
 

 

 

 

 

 



Voorwoord 
Dag liefste kapoenen en ouders, 

 

Zoals jullie waarschijnlijk wel al hebben gezien is het eerste boekje al op zijn 

einde gekomen. Dus hier hebben we voor jullie het tweede boekje, wij hebben in 

het tweede boekje dan ook nog meer fantastische vergaderingen voor jullie! 

Wij hopen in ieder geval dat jullie genoten hebben van het weekend, wij als 

leiding vonden het geweldig leuk! 

 

Wij hebben voor jullie ook nog wat praktische informatie: 

 

- Op 10/11/2019 wordt de cuberdonlijst verwacht, hopelijk hebben jullie ook 

veel cuberdons kunnen verkopen ;). Deze kunnen jullie in het weekend 

van 23/11/2019 komen afhalen in het scoutslokaal. 

- Op 07/12/2019 zullen wij ook zoals vorig jaar een soepverkoop-actie doen 

ten voordele van de warmste week van Studio Brussel, meer informatie 

volgt nog. 

- Op 09/02/2020 is het de jaarlijkse frietenbak van de Jin. Je kan voor of na 

de vergadering een frietje komen eten om hun buitenlandse reis te 

steunen. 

- Vanaf 30/11/2019 zijn het avondvergaderingen, dat wil bij de kapoenen 

zeggen dat deze door gaan van 17:00 tot 19:00. Dit doen we omdat jullie 

leiding in die periode hard aan het studeren is voor de examens     . Wat 

dit ook wil zeggen is dat je vanaf dan een lange broek mag aandoen, veel 

leuker om te dragen in de winter dan een short toch? 

- Vergeet in deze periode ook geen warme kledij aan te doen, een regenjas 

kan ook altijd handig zijn, het zal wel wat frisser beginnen worden. 

 

Wij hebben er alvast super veel zin in. Wij hopen dat jullie er ook terug zin in 

hebben! Moesten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

 

Een stevige linker, 

De kapoenenleiding xxxx 

Heidehoninggele Spontane Ringstaartmaki, Cascădablauwe Vastberaden 
Hathi, Rozenrode Leidingnemende Sifaka, Liatrisblauwe Zelfstandige 

Tuureluur, Melissegroene Goedhartige Saki,  Rangiroablauwe Weloverwogen 
Perdix, Nectargele Zonnige Salangaan  



Vergaderingen 
10/11 Leg-jullie-wapens-neer-vergadering 
Alle wapens neer! Vandaag herdenken we een grootse dag in de geschiedenis, de dag waarop de 

oorlog eindelijk mocht stoppen… Gelukkig gaan scoutsvergaderingen gewoon door, en doen we een 

super leuk spel om deze heugelijke gebeurtenis(sen) te vieren! Kom in je beste legeroutfit naar de 

Lembeekse bossen, want je zal het nodig hebben…  

Afspraak om 13:30 op de parking van de Lembeekse bossen zelf, 200m het bos in rijden als je vanaf 

de kant van Ter Burchgraeve de weg in het bos zelf volgt. De parking is groot, en aan de linkerkant 

van de weg. Zoek ‘Lembeekse bossen en het Bellebargiebos’ op op Google Maps en je wordt vanzelf 

naar de parking geleid! De vergadering duurt tot 16:30. De uren verschillen van de normale 

vergaderingen zodat ouders met andere kinderen nog kunnen passeren op de scouts. 

17/11 Breng-een-taart-mee-vergadering 
Je leest al wat je deze vergadering zeker niet mag vergeten: een taart! Groot of klein, gekocht of zelf 

gebakken, wit of bruin… Maakt niet uit. Het zal een zeeeer smakelijke vergadering worden! 

24/11 Smurfenvergadering 
Eén ding is zeker: jullie zullen hier (bont en ..?? Nee hoor, wij dragen zorg voor jullie) blauw vandaan 

komen! Grote smurf, potige smurf, brilsmurf, smurfin, smurfatje… Allemaal zullen ze er zijn, jullie 

toch ook? 

30/11 Sinterklaasvergadering 
Dit is de eerste zaterdagvergadering (vanaf nu gaan de vergaderingen elke zaterdag van 17:00 tot 

19:00 door), al direct ingezet met een knaller! Zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? Zin om eens goed 

te lachen samen met de Pieten? Wij alleszins wel! Smeer jullie stembanden alvast maar eens in, ze 

zullen intensief gebruikt worden. 

7/12 Pyjamavergadering 
Ook deze vergadering spreekt voor zich! Vandaag mogen jullie allemaal in pyjama komen. Knuffels, 

kussens en slaapzakken mogen er ook zijn! Het wordt beeeeregezellig, daar mag je op rekenen. Niet 

te missen dus! 

14/12 Fakkeltocht 
Warme kledij is een must voor deze vergadering, we gaan erop uit zoals enkel echte scouts dat 

kunnen! Met een fakkel om ons te belichten op onze spannende tocht, ontdekken we Evergem in het 

donker. Wat wil je nog meer?? 

21/12 Kerstversiering-maak-vergadering 
Het is knutselen geblazen vandaag! Duik maar al eens goed in jullie vuilbakken (of spaar al op 

voorhand), want alles wat je mee kan nemen van karton, wc-rolletjes, potjes, glitters… is welkom! En 

jullie zijn dat ook uiteraard, samen met jullie mooiste glimlach en eeuwig-in-je-hoofd-plakkende-

maar-toch-prachtige-kerstliedjes op de tong. 



