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14-03 CUPIDO Rozenhoed  

Cupido komt langs op de scouts! Schieten zijn pijlen raak? Of is hij zijn pijlen kwijt? Cupido 
zit zwaar in de problemen. Kunnen jullie hem uit de nood helpen?! 
 

21-03 SPROOKJESBOS Rozenhoed  

We wanen ons in een echt sprookjesbos! Alle sprookjeshelden lopen daar rond! 
Sneeuwwitje, Assepoester, Aladin, Doornroosje, en nog zo veel meer sprookjesfiguren! 
Eindigt onze werking ook op een happy end? Leven wij erna ook nog lang en gelukkig? 
 

28-03 Techniekentocht Rozenhoed  

Op deze dag zullen we de kapoenen een aantal technieken aanleren. Dit tijdens een 
unieke tocht in Vinderhoute! Trek je stapschoenen maar aan! Geen paniek, we zorgen 
ervoor dat de voeten niet vol blaren staan om 17u.  
 

De maatregelen zijn veranderd! Wij mogen nu elke zondag werking geven aan 25 kapoenen! Daarom 

hebben we ons systeem wat verandert. We werken niet meer met groep 1, 2, 3 en 4. Jullie kunnen nu 

via een Google Forms aanduiden wanneer jouw kapoen aanwezig zal zijn. Dit is verplicht! Wordt een 

aantal van 25 kapoenen bereikt, dan is deze dag volzet en wordt deze uit de forms verwijderd. Gelieve 

dus wel enkel de data aan te duiden waarop je kapoen zeker kan komen! Anders neem je de plaats van 

een andere kapoen misschien in. Wij snappen dat dit niet ideaal is en hadden het ook graag anders 

gezien. Maar dit lijkt ons op dit moment de meest efficiënte optie. 

Je kan aanduiden wanneer je kapoen wenst te komen via volgende link: 

https://forms.gle/eY5WKPtehw6J8nj69  

Op 4 april geven wij geen werking. Het is dan Pasen dus dan zijn wij in de weer met paaseitjes rapen! 

De weken erna geven wij wel werking. De maandbrief daarvoor volgt nog. 

Nog even een herinnering: wij gaan op kamp van 10 tem 14 juli. Als de coronamaatregelen het toelaten 

uiteraard .  

Ons takweekend (12 maart – 14 maart) kan jammer genoeg niet doorgaan. De data zijn veranderd 

naar 23-25 april. Dus zet het alvast in de agenda! Meer informatie volgt later.  

Een stevige linker  

De kapoenenleiding 

Apo, Gigi, Petro, Asjra, Zazoe, Toto en Kora 

https://forms.gle/eY5WKPtehw6J8nj69

