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Data

Belangrijke data
 WEEKENDS
Kapoenen

15/03 t.e.m. 17/03

Kabouters

15/03 t.e.m. 17/03

Welpen

15/03 t.e.m. 17/03

Jonggivers

22/02 t.e.m. 24/02

Givers

22/02 t.e.m. 24/02

 KAMPEN
Kapoenen

01/07 t.e.m. 06/07

Kabouters

01/07 t.e.m. 07/07

Welpen

01/07 t.e.m. 07/07

Jonggivers

02/07 t.e.m 14/07

Givers

02/07 t.e.m 16/07

Jin

09/07 t.e.m 19/07
 Andere data

Wafelbak

12/02 t.e.m. 16/02

Spaghetti avond

Eind april

Kerselare

Begin Mei
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Uniform

Het scoutsuniform bestaat uit een hemd en een das. Het hemd met
alle nodige insignes zijn verkrijgbaar via de hopper (Hopper.be).
Daar kan u ook terecht voor een scoutsbroek of –rok. Deze laatsten
zijn niet verplicht. Een das is scoutsafhankelijk en is verkrijgbaar bij
de leiding (15 EUR).

Een jeans is in de scouts absoluut not done. Iedereen doet
steeds een groene, beige of bruine broek aan.
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Kapoenen

Dag kapoenen, eerst en vooral een zeer gelukkig nieuwjaar aan jullie allemaal!! Ook 2019 staat vol
met leuke activiteiten!! We spreken terug elke zaterdag af om 14u30 aan de kapperschool en om
17u30 mag je je kapoen terug komen ophalen. Indien er vragen zijn kan u ons altijd bereiken op de
WhatsApp groep of via onze telefoonnummers. Je komt iedere vergadering in perfect uniform en
vergeet zeker je goed humeur en 50 cent niet! ☺

Belangrijke data:
Wafelbak 12-16
februari Kapoenweekend: 15-17 maart
Kamp: 1-6 juli
05/01: vergadering 14u30-17u30: DAG VAN DE SPELLEKES
Kan jij goed tegen je verlies? De leiding allesinds niet, dus probeer ons maar te verslaan
tijdens de dag van de spellekes! Neem allemaal jullie tofste gezelschapspel mee en we zullen
eens zien wie er de grote spelletjeskampioen wordt!
12/01: vergadering 14u30-17u30: DAG VAN DE SLIMMEKES
Wie van jullie is de slimste kapoen? Dit komen we vandaag te weten! Begin maar alvast te
studeren en haal jullie knappe koppen maar boven!!
19/01: vergadering 14u30-17u30: DAG VAN DE OLYMPISCHE SPELEN
Dag beste topsporters, jullie zijn geselecteerd om mee te doen aan de olympische spelen! Trek
jullie trainingspak maar aan en haal jullie beste conditie boven! Wij zorgen ervoor dat de
extra kilokes van de feestdagen er snel afgesport zullen zijn!
26/01: vergadering 14u30-17u30: DAG VAN DE KUNST
Lieve kapoenen zijn jullie een beetje kunstenaars? Want dit zul je vandaag wel nodig hebben!
Kom vanmiddag je mooiste kunstwerk ontwerpen en moest je nog tof knutselgerief thuis
liggen hebben, aarzel dan zeker niet om het mee te nemen!

Stevige linker van jullie toffe leiding
Miel Verbruggen (takleider): 0472 67 99 48
Charles fruyt: 0498 11 76 76
Justine Beernaert: 0476 76 73 13
Julien Van den Storme: 0470 58 09 11
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Kabouters

Liefste Kabouters
Zaterdag 5 januari:
De kerstvakantie is bijna gedaan dus hoog
tijd om jullie kennis opnieuw wat aan te
scherpen. Vandaag doen we een quiz!
17u30 tot 19u30 @Mammoet

Zaterdag 12 januari:
Vandaag doen we een echte scouts activiteit,
we gaan op fakkeltocht!
Dus zeker niet vergeten een fakkel, wat stof
en kaarsen mee te brengen.
Tip: in het prentje is te zien hoe je een echte
scoutsfakkel maakt.
17u30 tot 19u30 @Mammoet

Zaterdag 19 januari:
Om te bekomen van de tocht van vorige week gaan we vandaag
lekker lui zijn. Gewoon gezellig in de pyjama een filmpje checken.
Vergeet zeker je favoriete dekentje niet.
17u30 tot 19u30 @Mammoet
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Kabouters

