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Dag liefste kapoentjes! 
 
Hier zijn we weer met het derde Gidske van het jaar! Wij hebben er alvast keiveel zin in!!! 
☺☺ ☺  
 
Zondag 1 maart: WAFELTJES VERKOPEN 
Aangezien we nog veel wafeltjes over hebben, organiseren we nog een laatste verkoop, 
zodat we verspilling zeker tegengaan en leuke dingen kunnen doen op kamp!  
Het gaat door van 14u tot 17u. Er wordt ook een activiteit georganiseerd voor de kindjes. 
 
Zondag 8 maart: DISTRICTACTIVITEIT   
We spelen samen met alle andere scoutsen van ons district een groot spel. Dit is het ideale 
moment om eens vriendjes te maken met kindjes van andere scoutsen! Bewijs dat je een 
echt Lutje bent!!! Verdere info volgt nog.                
 
Zondag 15 maart: 1, 2, 3-FOTOMODELVERGADERING 
Vandaag gaan we onszelf helemaal omtoveren tot een model!  
oefen maar alvast hoe je op de catwalk kan lopen, welke poses 
je moet aannemen om de perfecte foto te nemen,…  
Neem gerust wat leuke attributen mee om te stralen!  
Tot daaan!!!  
 
Zondag 22 maart: CARNAVALVERGADERING                                                                                      

V E R K L E D E N   I S   E E N    M U S T!!!!!!!!!!!!!!!!  

Trek alvast je favoriete kostuum aan zodat 

we samen een leuk carnavalfeest kunnen vieren.  

Zondag  29 maart: GEEN VERGADERING                                                                                             

Jammer genoeg geen vergadering, aangezien dit weekend het jaarevenement (DAS PARTY)  

van de scouts doorgaat. Tot volgende week!  

Zondag 5 april: PAASEITJESVERKOOP (9u30 tot 17u)                                                                                         

Vandaag verkopen we met z’n allen paaseitjes. 

Dit doen we met alle takken, zodat we materiaal kunnen 

aankopen voor de scouts, en dus ook voor op kamp!! Verdere info volgt. 

Zondag 12 april: GEEN VERGADERING                                                                                                                         

Vrolijk Pasen!!!! Vandaag is het een dag om samen met 

je familie paaseitjes te zoeken! 

Zondag 19 april: SMURFENVERGADERING  

Weeelkom in Smurfenland, welkom allemaal, hey kom naar 

Smurfenland, het land van pracht en praaaaal. Joehoeeew!  

Vandaag kruipen we in de huid van de enige echte smurfen!  

Verkleden is een must!! Wie het liedje van De Smurfen niet kent:  

OEFENEN, OEFENEN, en nog eens OEFENEN!!! Tot dan xxx 
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Zondag 26 april: LEIDINGSWISSEL                                                                                                                                

Vandaag zal je voor een dagje nieuwe leiding hebben en zullen wij voor 1 keer bij een andere tak 

staan. Spannend!!  

 

Zaterdag 2 mei: SPORTDAG                                                                                                                                       

1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor. 1, 2, 3, 4 

even rust en dan weer dooor….. Vandaag is het sportdag. 

Dit gaat door in Merelbeke aan het zwembad. Verdere info volgt nog.                                                                                                                           

 

 

Zondag 10 mei: ONTBIJTVERGADERING                                                                                                                            

Houd allemaal je pyjama aan en kom lekker van een ontbijtje 

smullen!  

Jullie worden verwacht om 10 u en om 12u mogen de ouders jullie 

terug ophalen.  

 

Vrijdag 15 mei: LAATSTE VERGADERING                                                                                                                     

Oooooh snif snif   vandaag is het al de laatste vergadering. We hopen dat jullie een leuk jaar achter 

de rug hebben gehad en zullen nu allemaal samen uitkijken naar ons kamp. Laat die kidibull en 

chipjes maar komen!  

Vrijdag 26 juni: KAMPINSCHRIJVING                                                                                                                                      

Allen welkom op de scouts voor meer informatie over het kamp. Verdere info volgt via mail en sms.                                                                                                

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 
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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 

 

mailto:charlottevanderbeken@telenet.be
mailto:ruth.derudder@outlook.com
mailto:megan.mattelin@hotmail.com
mailto:charlotte-boel@telenet.be

