DE kapoEnEn-sEintorEn 2
Liefste kapoenen en beste ouders,
We hebben al super leuke vergaderingen achter de rug, we bouwden de zotste kampen, smulden van
de mooiste cupcakes en werden allemaal al dikke vrienden. Ben jij ook zo nieuwsgierig wat er ons
nog te wachten staat dit jaar? Wij hebben super leuk nieuws! Wij nemen jullie mee op wereldreis
waar we elke vergadering weer de zotste avonturen gaan beleven.
Wij hebben er alvast zin in!
ps. meenemen te nemen: Je goed humeur en grootste glimlach :))
Dikke groepsknuffel,
Gigi, Toto, Veva, Petro & Zazou.

Contact:
Als u een vraag of probleem heeft, kan u de leiding steeds bereiken via ons mailadres:
kapoenen@de14.be of via telefoon (takleider Elena De Lie - Gigi) +32 485847778

Naam

GSM

E-mailadres

Taknaam

Elena De Lie

0485/84.77.78

Elenadelie26@gmail.com

Gigi

Sam Van Dyck

0478/94.46.32

Sam.vdyck@gmail.com

Petro

Isa van Aarle

0489/08.61.72

Isavanaarle@outlook.com

Zazou

Valérie Vissers

0487/17.73.15

vissers.valerie@hotmail.com

Veva

Louise Goris

0473/17.95.76

gorislouise@gmail.com

Toto

Algemeen:
Afbellen
Als jullie kapoen eens niet kan komen, gelieve het door te geven voor vrijdagavond. Het is altijd
handig om te weten met hoeveel we gaan zijn. Graag een mailtje sturen naar kapoenen@de14.be / of
stuur een berichtje op het nummer +32 485847778 (Elena De Lie- Gigi) of het nummer
+32 473179576 (Louise Goris- Toto)
Stoppen
Wanneer uw kapoen stopt met de scouts, vragen wij dit zo snel mogelijk te melden! Zo geeft u andere
kinderen de kans ook bij de scouts te komen.

Belangrijke data
TakWeekend: 18-20 februari
Kamp: 25-31 juli

Het uniform
1. Het uniform is bedoeld om in te spelen en kan dus vuil worden.
2. Elk kledingstuk moet getekend worden, zeker uniformen en schoenen.
3. Schildjes, tekens en lintjes kunnen bij de groepsleiding besteld worden.
4. Bij de ‘hopper’ kan u de bruine scoutstrui (met groene letters) kopen
5. Andere kledingstukken zoals jassen, mutsen, sjaals, … moeten in scouts-kleuren zijn (groen,
bruin, beige).

Wet, Gebed & Kapoenenlied
De wet
Een kapoen sluit niemand uit, Draagt zorg voor de natuur
helpt de anderen.

En

Het kapoenenlied
Kapoenen, kapoenen,
Je kent ons toch wel,
Van zingen en spelen worden wij fel,
Al is het soms moeilijk om vrienden te zijn, Toch doen wij ons best en dat maakt alles fijn.
Het gebed
Goede heer,
Help ons flinke kapoenen te zijn, Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. Ookal is het soms moeilijk,
Toch doen wij ons best.

Programma 2e semester
Zondag 9 januari : Driekoningen

(09:15-12:00)

Warm jullie stemmen maar op, wij gaan op driekoningentocht! Verkleed jezelf als
mooiste koning of koningin :))

Zaterdag 15 januari: Film Vergadering
(18:00-20:00)
Kom maar allemaal in jullie cosy film-outfit
met een warm dekentje of slaapzak want
vanavond houden we een gezellige
filmavond!

Zaterdag 22 januari: Spelletjesavond

(18:00-20:00)

Neem jullie favoriete gezelschapsspelletjes mee naar de scouts. Samen maken we er
een gezellige spelletjesavond van.

Zondag 30 januari: Sportvergadering
Tijd om ons weer van onze sportiefste
kant te laten zien! Vandaag testen we eens
wie er wel heel veel balgevoel heeft, wie
het beste gevoel voor ritme en wie een
lenigheid heeft om ù tegen te zeggen. Trek
je sportiefste kledij maar aan, wij
verwachten jullie volledig opgewarmd aan
onze poort!

(09:15-12:00)

Zondag 6 februari: famizo
Wat een teleurstelling, we zullen elkaar een weekje moeten
missen… Slaap dus maar eens lekker uit, want wij
verwachten jullie vol energie en helemaal fris volgende
week opnieuw op de scouts! Uitkijken dus!

