
 

 

KAPOENEN  

KAPOENEN?  

 

MAANDBRIEF MEI 
Zondag 12 mei APENKUREN Grasplein in Holstraatje 
Vandaag gaan we stoefen met onze mooie nieuwe hemden op Apenkuren! Dit is een initiatief van 
de jeugdraad van Lovendegem waar wij met onze hele scoutsgroep naartoe gaan. Het zal doorgaan 
aan de sporthal van Lovendegem, maar we verzamelen vooraf in het Holstraatje om 13u20. Ook 
onze formatie zal hier doorgaan om 17u. 
 
Om dit mogelijk te maken vragen we om 5 euro mee te brengen. 
  

Zondag 19 mei HOEKENWERK Buurtplein Rozenhoed  
Vandaag is de dag van de veelzijdigheid, we zullen ons onderverdelen in hoeken waar we zullen 
schilderen, koken, knutselen… Noem maar op!  Je zal van alles een beetje kunnen proeven, letterlijk 
en figuurlijk!  
 

Zondag 26 mei LEGER EN SPIONNEN  Buurtplein Rozenhoed 
--- TOP SECRET --- 

Vandaag …bzz… zullen we …bzz… jullie trainen tot …bzz… echte soldaten …bzz… maar niet iedereen 
…bzz… zal hierbij …bzz… dezelfde rol innemen …bzz… wie is te vertrouwen en wie niet?  

 

  

 

 

 

MET DE VIEZE VUILE SCHOENEN! 

 

 

 

Een stevige linkse (knuffel) van jullie leiding 

Emelien, Elien, Gino, Gilles, Linde en Saar 



 

 

 

KAPOENEN  

KAPOENEN?  

 

MAANDBRIEF JUNI 
Zondag 2 juni DE WERELD ROND Buurtplein Rozenhoed 
Vandaag reizen we van India naar Frankrijk en terug naar Rusland. Speel de typische Chinese 
voetbal en stuur postkaarten vanop de Himalaya. Geen taal is te moeilijk en geen land is te klein 
voor onze ontdekkingsreizigers. We gaan en staan waar we willen! 
  

Zondag 9 juni DE FLINTSTONES Buurtplein Rozenhoed  
Oerkreten, moddertaartjes en heksensoep… Ontdek samen met Barney en Wilma wat er allemaal 
te vinden is in Bedrock. Klauter je mee in de bomen om de dino’s te spotten?  
 

Vrijdag 14 juni SCOUTSSCOOP JH Dino (Lovendegem) 
Om de examenperiode iets draagbaarder te maken voor onze lieftallige leiding, zullen wij ons 
vandaag bevinden in het Jeugdhuis Dino te Lovendegem. Hier zullen wij samen met de welpen ons 
vertoeven onder de lakens voor een filmavond!  
 
Houdt de Facebookpagina in de gaten voor de film en voor de exacte uren, we vermoeden te starten 
om 17u, zodat de film zeker tegen 19u is afgelopen.  
  

Zondag 23 juni VUIL SPEL Buurtplein Rozenhoed 
Vandaag is helaas onze laatste scoutsdag. Om ons nieuw avontuur samen met een knal te eindigen 
vragen we om reservekledij en vuile kledij te voorzien! De inhoud van ons brouwsel zullen jullie 
zeker en vast van hééél dichtbij kunnen bekijken en misschien zelfs proeven op de dag zelf, tot dan! 

 

  

MET DE VIEZE VUILE SCHOENEN! 

Een stevige linkse (knuffel) van jullie leiding 

Emelien, Elien, Gino, Gilles, Linde en Saar 

Takleiding: 

Gino: ginodevlas@gmail.com 0472 33 53 54  

Saar: saar.verhaegen@hotmail.com 0471 81 59 21 

 

Een enorme DANKJEWEL!!! dat wij samen met jullie dit nieuwe avontuur mochten starten, 

 tot volgend jaar! 
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