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PROGRAMMA KAPOENEN 
MAART-APRIL  

INLEIDING  

Lieve (b)engeltjes, de lente staat voor de deur en de koude is achter de rug. Het 

worden ongetwijfeld 2 geweldige maanden met onder andere het geweldige 
groepsweekend in het verschiet. Wij hopen dat jullie er allemaal veel zin in hebben en 
ernaar uitkijken om mee met ons super veel plezier te komen maken. 

PLANNING  

ZONDAG 3 MAART (9:30U - 12:00U)  

Vandaag spelen we het enige 
echte kapoenenganzenbord! 
Hopelijk kunnen jullie ganzen 

alle obstakels overwinnen om zo 
het heilige ganzenparadijs te 
bereiken… 

 

ZONDAG 10 MAART(9:30U – 12:00U)  

Vandaag duiken we nog eens het bos in voor een keileuksupermegademax, 
zottofninormaalongewoon bospel! Komen is dus de boodschap! 

ZONDAG 17 MAART (9:30U-12:00U)  

Hmmmm, ruiken jullie het ook? Ja inderdaad de lente hangt weer in de lucht! Bomen 
krijgen terug bladeren, vogeltjes fluiten hun vrolijk lied, 

bloemetjes beginnen terug te bloeien en de bijtjes 
zoemen weer door de lucht! Je hebt het misschien al 
geraden, vandaag staat alles in het teken van de lente!  
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ZATERDAG 23 MAART (9:30U – 12:00U) 

Water en bloem, dat zijn de ingrediënten voor een… 

Als je denkt dat we een brood gaan bakken zit je er 
goed naast! Het is namelijk hoog tijd om nog eens 
goed te ravotten tijdens een beestig 

meelballenbosspel! Let op, vandaag is het 
uitzonderlijk vergadering op zaterdag.  

ZONDAG 31 MAART (9:30U – 17:00U)  

Vandaag trekken we de straat op om onze overheerlijke snoepjes te verkopen. Oefen 
dus op voorhand jullie meest schattige gezichtje maar al in de spiegel. Zie dat je zeker 
een fluohesje, drinken & een lunchpakket bij hebt want het is een hele dag. 

5-7 APRIL GROEPSWEEKEND! 

Joepie! We trekken er met heel de scouts een heel weekend op uit! Verdere info volgt 
nog! 

ZONDAG 14 APRIL  

Vandaag mogen jullie je nog eens omdraaien in jullie bedje, 

want de leiding is zelf op weekend. Het is dus deze week 
geen scouts.  

 

ZONDAG 21 APRIL 

Bim bam beieren de klokken leggen eieren… Vandaag is het ook geen scouts, omdat 
het Pasen is. Veel plezier met paaseieren rapen en chocolade eten!  
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ZONDAG 28 APRIL (9:30u – 17:00u) 

Waar we naartoe gaan blijft voorlopig nog een mysterie. Zie zeker dat je een 
fluohesje, drinken en eten meeneemt! 

TIP: Als je graag snoepjes eet en zin hebt om te spelen, kan je best komen! 

 

SLOTWOORD 

Voilà, weeral twee maanden vol spel en plezier. Hopelijk zijn jullie elke zondag talrijk 
aanwezig 

Dikke bezen en een stevige linker! 

Toto, Nala, Veva, Smurk, Gigi, Xebo, Rikki & Petro 

 


