
 

 

Halllloooo allerliefste kapoentjessssss, 
Hier vinden jullie de klaroen voor januari-februari! 

Eerst en vooral een SUPER GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Vervolgens wat praktische 
informatie: aangezien jullie leiding in januari examens heeft zullen er in deze maand 
avondvergaderingen zijn. Deze zullen telkens doorgaan van 18u-20u 

 

ZATERDAG 7 JANUARI 18u-20u 

Deze avond gaan we eens kijken hoe slim onze kapoenen nu 
eigenlijk echt zijn. Neem dus als jullie sport-, scouts-, school-
, eetkennis maar boven en kom kijken wie de titel van 
ALLERSLIMSTE KAPOEN naar huis gaat. Tot dan x  

 

 

ZATERDAG 14 JANUARI 18u-20u 

Nadat we vorige week jullie brein erg op de proef hebben gesteld en de leiding ook 
een beetje moe is van al dat studeren, gaan we het vanavond wat rustiger aandoen.  
Neem allemaal jullie favoriete gezelschapspelletje mee (geen spelletjes op de tablet, 
Nintendo en dergelijke) want we houden vandaag een SPELLETJESAVOND!! De leiding 
verwacht jullie x  

 

ZATERDAG 21 JANUARI 18u-20u 

Omdat wij natuurlijk een echte scouts zijn gaan we 
vandaag weer iets écht scoutesk doen. We trekken 
vandaag op………….. FAKKELTOCHHTTTTTT. Trek 
lekker warme kleren aan en kom met jullie beste 
humeur weer plezier maken op de scouts x  

 

 



 

 

 

ZATERDAG 28 JANUARI 

Aangezien jullie leiding nog een laatste effort aan het doen is voor de examens is het 
vandaag geen scouts "#$ MAAR niet getreurd want in februari hebben we weer 
ontzettend leuke dingen op het programma staan!! 

 

ZONDAG 5 FEBRUARI 14u-17u 

Vandaag gaan nog eens echt ravotten op onze vertrouwde zondag. Jullie worden zoals 
gewoonlijk terug om 14u verwacht aan de lokalen voor een super super super super 
cool leuk spannend en gewoonlijk ongeloofelijk tof spel!!! Om 17u moeten jullie jammer 
genoeg terug naar huis "#$ 

ZONDAG 12 FEBRUARI 14u-17u 

Misschien kunnen jullie het wel al raden maar heeel binnenkort komt de favoriete 
feestdag van Wiesje er weer aan namelijk VALENTIJNNNN. Dit laten we op de scouts 
natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Jullie worden allemaal verwacht met jullie schattige 
snoetjes en bakken vol liefde <3333.  

 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI 14u-17u 

Om alle leuke dingen te kunnen blijven financieren gaan we 
vandaag met heel de scouts OVERHEERLIJKE WAFELTJES verkopen. 
Jullie worden dus allemaal in jullie uniform met jullie schattigste 
glimlach verwacht aan de lokalen om huis aan huis wafeltjes te 
verkopen, tot dan!  

 

 

 



 

 

 

ZONDAG 26 FEBRUARI  

Gino heeft vorige week te veel wafels gegeten, Victor is nog hopeloos op zoek naar een 
late valentijnsdate, Loes is druk bezig met allerlei leuke activiteiten aan het bedenken 
voor maand maart en Wiesje is volop carnaval aan het vieren. Daarom gaan jullie onze 
deze week moeten missen "#$  

 

WIESJE                          GINO                            VICTOR                   LOES  

 

 