27/12 Kerstfeestje 
Kerstmis!! Welke plek is er beter om het feest der feesten te vieren dan op de scouts? Voor deze 

vergadering moeten jullie nog niks gegeten hebben, en een cadeautje meenemen t.w.v. niet meer 

dan €3. Om het eten te betalen vragen we jullie ook om €3 cash mee te brengen en af te geven aan 

de leiding. Ho, ho, ho… Dit wordt een leuk feestje, zie je zo! 

4/01 Geen vergadering 
Helaas… De leiding begint aan een zware, afmattende periode van EXAMENS. We zullen toch nog 

blijven vergaderingen voorbereiden voor jullie, maar omdat vandaag de officiële start is van deze 

helse weken moeten we even met de neus in de boeken blijven zitten. 

11/01 Gouwfilm 
Naar jaarlijkse gewoonte komen we ook op deze leuke winterdag samen in Gent met alle scoutsen 

van onze gouw! Samen kijken we een film in de presentatiezaal van de school Sint Bavo. Verdere info 

over hoe we er naartoe gaan, wanneer, waar we afspreken… volgt nog. 

18/01 Olympische winterspelen 
Vandaag is het tijd om de rasechte sporter uit jullie naar boven te halen! En aangezien het winter is, 

komen daar ook een  heleboel leuke extraatjes bij kijken. Wil je zien hoe origineel je kan omspringen 

met sporten? Het wordt nog veeeeel leuker dan je denkt! 

25/01 Zoo-vergadering 
Apen, giraffen, olifanten, koala’s, panters, leeuwen, tijgers, zebra’s, bizons, haviken, struisvogels, 

slangen… Geen enkel dier wordt deze vergadering over het hoofd gezien!  Het wordt 1 dolle 

beestenboel, met jullie kapoenen als grootste beest natuurlijk ;)  

01/02 Geen vergadering 
Een tweede keer dat de leiding geen vergadering kan voorbereiden, wij vinden het even jammer als 

jullie… Maar de examens zijn voorbij, nu is het tijd om uit te vliegen en een weekje uit te blazen. 

Twee weekjes op jullie tanden bijten, wij zullen jullie ook missen! 

09/02 Pannenkoeken-vergadering 
En met wàt voor een vergadering zetten wij het scoutsjaar verder na deze korte pauze! Het is wel 

duidelijk wat we zullen maken gedurende deze eerste zondagvergadering (vanaf nu weer elke 

zondag vergadering van 14:00 tot 17:00) na de examens, nooit geweten dat pannenkoeken zo goed 

konden vliegen... 

  



Prikbordblaadje 
 

Wanneer Wat Uur Waar Extra 

10/11 Leg-jullie-wapens-neer-

vergadering 

14:00-17:00 Lembeekse 

bossen 

/ 

17/11 Breng-een-taart-mee-

vergadering 

14:00-17:00 Scoutslokaal / 

24/11 

Smurfenvergadering 
14:00-17:00 Scoutslokaal / 

30/11 

Sinterklaasvergadering 
17:00-19:00 Scoutslokaal EERSTE 

ZATERDAGVERGA

DERING 

07/12 

Pyjamavergadering 
17:00-19:00 Scoutslokaal Pyjama, knuffel, 

kussen, slaapzak... 

14/12 

Fakkeltocht 

17:00-19:00 Scoutslokaal Warme kledij! 

Stevig schoeisel! 

21/12 

Kerstversiering-maak-

vergadering 

17:00-19:00 Scoutslokaal Materiaal om te 

knutselen: karton, 

doosjes... 

27/12 

Kerstfeestje 

Verdere info 

volgt 

Scoutslokaal €3 in cash en 

cadeautje t.w.v. 

max €3 

04/01 

GEEN VERGADERING 

   

11/01 

Gouwfilm 

Verdere info 

volgt 

Verdere info 

volgt 

Verdere info volgt 

18/01 

Olympische winterspelen 

17:00-19:00 Scoutslokaal / 



25/01 

Zoo-vergadering 

17:00-19:00 Scoutslokaal / 

01/02 

GEEN VERGADERING 

   

09/02 

Pannenkoeken-

vergadering 

14:00-17:00 Scoutslokaal EERSTE 

ZONDAGVERGAD

ERING 

 

  



Contact 
 

Naam Nummer Adres 

Anne Rombaut +32 475 60 55 82 Weststraat 81C, 9940 Evergem 

Ruth Pauwels +32 491 59 76 68 Patrijzenstraat 33, 9940 Evergem 

Eva Müller +32 494 84 13 87 Achterstege 13, 9940 Evergem 

Hanna Nuytinck +32 476 22 90 22  Kapellestraat 32, 9940 Evergem 

Karen Van der Heyden +32 468 19 01 06 Hazelaarstraat 65, 9940 Evergem 

Eline Van Overvelt +32 493 12 10 26 Bremstraat 18, 9032 Wondelgem 

Clara Petillion +32 494 77 75 16 Droogte 117, 9940 Evergem 

 



Lachen, gieren, brullen 

 

 

Wat is een skelet in de kast? 

- iemand die vroeger 

  gewonnen heeft met 

verstoppertje 

 

Het is zwart-wit en springt op 

en neer, wat is het? 

- een springguin 

 

Een tomaat en en ei zitten bij 

de dokter in de wachtzaal, 

vraagt de tomaat aan het ei: 

Wanneer mag het gips er af? 



 

 

 


