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MAANDBRIEFMAANDBRIEF

Vandaag gaan we ... ons verkleden! Het thema is Studio 100, dus
laat jullie maar volledig gaan. Laat je innerlijke Piet Piraat, Mega
Mindy, Nachtwacht... maar los en verras ons! We verwachten
jullie van 14u tot 17u voor een onvergetelijk verkleedfeestje.

STUDIO 100 - VERGADERING

Vandaag maken jullie kennis met jullie nieuwe leiding! 
Tijdens het startweekend van de scouts valt er altijd 

 veel te beleven, kom dus zeker eens een kijkje
nemen! 

Wij kijken ernaar uit jullie te leren kennen 
en heten jullie van harte welkom!

 
 
 

STARTDAG

Jullie weten al wie wij zijn en wij kennen jullie ook al een
beetje, maar vandaag leren jullie elkaar pas echt kennen!
Van 14u tot 17u spelen wij jullie favoriete spelletjes, een

namiddag om niet te missen!

Deze week is een strijd tussen de Kapoenen, Kabouters en
Welpen. Wij rekenen op jullie, aangezien wij ervan overtuigd zijn

dat er maar één winnaar kan zijn van deze grote clash: 
DE KAPOENEN natuurlijk! 

We rekenen op jullie krachten van 14u tot 17u 
op onze scoutsterreinen. 

Zet jullie maar schrap!

De kapoenenleiding

KENNISMAKINGSSPELLETJES

CLASH VAN DE KAKAWE

4 september

11 september

18 september

25 september

Zazou, Gigi, Veva, Nala, Xebo, Rikki, Toto en Petro



O wat fijn, wij zijn kapoentjes en dat mag wel zijn (2x)

We waren op zoek naar de zonneschijn.
Ontdekten ze hier en dat vonden we fijn. 
En 3 uurtjes later houden wij ze goed vast,

ook als de regen op de ruiten plast.

Want scoutsjes zijn is toch zo fijn. 
Je hebt er vele vriendjes en dat mag wel zijn.

En ga je naar huis, dan kijkt iedereen je aan en vraagt zich af,
waar komt die nou vandaan?

O wat fijn, wij zijn kapoentjes en dat mag wel zijn (2x)

HET KAPOENENLIED

ENKELE AFSPRAKEN

Das + schildje Zele
Rode T-shirt Scouts en Gidsen Zele

Klein poortje in Eekstraat (auto's)
Grote poort Scoutsstraat

Uniform: 

Ingang: 

VRAGEN?

kapoenenleiding@scoutsengidsenzele.be
0471 84 39 10 (GSM Dries Dierick)

Contacteer ons via


