
Skoeteke Kapoenen Maart – April 
Welkoooooom dames en heren!!! Zet je even neer, Mieke hou je vast aan de 
takken van de bomen, zet je schrap want voor Maart en April heeft jullie 
(beste) leidingsploeg weer héél wat spetterende vergaderingen in petto! We 
beloven jullie dat we 2 maanden lang, elke zondag alles zullen geven om 
samen met jullie de meest zotte spelletjes te spelen, te ravotten in de 
bossen, kampen te bouwen, vijanden te verslaan, vuil te worden, modder te 
gooien en gewoon kei, kei, keeeeei veel te lachen!!! 
REMINDER: 9 en 10 mei mogen jullie alvast vrij houden waaaaant…. 
Dan is het een niet te missen KAPOENENWEEKEND!!! woehoeeew 
 
1 maart  

Vandaag is het Kappersvergadering!!! Jullie haren zullen er nog nooit zooo cool 
hebben uitgezien dan na deze vergadering. Alle kleuren van regenboog mogen in 
jullie haren gesmeerd worden, hanenkammen en zelfs een baard. De 
kapoenenkapper heeft geen grenzen! 

 
 
 
8 maart  

Deze dag wijden we aan de echte Schotten: vandaag spelen we Highlandgames. 
De scoutsbroek of rok mogen jullie voor één keertje inruilen voor een stoere 
schotse rok!  

 
 
 



15 maart  

Willy’s en Marrietten – vergadering… Hmmm dat is een rare vergadering? Wie 
kan raden welke klassieker de leiding hiermee bedoeld?  
 
 
22 maart  

Schip Ahoj! Dit jaar maken we tijdens de Techniekenvergadering een echte boot 
waarmee we de grote golven van de Noordzee gaan trotseren!! Bouw mee en 
beleef een grooooooot piratenavontuur!  

 
 
 
29 maart 

Vandaag gaan we ons helemaal uit leven in het bos tijdens een MEGA BOSSPEL. 
We gaan op zoek naar de huizen van kabouters en reuzen, en maken een echte 
heksendrank van takken en modder en blaadjes en denappels… NJAM NJAM 
NJAM.  
We spreken hiervoor af op de parking van de wijngaardberg om 13u45 en sluiten 
terug om 16u45! 
 
5 april  

Tijdens de Kampenbouwvergadering gaan we om het coolste, handigste, mooiste 
kamp bouwen! Neem al jullie bouwmaterialen al maar mee want deze kampen gaan 
NOG specialer worden, NOG groter en NOG beter die van je dromen! 
 
12 april 

Hebben jullie al naar buiten gekeken? Daar vliegen vandaag waarschijnlijk de 
paasklokken voorbij en liggen de eitjes goed verstopt!  
Vandaag is het GEEN SCOUTS. Veel Plezier! 



 
 
 
19 april  

ALLE energie mag er vandaag eens worden uitgelaten tijdens ruwe spelen! 
Modder, competitie en de aller zotste spelletjes staan vandaag op het 
programma! 
 
26 april 

Smeer de benen al maar in want er staat voor vandaag een stevige wandeling 
gepland! We lopen van Noord naar Zuid, van Oost naar West, op de kop en 
achterstevoren want het is woudloperskeuken.  
VERGEET NIET: jullie moeten zelf een vleesje meenemen voor boven het vuur te 
braden. Een slaatje of koude pasta kan hierbij ook altijd smaken! ;)  
We spreken af op de scoutslokalen om 10 uur en om 14u mogen jullie met volle 
maagjes terug naar huis!  
 

 
 
 
 
 


