
Halllloooooo liefste kapoenen 

We gaan er weer een super leuke maand van maken maar toch een beetje mysterieus… Het 

thema zal nog geraden moeten worden!!! Kom allemaal zeker met veel enthousiasme en dan 

zien wij jullie zondag graag verschijnen       

 

 

 

 

 

1 Maart: GEEN ACTIVITEIT  

De leiding gaan er samen even op uit dus geen activiteit deze zondag. 

 

 

8 Maart 14:00 – 17:00 = Fotozoektocht 

Vandaag zijn we echte speurneuzen! We zoeken vandaag foto per foto in heel ons dorp, 

let goed op want er zullen tips gegeven worden voor het weekendthema       

 

 

15 maart 14:00 – 17:00 = Groot ganzenbord  

Vandaag zullen we zien wie graag wint! Doen jullie er alles aan om te winnen of geven jullie snel op? Dat zullen we 

vandaag snel zien!  

22 maart 14:00 – 17:00 = Leidingswissel 

Jullie krijgen voor 1 keer andere leiding, super spannend! Jullie weten natuurlijk nog niet wie maar ook wat jullie 

vandaag gaan doen blijft een verrassing. Jullie zullen moeten komen om alles te komen ontdekken!  

27 (19:30) -28-29 (11:00) maart = Weekendje!  

Jullie hebben van ons een mailtje gekregen met de uitnodiging maar hieronder staat hij nog eens! Wij hopen zoveel 

mogelijk kindjes te zien        

 

 

Liefs jullie liefste leiding xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beste ouders  

Wij doen dit jaar met de kapoenen een weekend!  

Dit zal doorgaan in Sint-Pauwels bij scouts Bermijn. We spreken af in Sint-

Pauwels: Blauwe poort, Dries 30, 9170 Sint-Gillis-Waas om half 8 ’s avonds 

en zondag om 11:00 kunnen jullie de kapoenen weer komen halen. Het 

weekendje zal doorgaan 27-28-29 maart.  

Meenemen:  

- Warme kleren 

- Slaapzak + kussen + veldbed of matras + knuffel  

- tandenborstel + tandpasta  

- Pyjama + zaklamp  

- Thema kleren   

- Bestek, bord, beker + handdoeken (2x) 

- Onderbroeken + sokken  

- Regenkledij  

- kleren dat vuil mogen worden  

- KIDS ID  

- Medicatie/zalf…. Als dat nodig is (op voorhand melden)  

- 20 euro CASH 

Het thema is momenteel nog een groot geheim!! We zullen heel de maand maart spelletjes spelen en het thema 

raden, dit zal de laatste activiteit voor het weekendje bekend gemaakt worden (22/03/2020). Voor kindjes die niet 

aanwezig kunnen zijn zullen wij de laatste week nog een mailtje sturen met het thema. Graag bevestigen of je 

zoon/dochter meegaat voor 25/03/2020, dit doe je door te mailen of een berichtje te sturen. Mochten er verder nog 

vragen/problemen/opmerkingen zijn, laat maar weten!  

Gegevens van de leiding:  

Julie De Maere: julie.demaere@icloud.com of 04 84/48.31.43 

Sam De Waele: 0471/25.43.32 

Loeka Vlaeminck: 0470/02.50.89 

Femke De Velder: 0474/30.33.15 
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