
 

Kapoenenboekje 3 



 

Voorwoord 

Hoipiepeloi, bonjour, hola, 你好 , buongiorno kleine en grote kapoenen! 

Het is weer zover! Boekje 3 zit in jullie mailbox! Spannend! 

De examens van de leiding zitten erop en we hebben allemaal kunnen genieten van een 

weekje vakantie! Helemaal klaar om dus weer ieder weekend te ravotten , spelen, “het zwijn” 

uit te hangen met jullie! Klinkt niet slecht toch? 

Wat zou een voorwoord zijn zonder enkele praktische zaken die uiteraard vooral bedoeld 

zijn voor mama en of papa. (Kapoenen, jullie mogen van ons rechtstreeks doorbladeren 

naar de spelletjes en mopjes) 

- Belangrijk om te weten is dat het korte broekenseizoen weer van start gaat. Laat 

jullie benen maar weer proeven van de frisse buitenlucht na al die weken verscholen 

te hebben gezeten achter de lange broekspijpen. Neem eventueel een zonnebril mee 

voor moesten onze prachtige witte exemplaren te veel reflecteren in de zon.   

 

- Wees allemaal welgekomen op de quiz van Scouts Evergem, die dit jaar 

plaatsvindt op 22 februari in Ter Gulden Celle. Schrijf je in met 4 of 5 personen, 

verzin een groepsnaam, bestel een hapje/drankje en quizzen maar! 

Inschrijven kan via storting (5 euro per teamlid) op volgend rekeningnummer: BE22 

3631 4665 5047 , Vermeld hierbij QUIZ + TEAMNAAM  

 

- 21 maart is het onze jaarlijkse spaghettiavond hou dit dus zeker al vrij in jullie 

agenda’s. Uitnodiging en extra info zal spoedig in jullie mailbox belanden! (22 maart 

zal het daarom ook geen scouts zijn voor de kapoenen) 

 

- 4 tot 5 april is het Buitenlingen. Een weekend waar we met alle leden van de 

scouts samen kamperen op het scoutsterrein. Erg gezellig en de ideale manier om 

de paasvakantie goed in te zetten. 

 

- De week na Buitenlingen 12 April (Pasen) is het geen vergadering voor de 

kapoenen.  

Er staan veel leuke activiteiten op de planning, hopelijk zijn jullie even enthousiast als ons! 

Moesten er nog vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te mailen, bellen, sms'en, brief te 

sturen… (genoeg communicatiemiddelen in de 21ste eeuw 😉) 

Een stevige linker, 



 

De kapoenenleiding! 

   Heidehoninggele Spontane Ringstaartmaki             

Cascădablauwe Vastberaden Hathi 

Rozenrode Leidingnemende Sifaka                   

Liatrisblauwe Zelfstandige Tuureluur  

Melissegroene Goedhartige Saki                        

Rangiroablauwe Weloverwogen Perdix  

Nectargele Zonnige Salangaan 



 

Vergaderingen 
16/02 Pannenkoekenvergadering 
Omdat we het zoooo verschrikkelijk jammer vonden dat deze vergadering vorige week letterlijk en 

figuurlijk in het water gevallen is, willen we het deze week nog eens opnieuw proberen! Sta je al te 

likkebaarden? De beste pannenkoeken van het hele land zullen vandaag op de scouts in Evergem 

gemaakt worden! 

23/02 Cluedovergadering 
Er heeft een immens trieste gebeurtenis plaatsgevonden… MOORD?? In Evergem?? Dat kan toch 

niet meer?? Helaas wel, liefste kapoentjes. Maar gelukkig zijn jullie er om de schurk die dit gedaan 

heeft, achter de tralies te laten steken! Begin je speurneus alvast maar al te trainen, want je zal hem 

zeker nodig hebben. 

01/03 Zwemvergadering 
Misschien kennen jullie het liedje niet, maar het klopt als een bus: spetter pieter pater, lekker in het 

water, de saaie boel komt later! Je zal je dus alles behalve vervelen op deze spetterende 

zondagmiddag. Meer info over hoe, waar, en wanneer we afspreken, volgt nog! 

08/03 Zoekvergadering 
Wij zijn helemaal nog niet uit gespeurd! Tijd om de verborgen hoekjes van Evergem te gaan 

verkennen, en een beetje te gaan snuffelen op verplaatsing. Laat ook nu zeker je vergrootglas niet 

thuis, en een pijp om een beetje na te denken..? Nee hoor, dat hebben wij niet nodig. Goede 

wandelbenen daarentegen wel! 

15/03 Tikkertje-en-verstoppertje-vergadering 
Tijd om de oude klassiekers nog eens uit de (stoffige) kast te halen… Want tikkertje en verstoppertje, 

wie kent deze nu niet? Jullie weten dan ongetwijfeld ook hoeveel soorten er bestaan? We hebben 3 

uur om ze allemaal uit te proberen! Zoek dus maar al je beste verstopplekje op de scouts en trek nog 

een paar sprintjes in de tuin, dan zal je optimaal voorbereid zijn! 

22/03 GEEN VERGADERING 
Jammer, maar helaas… Na een hopelijk drukke spaghettiavond wordt de leiding een rustpauze 

gegund. Even op jullie tanden bijten, we zien jullie volgende week terug! 

29/03 Teambuilding vergadering 
Vandaag zullen jullie leren hoe belangrijk het is om als 1 groep te denken, rekening te houden met 

elkaar en te delen. En je zal zien dat dat nog leuk is ook! Samen staan we immers veel sterker dan 

alleen, toch? Kom het proberen en ontdekken, je zal niet weten wat je overkomt! 

4-5/04 BUITENLINGEN 
Houd je vast aan de takken van de bomen, want hier volgt opnieuw een fantastisch weekend! 

Hopelijk verdient dit een gaatje in jullie agenda, want dit is echt niet te missen… Holderdebolder, 

recht de paasvakantie in. Hoe kan je die beter starten dan met een paar dagen puur scouts plezier?  



 

Prikbordblaadje 
 

Wanneer Wat Uur Waar Extra 

16/02 Pannenkoekenvergadering 14:00-17:00 Scoutslokaal / 

23/02 Cluedovergadering 14:00-17:00 Scoutslokaal / 

01/03 

Zwemvergadering 
14:00-17:00 Verdere info 

volgt 

Zwemgerief + 

handdoek 

08/03 Zoekvergadering 14:00-17:00 Scoutslokaal / 

15/03 Tikkertje-en-verstoppertje- 

vergadering 

14:00-17:00 Scoutslokaal / 

22/03 GEEN VERGADERING / / / 

29/03 Teambuilding vergadering 14:00-17:00 Scoutslokaal / 

4-5/04 BUITENLINGEN Verdere info 

volgt 

Scoutslokaal Verdere info volgt 

12/04 PASEN,GEEN VERGADERING / / / 

 

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 

 
Zegt de ene wc-pot tegen de andere: 'Hé, 

moet je zien.' Zegt de andere wc-pot: 'Wil 

je het een andere keer laten zien? Ik heb 

m'n bril niet op.' 

 

Een visje komt een zeepaardje tegen in 

de zee. Het visje zegt: 'Hoi!' Het 

zeepaardje zegt terug: 'Haai!' Het visje 

kijkt verschrikt om zich heen en roept 

geschrokken: 'Waar?' 

 

 

 

 

Er zitten drie na-apers op een muur. Er 

springt er een af. Hoeveel zijn er dan 

over? 
Geen, want het zijn na-apers! 

 

Waarom gooit Jantje de dobbelsteen 

tegen het plafond? Antwoord: wie het 

hoogst gooit mag beginnen! 

 