Zaterdag 26 januari:
Wat we vandaag doen is nog een verrassing, maar dat het super
leuk gaat zijn dat moeten we jullie natuurlijk niet vertellen.
17u30 tot 19u30 @Mammoet

Vergeet jullie 50 cent niet. Geen jeansbroeken. Altijd een das aandoen voor de verzekering.
TOT ZATERDAG!
Fréderic (takleiding): 0468 11 62 36

Matilde: 0468 15 79 27

Benoît: 0471 42 28 75

Florence: 0498 64 61 98
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Welpen

Liefste Welpjes,
We lopen reeds een tijdje te denken
Wat we aan onze super coole welpen kunnen schenken
Deze keer willen we jullie iets bijzonders geven
Waaraan jullie enorm veel plezier zullen beleven
Een nieuwe iPad of Wii-spelletje is er helaas niet bij
Maar toch maken wij jullie reuzeblij
Om jullie een beetje gerust te stellen
Willen we het volgende vertellen:
De vergaderingen zullen nog leuker zijn dit jaar!
Och... je zult het op weekend en op kamp wel zien
Of durven jullie niet mee gaan misschien?
Jullie toffe leiding heeft alvast heel veel zin om er een spetterend jaar van te
maken Dus we gaan niet langer wachten om de activiteiten van deze maand
bekend te maken Een beetje kattenkwaad hier, een beetje modder daar
Wij wensen jullie een fantastisch Nieuwjaar!
En onthoud, stoere boys: de welpen die zijn kampioen !!!
Een hele dikke zoen,
Jullie allerleukste leiding
Oudenaarde, 1 januari 2019

Zaterdag 5 januari 14:30-17:30
Vandaag is het verassingsvergadering, we kunnen jullie dus nog niet zeggen
wat het zal zijn maar dit is een reden meer om zeker aanwezig te zijn want het
belooft spetterend te worden!!!

Zaterdag 12 januari 14:30-17:30
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Welpen

Eet maar deze week niet te veel want vandaag spelen we boeftocht. Trek dus je
stapschoenen maar aan een laat die laatste boterham maar liggen want je zal al
de plaats in je buik nodig hebben!

Zaterdag 19 januari 14:30-17:30
Vandaag is het levens echte gezelschapspel namiddag! Zeker afkomen om te
kijken wie de beste “levens-echte-gezelschap-speler” is!

Zaterdag 26 januari 14:30-17:30
Zet jullie ogen maar op scherp want vandaag is het “grote wally-spel” aan de
beurt! Nog een bezoekje bij de oogarts of je bril op scherp zetten kan zeker
geen kwaad!

BELANGRIJK: Zeg zeker aan jullie mama’s en papa’s dat ze deze maand hun
mails/berichten goed checken want moest het heel veel sneeuwen dan
veranderen we de vergadering in sneeuwvergadering!!!

Stevige linker jullie topleiding
Dora, Lance, Amelie en Felix
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Jonggivers

Zaterdag 5 januari :

Rozen zijn rood
Viooltjes zijn blauw
Tot onze grote spijt, is de vergadering vandaag dood (nee grapje tis verassingsvergadering)
Het zijn examens dus we zijn volop bezig met hersenopbouw…
Paardebloemen zijn geel
Madeliefjes zijn wit
Ja sorry, tis voor ons allemaal dikke shit
17:30 – 19:30 @mammoet
Zaterdag 12 januari :

Daglelie’s zijn oranje
Grijze bloemen bestaan niet
Vandaag kijken we wat er van jullie goeie voornemens overschiet.
17:30 – 19:30 @mammoet

Zaterdag 19 januari :

Camelia’s zijn roze
Sommige bloemen hebben de kleur van maïs
Zedige vocabulaire is uit den boze
Want we spelen we ex-on-the-ice
17:30 – 19:30 @mammoet
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Jonggivers

Zaterdag 26 januari :

Klavertjes vier zijn groen
Ballonklokjes zijn paars
Tis vandaag in den bowling te doen
Hulp-rekjes zijn voor sukkelaars
17:30 – 19:30 @mammoet

Gelukkig nieuwjaar liefste jongverkenners van ons hart
Be prepared voor een volgende portie leute
Want wij zijn helemaal klaar voor een nieuwe start
Vanaf nu houdt iedereen in de formatie trouwens zijn teute
Wie het antwoord weet op de volgende vraag,
Wint alvast een bonuspunt in het volgende spel
Wat is het verschil tussen Camille en een frikandel ?
Dikke zoenen van jullie kapoenen
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Givers
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Givers
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Givers
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Givers
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