslacht te vertegenwoordigen 
 

29 november: SURPRISE! Vandaag is het 
verrassingsvergadering! Wij gaan nog niets verklappen, 

maar kunnen zeker al zeggen dat het onvergetelijk 
wordt! Benieuwd?? Tussen 14u en 17u kom je het te 

weten! 
 
6 december: Zijn de kapoenen sportievelingen? Zit er een nieuwe Usain Bolt of 
Kim Clijsters in de groep? Tijdens de sportvergadering van 14u-17u laten we 
onze sportiefste kant zien! 
 

     13 december : GNIREDAGREV EDREEKEGMO! Ohnee, 
alles gebeurt omgekeerd vandaag! Trek je kleren binnenste buiten aan, je 

schoenen omgekeerd, je onderbroek op je hoofd, je kousen aan je handen…..  
Vergadering van 17u-14u 

 
19 december (zaterdag): De koude wintertijden zijn in het land, daarom gaan we 
ons verwarmen van 17u-19u rond een gezellig kampvuur! (Kleed je lekker warm 
aan ) 

27 december: Kerstmis was eergisteren, maar dat betekent 
niet dat we geen super deluxe kerstfeestje meer kunnen doen! 

Breng een cadeautje mee ter waarde van 5 euro! Daarnaast zou 
een feestje geen feestje zijn zonder hapje en drankje! De 

vergadering gaat door van 11u-13u 
 
 
 
 
 
-De Kapoenenleiding- 
WOUT, THIBO, KATO, WARD 



Welpen 
Zondag 22 november 2020: trek jullie vuile schoenen  
maar aan want vandaag is het bosspel. We verwachten 
jullie om 14 u aan het PC. 

Zondag 29 november 2020: vandaag zijn het de 
jongens tegen de meisjes want het is jongens tegen 
meisjes vergadering. Jullie zijn welkom om 14 uur aan 
het PC. 

Zondag 06 december 2020: vandaag gaan we jullie 
leren sjorren want het is techniekenvergadering.  

Zondag 13 december 2020: trek jullie schorten 
allemaal maar aan want vandaag is het 
kookvergadering. Jullie worden verwacht om 14 u aan 
het PC. 

Zondag 20 december: vandaag gaan we pannenkoeken 
maken dus het is pannenkoekenvergadering. Lekker 
smullen dus! Iedereen is welkom vanaf 14 u. 

Zondag 27 december: vandaag is het Kerstfeestje. 
Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij een cadeautje 
meeheeft van ongeveer 5 euro. De leiding zorgt voor 
een hapje en drankje. 

Zondag 3 januari 2021: door de examens van de leiding 
is het deze week geen vergadering ☹.  



We wensen iedereen goede en veilige 
feestdagen en een zalig en gezond 2021! 

    
Laure             Ellen           Jens            Jarno       Paulien             


