
Maandprogramma KAPOENEN 
DAG LIEVE KAPOENTJES!!!! We zijn hier weer terug met een programma vol met 

spetterende, mega leuke, fantastische en onvergetelijke spelletjes!! 
 
Belangrijk om te weten:  

▪ Jullie worden op zaterdag verwacht aan ons lokaal om 14U STIPT voor onze formatie 
in perfect uniform (bruine scoutstrui met juiste kentekens + das). 

▪ Wij willen jullie vriendelijk vragen om jouw dochter(s) af te zetten via de 
Leysaforstraat 26 bij de oprit van de Chiro, KLJ en Scouts of via de Processieweg. 
Gelieve niet langs de wijk Rozendale te komen, dit om de rust in de wijk te 
behouden. 

▪ Gelieve de uniformen telkens te voorzien van een voor- en familienaam zodat de 
truien/dassen gemakkelijker bij de eigenaar terecht komen.  

▪ Het maandprogramma is steeds online te vinden via de site: 
https://www.meisjesscoutslichtervelde.be We printen de maandprogramma’s 
bewust niet meer af. Hiermee dragen we een steentje bij aan het milieu door 
papierverspilling tegen te gaan. Wij sturen het nieuwe maandprogramma ook 

telkens door via mail. 
 
ZATERDAG 10 DECEMBER - SNEEUWSPEL 
Het is winter en ik begin te dromen dat de kerstman zal komen…  
Zo gaat het populaire liedje van de Ketnetband over de winter. Wij 
hopen ook dat we deze keer een witte kerst zullen hebben, jullie 
ook? Misschien kunnen we dit een beetje stimuleren door een 
spelletje te spelen. Hoe we dat gaan doen kom je te weten aan ons 
lokaal van 14u tot 16u30. 
 
 
 

VRIJDAG 16 DECEMBER - KERSTFEESTJE 
HOHOHO het is bijna Kerstmis. Hopelijk staat de kerstboom 
er bij jullie en is hij al helemaal gevuld met pakjes. Vandaag 
zullen we dit ook doen in de scouts.  
Voor vandaag is het de bedoeling dat ieder kindje een 
cadeautje koopt van +/- 5 EURO. Deze worden aan de hand 
van spelletjes verdeeld onder de kindjes zodat iedereen een 
nieuw cadeautje kan meenemen naar huis.Alle kapoentjes 
worden verwacht op vrijdagavond van 18u30 tot 21u aan ons 
lokaal. 
 
 
 



ZATERDAG 24 DECEMBER: GEEN ACTIVITEIT 
Deze week is er jammer genoeg geen activiteit, maar de leiding 
wenst jullie een heel fijne kerst! 
 
ZATERDAG 31 JANUARI: GEEN ACTIVITEIT 
Deze week zullen jullie ons weer moeten missen en is er alweer 
geen activiteit, maar niet getreurd want vanavond starten we 
aan het nieuwe jaar! 😁 
 
ZATERDAG 7 JANUARI - HET SPEL ZONDER NAAM 

Vandaag spelen jullie geen spelletje met jullie favoriete leiding, maar wel met de gidsen. Dit 
is de oudste tak die volgend jaar leiding wordt. Om eens te proeven van ‘het leiding zijn’ 
komen zij vandaag het spel zonder naam spelen met jullie! Zij gaan hun uiterste best doen 
om er een toffe namiddag van te maken! Kom maar allemaal af en toon dat wij met heel 
veel zijn, want ze hebben een super-leuk-kei-tof spel voor jullie gemaakt!! Het spel gaat 
door van 14u-16u30 aan ons lokaal. 
 
ZATERDAG 14 JANUARI - DISNEYSPEL 
Vandaag gaan we naar een andere wereld. Namelijk de 
magische wereld van Disney, kom vandaag naar het 
lokaal en vind wat er allemaal te beleven is in die 
wondere wereld. De poorten van de Disney wereld gaan 
even voor ons open, namelijk van 14u - 16u30. Tot dan! 
 
 
VRIJDAG 20 JANUARI - FILMAVOND 
Dag liefste kapoentjes, deze week gaan wij ons lokaal omtoveren tot een echte cinemazaal. 
Op deze vrijdagavond mag iedereen in pyjama komen en een lekker warm dekentje 
meepakken om zo gezellig te kunnen zitten in de zetel om naar de film te kunnen kijken. Wij 
vragen ook om een plastic beker en plastic potje mee te brengen voor enkele lekkernijen 
dat de leiding zal voorzien voor jullie! 😋. Jullie mogen allemaal komen van 18u30 tot 21u 
naar ons lokaaltje!  
 

 
ZATERDAG 28 JANUARI - DISCO FEVER SPEL 
Weten jullie wat de woorden Disco Fever betekenen? Nog niet? 
Perfect dan zullen we jullie vanmiddag alles laten ontdekken 
rond het aspect ‘Disco Fever’. Als ik een tip mag geven doe jouw  
goede dansschoenen aan en misschien ook een toffe attribute. 
Jullie worden verwacht op de dansvloer van ons lokaal van 14u - 
16u30. 
 
 

 
 



ZATERDAG 4 FEBRUARI - S-VERGADERING 
Vandaag is een speciale dag, want vandaag is het S-DAG!! Dat betekent dat 
iedereen verkleed moet komen als een persoon, dier, product of voorwerp 
dat begint met de letter S. Zo kun je verkleed gaan als een snoepje, slang, 
sok, sieraad, sinterklaas,.... Er zijn 1001 mogelijkheden dus wees creatief!  
Jullie worden verwacht aan ons lokaal van 14u tot 16u30. 
 
