
 
 

 
Zondag 05/01 – Dauwtrip – 06u00-09u00 – Lokaal 
“Driekoningen, driekoningen, Geef mij een nieuwe hoed, 
Mijn oude is versleten, Mijn moeder mag het niet weten, 
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.”  
 
Zijn jullie dit ook zo beu gehoord? Perfect! Vandaag 
gaan we niet van deur tot deur stappen, maar 
maken we een wandeling doorheen de kapelse 
bossen terwijl iedereen nog aan het slapen is. 
 

 

Vrijdag 10/01 – Filmvergadering – 20u30-23u00 – Lokaal 
De leiding is hard aan het studeren, daarom gaan we vanavond 
gezellig een filmpje zien zodat ook zij zich kunnen ontspannen. 
Neem een dekentje mee en voor 1 keer mag je je comfy 
trainingspakske aanhouden om naar de scouts te komen ;-) 
 

 

Vrijdag  17/01 – Wintergiverke – 20u00-23u00 – Lokaal  
Het is putteke winter, hopelijk gaat het nog een keertje sneeuwen 
en dan is er niets is zo gezellig om met een warme chocomelk aan 
het kampvuur te zitten. Kleed je dus warm aan en neem een 
zakcentje mee voor het giverke!  
 
 

 
Zondag 26/01 – Ijsbeervergadering– 10u00-12u30 – Lokaal  
We gaan vandaag eens kijken of jullie echt zo stoer zijn als jullie doen 
uitschijnen. Wie durft het water in vandaag? Kom zeker met de fiets en pak 
een zwembroek, handdoek en genoeg warme kleren voor achteraf mee.  

 

Zondag 02/02 – Wie-is-de-slimste-giver-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
De titel zegt genoeg. We gaan jullie kennis eens testen. Wie is er goed in de puzzelronde? Wie 
kent er het meeste van geschiedenis? Wie kan de stress in het finalespel perfect controleren? We 
zullen al 1 vraag verklappen: Wat is de naam van al je leiding? Voor sommigen bleek dat toch nog 
moeilijk te zijn de afgelopen vergaderingen! 



 
Zondag 09/02 – Casinovergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Doe je fancy kostuum aan en kom ons casino in de 
wolvenbosdreef overnemen.  

Black jack, poker, roulette, … Er valt veel te winnen vandaag! 
Maar ook te verliezen… Zorg dat je een deel van je spaargeld 
opzij zet zodat je niet alles verliest. 

 

Zondag 16/02 – Oorlogsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Altijd al eens soldaat willen spelen? Vandaag is dé moment. We gaan tegen elkaar strijden in een 
veldslag waar Kapellen nog lang van zal nabeven. Bedenk al een paar aanvalsstrategieën of 
verdedigingstactieken om jouw grondgebied in Kapellen tot het einde te verdedigen.  

 
Zondag 23/02 – Kookvergadering – 10u00-13u30 – Lokaal  
Wie wordt de nieuwe Jeroen Meus, Piet Huysentruyt of Peter Goossens? 
Niemand! Want die mensen krijgen schrik als ze zien hoe wij op een 
houtvuur kunnen koken. Neem 2 euries mee, en we gaan vandaag een 
uurtje langer blijven om zeker genoeg tijd te hebben.  

 

Vrijdag 28/02 – Mini retrobal – 19u00-21u00 - Eskapade 
Woehoew! Het is weer zo ver, party time! Zoals elk jaar organiseert jullie 
leiding Retrobal! Dit jaar is het thema “at the movies”. Speciaal voor jullie 
en al jullie vrienden, broers, zussen, nichten, neven enz. organiseren wij de 
avond ervoor een spetterende filmavond! Hier worden jullie getrakteerd 
op een topfilm met drankjes en een hapje! Verder info over de prijs enz. 
volgt nog! 
 
 

 
 
Zondag 01/03 – Geen vergadering – Thuis 
Na een (hopelijk zeer) geslaagde editie van Retrobal zullen wij druk in de weer zijn met afbreken. 
Vandaag mogen jullie dus wat langer in jullie bedjes blijven liggen. Joepie!  
Tot volgende week! 
 
 
Een stevig linker van jullie giverleiding! 
 
 


