
KAPOENENRATEL 
           MEI  

 

Zondag 5 mei, 10u-17u: Districtsdag 
LET OP UUR EN LOCATIE!! 
 
Dag lieve kapoenen, wouters, jowo’s, jonggivers, givers en jin 
 
Vandaag gaan we ons goed amuseren samen met de andere scouts en 
gidsen van ons district Lelie. We verwachten jullie allemaal massaal in 
uniform (mét das) om 10u aan het scoutslokaal Cortewalle 
(Cortewalledreef) in Beveren. Het is jullie kans om te bewijzen aan de 
rest dat we de beste scouts zijn van het district. Om 17u kunnen jullie 
weer opgehaald worden of met de fiets naar huis gaan (minder is meer!).   
 
Vergeet geen lunchpakket, een drankje en 1 euro voor het vieruurtje. 
 
Belangrijk: DE KAPOENEN ZIJN TEAM BLAUW, KOM DUS IN EEN BLAUWE KLEDIJ!!  
 
We zien jullie daar! ☺  
De leiding 

 

Zondag 12 mei 14u-17u 

Joepie! Vandaag is het Dag van de Jeugd! Dit wil zeggen dat er een extra toffe verrassing op de 

planning staat. Jullie kunnen het misschien al raden maar hier onder staat nog een extra tip… 

Afspraak om 14u aan het lokaal! 

Tot dan! 

 

 

 

 

 



Vrijdag 17 mei   18u-20u 
Het is weer zover voor de leiding.. de examens komen er aan. Maar om het studeren toch een beetje 

draaglijker willen maken kunnen we jullie écht niet missen. Daarom gaan vanaf nu de vergaderingen 

’s avonds door. Deze avond staat er veel lekkers op het menu, letterlijk dan.. Koken op een echt 

vuur? Zoals een echte scout dat doet? Eitjes koken in een appelsien? Een banaan met chocolade op 

het vuur? Patatjes in zilverpapier? We doen het allemaal! 

Neem ook zeker 2 euro mee, zo kunnen wij jullie van al dat lekkers voorzien! 

Zaterdag 25 mei  18u-20u 
Van al dat studeren worden wij uiteraard ook moe, daarom gaan wij samen met jullie al onze laatste 

examenstress en vermoeidheid uit ons lijf spelen. En hoe doen we dat beter dan met ruige spelen? 

Tot dan!  

 


