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Nu we het nieuwe jaar goed hebben ingezet is het tijd om NOG 

MEER pret te maken met meer zon, meer spelletjes, meer 

lachjes en vooral meer scouts!! Dus trek jullie knapste 

uniformen maar aan en houd u klaar voor een spetterende twee 

maanden pure scoutspret!  

  

BELANGRIJK  

 Onze activiteiten gaan altijd door op zondag van 14u tot 

17u! Indien anders staat het vermeld!   

 Wij stellen het natuurlijk op prijs als jullie elke zondag 

helemaal in uniform komen. Dat wil zeggen:   

➔ groene/bruine broek     

➔ groene t-shirt   

➔ trui van de scouts  

 Vergeet ook niet aan de mama of papa te vragen of het 

gaat regenen die dag, want dan zal je zeker een regenjas 

nodig hebben, want echte kapoenen zijn niet bang van een 

beetje water!   

  

Marte – Miek - Indu – Lucas – Charles – Lena - Yorben  
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4 maart :  Reisje rond de wereld spel 

 

Trek die stapschoenen maar aan en haal de avonturier in jullie 

maar boven want vandaag gaan we HEEL DE WERELD ROND in 

het grote ‘reisje rond de wereld’ spel 

  

11 maart : bowlen  

  

Vandaag is het een wel heeeel speciale vergadering, want na al 

die maanden zo hard gespeeld en gelachen te hebben op de 

scouts vindt jullie leiding dat jullie wel eens een beloning 

verdienen! Vandaag gaan we dus met ons allen BOWLEN!!!  

We spreken af om 14h15 voor de ingang van de bowling A2 in 

holsbeek (Pleinstraat 53, 3220 Holsbeek) en worden hier om 

16h45 ook terug opgehaald.  

!!Neem zeker allemaal 5 euro mee zodat we jullie van zoveel 

mogelijk plezier kunnen voorzien!! 
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18 maart:  woudloperskeuken  

  

Deze week gaan we nog eens iets doen om te bewijzen dat wij 

allemaal stoere scouten zijn, en dit gaan we doen op de 

allerleukste manier, namelijk met een WOUDLOPERSKEUKEN!  

We spreken deze week af om 10h op de scoutslokalen met een 

rugzakje voorzien van  

❖ een drinkbus 

❖ groentjes en een vleesje voor op de bbq 

❖ gamel en bestek  

❖ warm gekleed met goede stapschoenen!  

Met de rugzak op de rug gaan we samen met de kapoenen een 

trektocht doen en onderweg een goeie pauze houden om op ons 

eigen vuurtje ons eten te maken, daarna trekken we met een 

goed gevulde buik terug naar de scoutslokalen waar de mama’s 

en papa’s ons om  14h terug staan op te wachten. 

 

24-25 maart:    kapoenenweekend!  

  

Dit weekend is een specialleke want we doen ons eerste 

weekend van het jaar!! Dit weekend zal doorgaan op 

verplaatsing en om ons helemaal voor te bereiden op ons 

spetterende kamp gaan we zoals een echte scout in TENTEN 

slapen! 

Meer info over het leukste weekend van het jaar mogen de 

mama’s en papa’s binnenkort in hun mail verwachten 
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1 april :   Pasen   

  

Helaas is het vandaag geen vergadering… Veel succes met 

paaseitjes rapen allemaal!à 

  

8 april :   talentenshow 

  

Deze zondag geven wij al onze liefste kapoentjes de kans om 

mee te doen aan onze heuse kapoenentalentenshow! Grappen 

maken, dansen, zingen, een toneeltje,… AL JULLIE 

GROOTSTE EN LEUKSTE TALENTEN mogen jullie vandaag 

komen voorbereiden en tonen, en de winnaar(s) gaan natuurlijk 

niet met lege handen naar huis 😉  

  

15 april :    verover de wereld  

   

Een dikke maand geleden zijn we met de kapoenen al heel de 

wereld rondgereisd, deze week doen we er nog een pak bovenop 

door deze mooie wereld helemaal te veroveren in het VEROVER 

DE WERELD SPEL! Houd u dus klaar voor de grootste 
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wedstrijd van het jaar, kom meestrijden en ga misschien zelfs 

naar huis als nieuwe leider van de hele wereld!!  

 

 

22 april : wereldrecordvergadering  

 

Vandaag doen we echt iets suuuper zot liefste kapoenen, we 

gaan ZO VEEL MOGELIJK WERELDRECORDS VERBREKEN! 

Zodat iedereen zal weten dat onze kapoenen de alles slimste, 

stoerste, grappigste en avontuurlijkste zijn!!   

 

29 april :  modder en waterspelen 

 

Als het zonnetje vandaag al hard genoeg schijnt gaan we 

vandaag nog eens goed ravotten en doen wat iedereen het liefst 

doet, ons helemaal vuil/nat maken met onze MODDER EN 

WATERSPELEN!! Kom dus zeker in je slechtste kleren die 

hemlemaal van top tot teen vuil mogen worden.  
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Om de mama’s en papa’s al wat werk te besparen nemen we 

vandaag ook allemaal een rugzakje mee met de volgende 

spulletjes in:  

❖ een handdoek 

❖ propere kleren 

❖ propere schoenen 

❖ ons goed humeur 😉 
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Dit was het alweer voor dit skoetteke maar we zien jullie lieve 

kopjes allemaal graag terug in Mei!!  

                   Groetjes, jullie favoriete leiding: 

Marte – Miek - Indu – Lucas – Charles – Lena - Yorben 