Zondag 13 februari: Alles op wieltjes

(09:15-12:00)

Dé vergadering om eens indruk te maken op al je vrienden, neem dus zeker jouw
favoriete toestel op wieltjes mee en imponeer ons met je coolste kunstjes! Begin
alvast maar met oefenen ;)
PS: voor de roller-skaters onder ons: neem zeker ook gewone schoentjes mee.
De leiding laat nog weten waar jullie verwacht worden deze zondag!

18-20 februari: Takweekend 2

(Meer info volgt)

Joehoeeee!! Het langverwachte weekend is hier! Tijd om
even dag te zeggen tegen mama en papa, zodat wij ons
met onze bende kunnen amuseren! Twee dagen vol
plezier ;)
PS: het belooft zelfs nòg leuker te worden dan het vorige
weekend, kan jij dat zelfs geloven?

Zondag 27 februari: Maatschappijspel

(09:15-12:00)

Al eens nagedacht met welke auto je later wil
rijden? Waar je later wil wonen?
Kom naar de scouts en ontdek of de nieuwste
porsche voor jou voorbestemd is, of het toch maar
bij een fiets zal blijven… Of zal jij misschien in een
kasteel wonen later? Of eindig je toch in een
kartonnen doos… ?
Wij zijn benieuwd hoe jij je toekomst samenstelt,
kom naar de scouts en ontdek het!

Zondag 6 maart: Speurtocht
(09:15-12:00)
Ik ga op reis en ik neem mee… Mijn verrekijker en
vergrootglas!! JAAAA jullie lezen het goed!
Vandaag gaan we op speurtocht! Doe je
camouflagekleding maar aan!

Zondag 13 maart: Kookvergadering

(09:15-12:00)

Vandaag zullen we zien wie van jullie geboren is om in te keuken te staan!
Haal je kookkunsten maar boven want we gaan iets heel lekker maken! Of dat is toch
alvast het plan…

Zondag 20 maart: Paasvergadering
(09:15-12:00)
Het is bijna Pasen joeppieee! Niets beter dan
een vergadering volledig in het thema van
deze lekkere en gezellige feestdag. Wat we
gaan doen is nog een verrassing.

Zondag 27 maart: Famizo
(09:15-12:00)
Blijf vandaag maar eens wat langer in je bedje
liggen want het is geen scouts vandaag.
Vergeet niet om toch ook buiten te spelen!

Zondag 3 april: Famizo

(09:15-12:00)

Helaas… Vandaag geen scouts! Slaap maar een keertje goed uit en maak maar een
mooie brief voor de paashaas! Geniet van de paasvakantie!!

Zondag 10 april: Famizo
(09:15-12:00)
Helaas… Vandaag geen scouts! Slaap maar
een keertje goed uit en geniet van de
paasvakantie!! Misschien kan je je ouders
vandaag eens in de watten leggen?

Zondag 17 april: Groot bosspel

(09:15-12:00)

Vandaag hebben wij iets heeeel groots voor jullie in petto!! Wij gaan het bos in om
een onvergetelijk avontuur te beleven!

Zaterdag 23 april: Casino

(18:00-20:00)

Dit is volgens de leiding een van de leukste
vergaderingen van het jaar! Deze wil je dus zeker niet
missen. Wij kijken er naar uit om jullie in je beste
casino-outfit te zien, want het belooft een chique avond
te worden!

Zaterdag 30 april: scherpenheuvel
(meer info volgt)
Ik ga op reis en ik neem mee… Mijn stapschoenen!!
Loop jullie stapschoenen maar in want vandaag gaan we
kilometers stappen! Welke stoere scoutse kapoenen
durven de 25km te stappen en de leiding van zijn sokken
te blazen?

Zondag 8 mei: Wisselvergadering

(09:15-12:00)

Vandaag is het een spannende dag want jullie zullen vandaag andere leiding krijgen!

Zondag 15 mei: Kapoenendag

(meer info volgt)

Zo jammer!! Het scoutsjaar zit er al op! Maar geen getreur! er komt nog een super
geweldig kamp aan! We zullen jullie enthousiaste gezichtjes missen! Tot daaaaan!!
Gelukkig hebben we nog een laatste vergadering in petto, waar we een geweldig
kapoenen jaar vieren, en dat doen we natuurlijk niet alleen….

