
Kapoenen 
Hoi piepeloi, hier zijn we weer! We gaan ons best doen om jullie de komende 2 maanden 

goed bezig te houden. Brengen jullie jullie enthousiasme mee, wij zorgen wel voor de rest! 
Tot binnenkort pagadders x 

De afspraken kennen jullie ondertussen wel vanbuiten maar toch nog even ter herhaling 
voor de vergeetachtigen: 

1. De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd!
2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen/whatsapp (VOOR zaterdag

20u) bij de leiding: Eline (0486/08.64.91). Je kan ook altijd een bericht sturen naar
wouters@scoutswezel.be. Zo weet de leiding hoeveel leden ze kunnen verwachten.
Dit is dus zeer belangrijk. 

3. Doe steeds je scoutsdas, scoutshemd en groene broek/rok aan om naar te scouts te
komen! Let er ook op dat jouw naam overal op staat.

4. Enkele belangrijke data: Kamp → 10 juli t.e.m. 15 juli

Weekend 3-5 maart Groepsweekend 

O M G het is eindelijk zover het epische groepsweekend !! 
Een heel weekend alleen maar plezier maken en spelletjes 
spelen. Schrijf jullie alvast in, het wordt fantastisch! Voor 
sommige is dit het allereerste groepsweekend, maar wij 
kunnen jullie alvast beloven dat het nog leuker wordt dan 

onze vergaderingen! Tot dan     

Zondag 12 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

Vandaag gaan we gezelschap spelletjes spelen. Cluedo, monopoly, wie is het, noem maar op 
wij gaan ze spelen. Heb jij thuis nog een leuk spelletje liggen, dan mag je dat ook zeker 
meenemen. Wie zal de ultieme winnaar worden!!! Ik ben alvast heel benieuwd! 

mailto:wouters@scoutswezel.be


Zondag 19 maart   9u45 - 12u30 Halve dag 

Het is weer zover de jaarlijkse ladder competitie woehoeee!! Vandaag gaan jullie strijden 
voor de plek bovenaan de ladder. Ben jij de kapoen die gaat winnen?  

Zondag 26 maart 9u45 - 12u30 Halve dag 

Wat we vandaag gaan doen blijft nog een verrassing, maar we kunnen jullie alvast zeggen 
dat het de moeite zal zijn! Echt iets neig! Gaan we bungeejumpen? Gaan we gocarten? Kom 
het deze zondag ontdekken!  

Zondag 2 april            Geen scouts 

Elke kapoen en leiding zal vandaag ontzettend droevig zijn want het is vandaag geen 
scouts . MAAAAAARRR omdat wij altijd naar de goede kant van het verhaal kijken, hebben 

wij er als leiding voor gezorgd dat het paasvakantie is    !!!  

Zondag 9 april Geen scouts 

Vandaag mogen jullie zo veeeel mogelijk paaseitjes rapen. Helaas zijn er geen op de scouts 
te vinden, dus kunnen jullie best thuisblijven. Maarrr volgende week hebben we een 
suppppeerrr duppperrr vet spel voor jullie ! Nog een mooie tekening die jullie kunnen 
inkleuren voor de Paashaas. Je mag dit altijd ingekleurd afgeven aan de leiding en dan 
hangen we ze op in het lokaal!!! 



Zondag 16 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

Vandaag gaan wij is zien of jullie goed op wielen kunnen rijden. Want wij gaan deze 
vergadering alles op wieltjes doen en zien hoe goed jullie skills zijn!! Kom zeker want wij zien 
er alvast naar uit!  

Zondag 23 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

Joepiieeeeee! Vandaag is het weer scouts en wij gaan een keileuke legervergadering doen 
en zien of jullie het leger kunnen helpen met jullie vaardigheden!  Kom zeker want het wordt 
supertof! Tot dan stoere binken!! 

Zondag 30 april 9u45 –12u30 Halve dag 

Wie is het sterkste geslacht? Wie wordt het? Jongens of Meisjes? (Jongens natuurlijk! 
Nee tuurlijk niet meisjes winnen altijd!) We testen het vandaag in ons mega jongens vs 
meisjes vergadering! Ben jij aanwezig tijdens deze epische strijd?

Wat vliegen die maanden toch voorbij! We zijn al door onze derde kimmeke heen, en het 
laatste is in aantocht… Jullie leiding heeft er enorm veel zin in :D 

Eline – Enya – Pablo 




