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Dag liefste kapoentjes! 
 
We starten met het tweede Gidske van het jaar, spannend! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in 
als jullie leiding. ☺ ☺ ☺  
 
Omdat de leiding examens heeft in januari, zullen de vergaderingen van 6 december tot en met 24 
januari op een vrijdag plaatsvinden. Deze vergaderingen zijn telkens van 18u30-20u30.  
 
 

Vrijdag 13 december: VERWENVERGADERING 
 
Het is hoog tijd dat we elkaar eens gaan verwennen! Maskertjes, 
massages, nagellak, gezellige lichtjes, een rustig muziekje,…  
Alles zal aanwezig zijn om er een zen avondje van te maken.  
Jullie mogen ook zelf spulletjes meenemen waarvan jullie denken 
dat deze goed van pas zullen komen op de verwenavond! 
Tot dan!!!!  
 
 
 

Vrijdag 20 december : KERSTFEESTJE                               
 
Joepiee!!!! Eindelijk is het Kerst! Een super gezellig moment om  
samen te vieren.  Breng allemaal een cadeautje mee van maximum                                                                  
5 euro! Verkleden mag ook altijd! Wij kijken er al naar. ☺  
 
 

Vrijdag 27 december: DOET IE HET OF DOET IE HET NIET 

Vandaag gaan jullie elkaar goed moeten inschatten! Welk team is hier het best in?                                                                

Kom het allemaal te weten in het spel “Doet ie het of doet oe het niet”! 

Vrijdag 3 januari  : VERGADERING + NIEUWJAARSRECEPTIE 

GELUKKIG NIEUWJAAAAAR!!!! Ook dit jaar willen we                                                                                                          

de ouders uitnodigen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.                                                                                                                     

Allemaal dus zeker welkom voor een aperitiefje! Brief volgt later. 

 

 

Vrijdag 10 januari: WE-BOUWEN-EEN-MEGA-GROOT-KAMP-VERGADERING 

Yessss! Vandaag kunnen we ons nog eens goed uitleven. Wat dacht je van een mega groot kamp 

bouwen IN ons lokaal?? Doeken, lichtjes, kussens, dekens, zetels, noem maar op! Zolang ons kamp 

maar super cool wordt!  
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Vrijdag 17 januari: AVONDWANDELING 

Vanavond gaan we samen een gezellige tocht maken                                                                                   

met z’n allen! Samen de straten op met leuke, zelfgemaakte                                                             

lampionnetjes zodat er veel sfeer is! 

 

Vrijdag 24 januari: KAPOENENQUIZ 

Zijn jullie klaar om jullie hersenen eens te kraken? Vandaag gaan we                                                                                                   

een superleuke quiz spelen! Bereid je maar goed voor en train maar alvast                                                                                 

jullie hersentjes! 

 

Zondag 2 februari: GEEN VERGADERING 

Jullie leiding is deze week op een welverdiende vakantie na een zware blok achter de rug te hebben… 

Tot volgende week! 

Zondag 9 februari:  KAPOENEN-TALENTENJACHT 

Vandaag kunnen jullie eens laten zien wat voor                                                                                   

verborgen talenten jullie allemaal hebben! Het wordt een echtttt                                                                                                          

spektakel, dat is zeker! Bereid jullie maar al goed voor!  

 

Zondag 16 februari: OMA-EN-OPAVERGADERING 

Op deze vergadering is verkleden héél belangrijk! Pak je wandelstok, bril en                                                                                 

wipstoel maar al mee!  

 

Zondag 23 februari: BOSSPEL 

Een supercool bosspel mag natuurlijk niet ontbreken in een scoutsjaar!  

Dit gaat door in het Rattendalepark/Gentbrugse Meersen. We spreken om 14u af                                                                      

af aan de parking van “De Play Beach”. ADRES: Driebeekstraat 21, 9050 Gentbrugge. 
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NIET TE VERGETEN 

• We komen elke zondag op tijd (14u)  

• We vergeten onze das niet. 

• We laten iets weten aan onze leiding als we niet komen.  

• We zijn altijd blij ☺ 

• Als de vergaderingen op vrijdag doorgaan is het van 18u30 tot 20u30. 

Kapoenenlied:  
Bij de kapoenen is het reuze fijn 
omdat we samen dikke vriendjes zijn  
we kunnen lachen, zingen 
dansen springen 
oh wat is het reuzefijn 
we zingen jajajoepiejoepiejeej 2x 
we zingen jajajoepie jajajoepie jajajoepie joepiejeej 
 
Kapoenenwet: 
Heer Jezus die ons kent en altijd bij ons bent help ons een flink kapoen te zijn zo wordt het voor ons 
allen fijn . 
 

Als je ons wil bereiken kan je ons altijd iets laten weten: 

Charlotte Vander Beken: charlottevanderbeken@telenet.be  

0472/82 99 47  

Ruth: ruth.derudder@outlook.com 

04/94.88.41.03 

Megan: megan.mattelin@hotmail.com 

04/71.28.72.46 

Charlotte: charlotte-boel@telenet.be  

04/68.23.49.33 
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