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Vergaderingen 

02/05: Bak-vergadering 14u – 17u 

Vandaag gaan we kijken wie van jullie echte 
keukenprinsen of prinsessen zijn. Hou dus 

zeker een plaatsje over in jullie buik want na 
het bakken moeten we natuurlijk proeven 

van al dat lekkers! Smullen maaaaar 

09/05: Kampen-bouwen-vergadering 14u – 17u 

Vandaag laten we onze creatieve geesten los 
en bouwen we het mooiste kamp! Neem 

allemaal maar je favoriete item mee dat je thuis 
hebt liggen om jouw kamp in te richten, samen 
bouwen zo’n cool, maf, mooi kamp dat je nog 

nooit hebt gezien! 

14/05: Safari-vergadering 19u – 21u 

Be prepared kapoenen want vandaag gaan we op 
tocht tussen gevaarlijke leeuwen, olifanten en 

neushoorns. Trek zeker jullie camouflage outfit aan 
dat je niet te veel opvalt vandaag. Een extra 

vieruurtje voor de kapoen die de ‘BIG FIVE’ kan 

vertellen aan de leiding :). 

PS aan de ouders : 16/05 is het kampinfo, check 
dus zeker e-mail / whatsapp om te kijken wanneer 

dit is voor de beertjes. 

21/05: Casino-vergadering 19u – 21u 

Vandaag drinken we funny pisang en 
grenadine!! Dit kunnen jullie natuurlijk pas 

wanneer jullie veel geldjes hebben verdiend, 
daarvoor spelen we de leukste spelletjes! Trek 
jullie kostuums en galakleedjes maar al aan… 

:)) 



 

  

04/06: Circus-vergadering 19u – 21u 

Vandaag is het tijd om jullie acrobatische 
kunstjes eens boven te halen!!  Van clowns 

tot trapezes, we ontdekken het allemaal 

vanavond. Komen is dus de boodschap!!! 

11/06: Bioscoop-vergadering 19u – 21u 

Mmm lekkere popcorn, lekkere frisdrank of .. 
lekkere snoepjes!! Deze avond gaan we naar een 
zot leuke film kijken !!!! Doe allemaal je mooiste 

onesie aan om zeker en vast comfortabel naar de 
film te kunnen kijken!! Let op voor Jelle die durft 

wel eens in slaap te vallen tijdens een film ;) HIHI 

 

18/06: Kunst-vergadering 19u – 21u 

We kunnen het bijna niet geloven maar dit is 
de laatste vergadering van dit scoutsjaar. 

Binnen ongeveer 2 weken vertrekken we op 
kamp, joepieeee!!! Tijdens deze kunst-

vergadering gaan we een beetje spelen met 
verf en zo de mooiste kunstwerkjes maken. 
Doe dus zeker kleren aan die een beetje vuil 

mogen worden. 

 

28/05: Vuur-maak-vergadering 19u – 21u 

Vandaag gaan we vuur maken!!!! We gaan 
op zoektocht naar hout, maken een goede 

stapel en we leren jullie allemaal hoe je 
vuur moet maken!!! Super gezellig en ook 
super leuk!! Wie weet zullen ook wel iets 

lekkers erbij eten… We hebben er alvast zin 
in!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

