
 
 
Zondag 06/01 – Driekoningenvergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal 
Deze vergadering gaan we een welbepaald liedje over drie koningen en een                       
hoed wel heel vaak zingen en gaan we van deur tot deur, want het is                             
Driekoningen! Verkleed je als een rijke koning of koningin, zet een prachtige                       
kroon op je hoofd en vergeet geen ster. We zien jullie dan.   

(Ps.: Je stem alvast opwarmen is een aanrader!) 

Zondag 13/01 – Film vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Dit is zo’n vergadering waarin iedereen uit zijn bedje stapt, lekker eet, tandjes poetst en naar de 
scouts vertrekt. Nee, we zijn gaan stap vergeten. Aankleden hoeft voor deze vergadering eens 
niet. Kom gezellig in je pyjama met eventueel je favoriete knuffel waarmee je samen een kei toffe 
film kan zien. Heb je een superleuke film op dvd, neem die dan zeker mee.  

Zondag 20/01 – Kapoenka vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
We zijn met dubbel zoveel deze vergadering! Jaja, de poenka’s komen onze supercoole tak 
vergezellen en samen maken we er een superleuke vergadering van. Wat we gaan doen is een 
verrassing, maar we kunnen je alvast vertellen dat het heel leuk wordt! Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! 

Zondag 27/01 – Talentenshow – 10u00-12u30 – Lokaal  
Heb jij een talent, iets waarin je uitblinkt of iets wat je ons en de rest 
van de kapoenen wilt laten zien? Ben je een showbeest of ben jij 
iemand die graag anderen helpt? We kunnen iedereen gebruiken om 
van deze talentenshow een spetterend spektakel te maken!  

 

 

Zondag 03/02 – Geen vergadering – thuis  
Jullie geliefde leiding heeft hard gewerkt tijdens de examens en geniet deze week volop van een 
welverdiende ski vakantie. Jammer genoeg gaan we allemaal samen skiën waardoor er deze 
week geen leiding beschikbaar is om samen met jullie toffe spelletjes te spelen… Maar volgende 
week hohoooo zijn we er weer dubbel en dik terug! 

Zondag 10/02 – Levensechte stratego – 10u00-12u30 – Lokaal  
Op de scouts pakken we het eens anders aan. We vergeten de gezelschapsspelletjes waarbij we 
gezellig binnen zitten rond een tafel en trekken erop uit om stratego te spelen IN HET ECHT. Een 
superleuke avontuurlijke en actieve variant waar iedere kapoen blij van wordt.  

Zondag 17/02 –  Kookvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Wat zouden we toch maken vandaag? pompompom, spannend! Eet je buikje deze ochtend niet 
heeelemaal rond en laat nog een gaatje want vandaag gaan we koken. En bij koken hoort eten! 



Lekker eten. Neem je koksmuts almaar boven en je beste 
kookkunsten uit de kast, zodat ons lekker eten zeker niet 
aanbrandt.  

Zondag 24/02 – Knutsel knutsel – 10u00-12u30 – Lokaal  
Knutsel knutsel knutsel. We gaan deze vergadering knutselen. 
Knutsel superleuk knutsel. Heel creatief knutsel knutsel. Iedereen 
kan zich uitleven in de knutsel vergadering knutsel knutsel. Wij 
knutselen er al naar uit! Knutsel knutsel knutsel.  

Een stevig linker van jullie kapoenenleiding! 
Annelies, Damien, Tine en Tim 
 