 
ZATERDAG 11 FEBRUARI - BINNENSPEELTUIN BURAPARK 
Vandaag gaan we naar het 
Burapark. Iedereen zal daar 
verwacht worden, maar verdere 
info volgt nog in een mail in de 
week van 1 februari.  

 
 
ZATERDAG 18 FEBRUARI - BEROEPENSPEL 
Jullie hebben volgens mij wel allemaal héél véél dromen!! Wij zijn ook 
zeker dat jullie soms wel eens dromen over wat je later wil worden. 
Vandaag mogen jullie allemaal verkleed komen als je droomberoep. 
Zorg maar dat je helemaal klaar bent zodat je het zeker kan gaan 
uitvoeren. Jullie zijn welkom aan het lokaal van 14u tot 16u30. 
 
 

ZATERDAG 25 FEBRUARI: GEEN ACTIVITEIT 
Op deze datum valt ons jaarlijkse leidingsweekend. Dus zal er jammer genoeg geen activiteit 
zijn. 
 
ZATERDAG 4 MAART - HET VLINDERSPEL 
Maar o neen! De leiding heeft deze week ook gemerkt dat 
er niet meer zo veel vlinders in onze boom zitten. Zien de 
kapoenen het zitten om vlindertjes te lokken? Jullie worden 
met losse beentjes verwacht aan het lokaal van 14u tot 
16u30. 
 

 
 
ZATERDAG 11 MAART - 
VERRASSINGSACTIVITEIT 
Voor vandaag zal informatie nog duidelijk 
gecommuniceerd worden via mail. Alleen 
laten we jullie al weten dat de activiteit zal 
doorgaan na de middag. 
 



ZATERDAG 18 MAART - GANZENBORD + BBQ 
DANSJE AANLEREN 
Op onze jaarlijkse BBQ geven elk jaar alle takken een mega 
spetterend dansoptreden. Omdat wij jullie ook willen zien 
shinen zullen we vandaag beginnen oefenen om het dansje 
aan te leren aan jullie. Strek dus maar jullie dansbeentjes!  
Heb je ook al altijd eens gedroomd om een gezelschapsspel in 
het groot te spelen? De leiding heeft voor jullie een kei cool 
ganzenbord gemaakt, een levensgrote!  
De activiteit gaat door  aan het lokaal van 14u tot 16u30. 

 
ZATERDAG 25 MAART - PAASHAASSPEL + BBQ DANSJE 
Jaja, het is bijna zover de paashaas gaat bijna passeren met zijn 
paaseitjes gemaakt uit héérlijke chocolade! Dus vandaag gaan we wat 
dieper duiken in de wereld van de paashaas. Maar natuurlijk oefenen we 
ook ons dansje. 
Jullie worden verwacht aan het lokaal van 14u tot 16u30. 
 
 
 

VRIJDAG 31 MAART EN ZATERDAG 1 APRIL - KAPOENENWEEKEND 
JOEPIEEEEEE!! Het is weer tijd voor het enige echte kapoenenweekend!! Dit weekend 
begint op vrijdag 31 maart om 19u (reeds gegeten) en eindigt zaterdag 1 april om 17u. Dit 
weekend brengen we door aan ons lokaaltje en wat we de zaterdag gaan doen is nog een 
VERRASSING! Voor dit spetterend weekend krijgen jullie nog wat meer uitleg via mail! Vanaf 
dan kan je je inschrijven voor het weekend. (kapoenenlichtervelde@hotmail.com) 
Inschrijven kan tem 18 maart! 
 
Wat jullie zeker moeten meenemen voor dit spetterend kapoenenweekend: 

★ Uniform (aandoen) 
★ Pyjama 
★ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, washandje, handdoekje, zeep) 
★ Luchtmatras (voor 1 persoon) 
★ Slaapzak 
★ Kussen 
★ Verse kleren (reserve) 

 
- Meer uitleg via mail –  
 
 
 
 
 
 



ZATERDAG 8 APRIL - BBQ DANSJE OEFENEN 
Vandaag is het de dag van de BBQ. We mogen eindelijk smullen van die lekkere vleesjes.  
Maar ook is dit DE DAG waarop jullie eindelijk kunnen tonen hoe goed jullie kunnen dansen. 
Smoet maar alvast jullie kietjes want we gaan hééél véééél dansen vandaag!! We gaan 
vandaag voor de allerlaatste keer oefenen en dit op het échte BBQ podium!  
Voor de generale repetitie verwachten we jullie van 13u tot 14u in OC De Schouw. 
(Statiestraat 113, 8810 Lichtervelde)  
 

We hopen op een nieuwe periode, vol met leute en plezier!!  
 

Wij zien het alvast voor de volle 100% zitten met jullie! 
 

Tot op de activiteiten! 
 

Lieve groetjes, jullie leiding!! <3 
 

Indien er tussendoor nog vragen of opmerkingen zijn, kun je ons altijd bereiken op ons 
mailadres: kapoenenlichtervelde@hotmail.com 

 
Victoria Lannoo (takleidster) 

 

0471 21 46 31 victoria.lannoo@gmail.com 

Fiebe Meulemeester  
 

 
 
 

 
 

0470 60 76 23 fiebe.meulemeester@hotmail.com 

Sien Laridon 

 

0494 67 37 47 sienlaridon04@gmail.com 

Marie-Julie Vanbruwaene 
 
 
 
 
 

 

0495 19 89 79 mariejuliev.bruwaene@gmail.com 



Emma Werbrouck 

 

0471 99 33 41 emma.werbrouck@hotmail.com 

Siam Vroman 

 

0484 62 51 23 siam.vroman@outlook.com 

 


