
 

  

Kapoenen 
Huberke 3  

Beertjes 



  

WIE is WIE ?? 
Een super de max spel om je namenkennis van de 

leiding te testen. Verbind de foto met de juiste naam! 

Sien 

Jelle 

Annelie 

Amélie 

Lena 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderingen 
07/03: Boselfen-vergadering 14u – 17u 

Vandaag laten we ons helemaal 
onderdompelen in de fantasiewereld van de 

boselfen. Want ja, in het kapoenen bos 
verschuilen er zich heel wat boselfen. Ga 

vandaag mee op zoek, trek je mooiste 
vleugels aan en bereid je voor om helemaal 

beglitterd te worden. 
 14/03: Mijn-sport-is-TOP-vergadering 14u – 17u 

KLAAR???? START!!!!! 
Vandaag kijken we wie de beste voetballer, 
danseres, hockeyer of zwemmer is van de 
kapoenen. Trek alvast je sportschoenen en 
sportoutfit aan want we gaan iedereen zijn 
sport beter leren kennen. Eet & slaap maar 

goed want actie is verzekerd deze vergadering! 
 

21/03: ‘t-Zal-wel-zijn-vergadering 14u – 17u 

Hoe gaat het met jou? Voel jij je een beetje thuis in 
de scouts? Wist je dat je alles tegen jouw leiding 

kan zeggen of dat je je leiding altijd een dikke 
knuffel mag geven? Het jaarthema van dit jaar is: ‘t 

zal wel zijn. Met dit thema willen we zorgen dat 
iedereen zich goed kan voelen in de scouts! Dit 
weekend is het jaarthemaweekend en gaan we 

spelletjes spelen rond dit thema! Ook gaan we iets 
knutselen, maar wat? Dat kom je te weten wanneer 

je naar de vergadering komt, tot dan. 
 

28/03: Palmzondag-vergadering 14u – 17u 

Joepiee het is weer zondag!!! Dit betekent een 
super leuke namiddag op de scouts. Dus doe je 

scoutskleren maar aan dan maken we er iets 
superleuk van. 



 

  

11/04: Amélie-is-jarig-vergadering 14u – 17u 

Er is weer een jarige in de leidingsgroep!! 
Dit moet natuurlijk gevierd worden. Maak je 

dus maar klaar voor een feestelijke 
vergadering! 

18/04: Witte-t-shirt-vergadering 14u – 17u 

Wat is er meer saai dan het kleur wit? 
Neem vandaag een witte t-shirt mee en we 
brengen er verandering in want vandaag ga 
je niet meer naar huis als witte duif maar als 

regenboog papegaai. 

25/04: Talentenjacht-vergadering 14u – 17u 

Kijken jullie soms eens naar Belgiums got 
talent, The Voice Kids, Ketnet Sing Along of 
andere programma’s over zingen, dansen, 

kunstjes enzovoort? Awel, vandaag spelen we 
dit na maar dan 10 keer beter! We bouwen een 

podium waar iedereen alleen of samen met 
een vriendje of leiding, iets mag tonen aan de 
andere kapoenen. Het gaat vandaag niet over 
iets winnen of de beste zijn maar gewoon eens 

lekker gek doen! De leiding komt alvast 

verkleed naar de scouts, jullie ook?? 

04/04: Paas-vergadering 14u – 17u 

Hopderhoperderhop!!!! De paashaas is 
geweest!!! Zoeken jullie mee naar alle 

paaseitjes in het bos??? Wij kijken er alvast 
naar uit om heel veel chocolade te eten !! 

Hopelijk jullie ook! Samen gaan we met zen 
allen op ZOEKTOCHT! Mmmmm!!!! 

Smullen!!!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

Jaarteken 

Scoutshemd 

Korte, groene broek 

Takkenteken

Groepslintje 

Das 

Belofteteken

Lintje België 

Internationaal 

scouts- of  

gidsenteken 

Vlaamse leeuw +  

provincieschildje 

Onze contactgegevens: 

 Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend 

mailadres: kapoenen@scoutshubertus.be 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM 
nummer: 

Lena: 0496626497 
Amélie : 0470033926 
Jelle : 0497574791 
Sien: 0475351192 
Annelie: 0494084281 

mailto:kapoenen@scoutshubertus.be

