
Kapoenen AAPJES 
Vergaderingen 
Zondag 07/03: Wereldreis-Vergadering (14u - 17u)  

Van de noordpool naar Brazilië naar China en terug naar onze scouts! Ondanks we normaal gezien 

niet op reis mogen gaan :(( vliegen we vandaag wel de hele wereld rond, want we gaan op 

wereldreis!! We gaan eens ontdekken welke spelletjes scoutsen van andere landen allemaal spelen. 

Zondag 14/03: K2zoektK3-Vergadering (14u - 17u) 

De blonde van K3 is alweer gestopt!! Dus heeft Gert Verhulst aan de kapoenenleiding gevraagd of er 

geen verborgen zang- en danstalent bij de kapoenen zit. Bereid je dus maar voor op een vergadering 

vol muziek! 

Zondag 21/03: Safari-Vergadering (14u - 17u) 

Trek jullie safarihoed en haal jullie verrekijker al maar boven, want vandaag gaan op 

avontuur. We gaan op zoek naar welke gevaarlijke dieren zich allemaal in ons bos 

hebben verstopt! 

Zondag 28/03: Fruit-Vergadering (14u - 17u) 

Banaan, appel, aardbei, passievrucht, kiwi, … Er zijn honderden soorten fruit, dus er 

is voor iedereen wel wat wils. En aangezien we jullie dit jaar alleen nog maar 

volgepropt hebben met ongezonde vieruurtjes is het tijd om hier iets aan te 

veranderen! NJAMMIIIIIEEEEE!!!!! 

Zondag 04/04: Paasaap-Vergadering (14u - 17u) 

Vannacht had de paashaas niet zoveel tijd dus is de paasaap langsgeweest. (mopje maken over 

palindroom)   

Zondag 11/04: Knoei-Vergadering (14u - 17u) 

Joepieeee, vandaag is het knutsel-vergadering!!! Maar wij aapjes kunnen niet zo goed knutselen dus 

wij knoeien een beetje. Welk aapje kan er het beste knoeien/knutselen?!  

Zondag 18/04: Huizenjagers-Vergadering (14u - 17u) 

 

Zondag 25/04: SPORTDAG-Vergadering (14u - 17u) 

Trek jullie sportschoenen maar aan en doe jullie zweetbandjes maar om want vandaag gaan we 

lekker veel sporten! De leiding is benieuwd wie er het sportiefste aapje is van de groep.  

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 



✔ Een korte! groene! broek. 

✔ Een beige scoutshemd. 

✔ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

✔ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 

groepsleiding). 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht 

op volgend mailadres: kapoenen@scoutshubertus.be met als subject: AAPJES  

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Lotte 04/68 11 65 21 

Charlotte: 04/70 08 88 55 

Julie: 04/70 59 34 14  

Leonie  

Jonas: 04/71 45 08 16 

 

 


