
Heey allerliefste kapoentjes,  

Hier is de klaroen voor maart en april "#$% 

 

5 maart 

Beste stoere kapoenen 

Het is tijd voor een wedstrijd tussen de jongens en de meisjes! Van 14 tot 17 spelen we allerlei 
spelletjes om te ontdekken wie de coolste, moedigste en stoerste zijn. Zijn 
jullie klaar voor een namiddag vol plezier? We verwachten jullie om 14 
uur aan de lokalen en om 17uur worden jullie hier weer opgehaald. Tot 
dan! 

 

    

Liefste kapoentjes en ouders, niet vergeten dat 11 maart onze jaarlijkse eetdag is! We hopen jullie 
daar allemaal te zien voor een lekkere maaltijd 😉"#$ 

 

12 maart 

Na de eetdag heeft de leiding nood aan een dutje, deze week dus geen vergadering &'( Tot 
volgende week! 

 

  Wiesje    loes       victor      gino 

 

 

 

 

 

 



19 maart 11-14u 

Vandaag gaan we onze innerlijke kok bovenhalen en onze kookkunsten tonen. Kom om 11uur 
naar de lokalen om te ontdekken welk lekker gerecht we gaan maken. Wat neem jij mee naar ons 
sterrenrestaurant? 

- 3 euro 
- Je fijnproefkunsten 
- Gamel/bestek/beker 

 

 

25-26 maart Weekend 

OP zaterdag 25 maart worden jullie om 10uur verwacht op Weynesbaan 126 te Rijmenam voor een 
weekend vol plezier! Zondag 26 maart worden jullie om 14uur weer opgehaald. Zorg dat je je goed 
humeur en een grote glimlach meeneemt. De bagagelijst krijgen jullie nog via mail. Wij hebben er 
al vast heel veel zin in!!!!! 

 

 

 

2 april 

Aangezien we nog moeten bekomen van ons leuke weekend is het deze week geen vergadering. Tot 
volgende week!!! 

 

 

9 april 14-17u 



Liefste kapoentjes, deze week is Gino jarig en dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan! We 
gaan hem vandaag eens goed in de watten leggen en een leuk feestje bouwen. We verwachten 
jullie van 14 tot 17uur aan de lokalen voor een gezellige namiddag! 

 

 

 

 

16 april 

Van al dat feesten is de leiding nog een beetje moe. Deze week is het spijtig genoeg geen 
vergadering &'( Tot volgende week x 

 

 

23 april 14-17u 

Vandaag doen we samen met de andere takken een groepsactiviteit: schaatsen! Joepieee!!! 

Jullie krijgen nog een mail met alle nodige informatie. Wij hebben er al zin iiin )*+, 

 

30 april 14-17u 

Voor vandaag hebben onze jins een super mega cool spel gemaakt. Ben jij benieuwd en heb je zin 
in een leuke namiddag? Kom dan Van 14-17uur naar de lokalen en breng je goed humeur mee! 

 

               Sterre                    Iljan 


