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Kapoenen 
 

28/02/21: Vandaag vieren we Carnaval! Als we Carnaval dit jaar niet op de markt kunnen vieren, 

vieren we het gewoon op de  Scouts van 14u-17u!Trek jullie mooiste verkleedkleren aan om het feest 

van je leven mee te maken! 

 

07/03/21: Vandaag draait alles rond ballen! Deze vergadering zullen we alleen maar spelletjes en 

sporten uitproberen met een bal! Heb jij er al zin in? Wij namelijk wel! Kom naar de scouts van  

14u-17u om je kunsten te tonen! 

 

14/03/21: WAT? Al een jaar geleden dat we niet meer onze toffe hobby’s konden uitoefenen? Al een 

jaar geleden dat we oma en opa schaamteloos een knuffel konden geven? Al een jaar geleden dat we 

niet meer mochten doen wat we wouden? Om dit slechte jaar af te ronden zullen we maar een groot 

feest geven! Jullie mogen allemaal een snack naar keuze meenemen. Wij zullen alvast zorgen voor de 

onvergetelijke muziek van 14u-17u! 

 

21/03/21: Indien de Coronamaatregelen 

gebeterd zijn en we de toestemming 

krijgen om een centje te verdienen voor 

onze groepskas gaan we hiervoor 

vandaag onze beste kant laten tonen! 

Kom van 14u-17u naar onze lokalen!  

 

28/03/21: Deze vergadering draait alles 

rond het leger! Velen van jullie vinden 

het geweldig om te ravotten in de 

bossen en kampen te maken. Vandaag 

spelen we het grote Wereldoorlog 2 

spel! Camouflagekleding is een must! 

 

4/04/21: Vandaag vieren we Pasen! 

Hebben jullie een goede speurneus om alles te vinden? 

 Van 14u-17u kunnen jullie komen zoeken! 

 

11/04/21: Vandaag draait alles rond sporten, wie zijn de sportiefste, de jongens of de meisjes? We 

komen het te weten van 14u-17u. 

 

 

 Kato  Thibo  Wout  Ward 



18/04/21: Hoor ik het goed? Alles doen wat eigenlijk niet zo mogen? Zonder enige problemen dingen 

kapot maken, de leiding tegenspreken (met maten      ) en je zo vuil maken dat je ouders je niet eens 

herkennen? Vandaag gaan we het allemaal doen! Trek kleren aan die heeL vuil mogen worden en 

eventueel weg mogen! Van 14u-17u gaan we echt alles uit de kan halen!  

Tip voor de ouders: na de vergadering zullen jullie best een deken of dergelijke in de auto leggen om 

de zetels nog een paar jaar proper te houden      ) 

 



Zondag 28/02: 
Ello, hoo are ye? Of zoals we in het vlaams zeggen: 
hallo, hoe gaat het? Vandaag reizen we naar het wilde 
Schotland om te bewijzen wie de beste McWelp is van 
ons gezelschap. Dit doen we door de traditionele 
Highland Games te spelen. Smeer dus allemaal jullie 
kuiten in en laat mama de kilt nog eens strijken want 
we halen onze innerlijke Mel Gibson boven. 
Kortom:FREEEEDOOOOOMMM 

 

Zondag 07/03: 
OEH,OEH,AH,AH gelijk dat de apen het in de jungle zeggen 
ofwel in het nederlands wie van jullie is de koning/koningin 
van de jungle dat gaan wij beslissen met dit mega cool super 
wijs junglespel.  
 
 
Zondag 14/03: 
Vandaag gaan we een heus bosspel spelen! Iets waar iedere scouts blij van wordt!!! Doe kleren 
aan die tegen een stootje kunnen. 
 
Zondag 21/03: 
Dat we niet kunnen gaan skiën houd ons niet tegen, we brengen de ski sfeer gewoon naar hier. 
We maken er een sportief, gezellig feest van. Dus trek allemaal jullie ski-pak aan zodat we met 
zijn allen alle pistes kunnen afgaan. 

 

 
 
Zondag 28/03: 
Maak jullie borst maar nat, want vandaag is het Wetenschapsvergadering! Bereid jullie voor op 
coole trucjes en lifehacks    
 
 
 
 



Zondag 4/04: 
Joepie de paashaas is er weer! Komen jullie samen met de leiding pasen vieren aan de lokalen?  
 
 

Zondag 11/04: 

 Ahoj scheepsmaatjes!!!! Breng jullie papegaai en ooglapje maar mee want vandaag zijn wij 

piraten, en piraten dat zijn wij! Tot dan! 

  

 

 
Zondag 18/04: 
We gaan van de welpen bikkelharde strijders maken door ze te onderwerpen aan de proeven van 
het leger zo gaan ze hun weg moeten ploeteren, vechten en teamwerken om de titel welp soldaat 
te mogen verkrijgen. 
 
 
 
 

 
 Paulien  Ellen Jens          Jarno Laure 



 
 
Vandaag is 
andersondag! 
Kom het beleven van 
14-17u. 

 

Deze zondag spelen we 
het grote ladderspel! Kom 
naar het PC van 14-17u. 
Geraak jij op de bovenste 
trede? 

 
 

07/03 

28/02 
Zet je koksmuts op, slijp je 
messen en geniet van een 
heerlijke kookvergadering van 
11u-13u. 

 

In 2021 kan alles dus 
veranderen we straks voor 
3 uurtjes van geslacht. 
Kom dat zien van 14-17u. 

 
14/03 

 

28/03 
 

 

Welkom bij de gekke 
sporten vergadering! Trek 
je beste trainingspak aan 
en kom van 14-17u. 
 

 
04/04 

 

21/03 

Neem vandaag je beste 
schaar & tondeuse mee, 
want leider Dieter zijn 
kapsel mag na een jaar 
nog eens een grondige 
beurt krijgen. 14-17u. 

Waar: PC 
Wanneer: 14-17u. 
Wat: ? 

 
11/04 

 
 
 
 
 

 
18/04 

Nog 3 maanden aftellen tot kamp! Wie 
kan er al goed sjorren? Bewijs het op de 
techniekenvergadering van 14-17u. 

JONGGIVERS 



 

28 februari 

Hoog tijd om eindelijk eens een mYsTeRIe op te lossen. 

Het Grote “Wie O Wie heeft Robbe ontvoerd naar Oslo”-Cluedo spel!  

7 maart 

14 maart 

EMMA Is jARiG MoRgEn → BIrThDay BasH From 2 to 
5 at Pc Meldert, be there or be not cool !?!?! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meldert_(Oost-Vlaanderen)


21 maart 

LeNteWanDeling met 

28 maart 

PaRaLyMpics: SpeciAal VooR JuLlie een 

aaNgepaSte spoRt veRgaDerIng.  

 Neem een cadeautje mee van 

5 euro. 



                                                                                                                                                                                                                                                                            Ps Mopje 


