
 

KAPOENEN MAANDPROGRAMMA 
 

Dag liefste kapoentjes en ouders, hier zijn we weer met ons laatste maandprogramma van dit 

scoutsjaar :(. Maar wees niet getreurd want er staan weer enkele spetterende activiteiten op het 

programma! Wij zijn er klaar voor, jullie ook???      

 

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. 

● Een drankkaart kost 6.50 euro voor 10 drankjes en blijft altijd geldig. Drankkaarten kunnen 
voor het aanvangen van de activiteit (14u) aangekocht worden bij de leiding. 

● Omdat de scouts voor iedereen toegankelijk is, bieden wij ook scouting op maat aan. Wil je 
hier meer info over stuur, dan gerust een mailtje of spreek een van de (groeps)leiding aan. 

 

Zaterdag 16 april: PAASZOEKTOCHT 
Na een heerlijke BBQ vliegen we er weer in met allerlei spelletjes! Dit 

weekend is het Pasen! Daarom spelen we vandaag het enige echte 

paasspel! Misschien is de paashaas hier ook geweest om allerlei eitjes rond 

te leggen? Kom het vandaag ontdekken in ons lokaaltje van 14u tot 16u30!  

 

 

Zaterdag 23 april: LETTERVERGADERING  
Vandaag is een speciale dag, want vandaag is het B-DAG!! Dat betekent dat 

iedereen verkleed moet komen als een persoon, dier, product of voorwerp dat 

begint met de letter B. Zo kun je verkleed gaan als een baby, buschauffeur, 

bierglas, barbecue, barbier, badjas,.... Er zijn 1001 mogelijkheden dus wees 

creatief!  

 

 

Zaterdag 30 april: VELDSLAG 
Vandaag spelen we een spel met/tegen alle jeugdbewegingen van Lichtervelde! Zin om nieuwe 

vrienden te maken en te tonen dat de meisjesscouts het sterkst is? KOM DAN ZEKER AF! We 

verwachten jullie ten laatste om 13u30 aan ons lokaal in uniform natuurlijk. De activiteit eindigt 

zoals altijd om 16u30! Tot dan vriendinnen!! 

 

https://www.meisjesscoutslichtervelde.be/


 

Zaterdag 7 mei: LEIDINGSWISSEL 

Deze middag zullen jullie ons jammergenoeg moeten missen     maar niet 

getreurd er komt andere leiding een spel met jullie spelen! Het is vandaag 

namelijk leidingswissel, elke leiding staat bij een andere tak! De activiteit 

gaat zoals gewoonlijk door van 14u00 tot 16u30 aan ons scoutslokaal. 

 

 

Zaterdag 14 mei: MISS EI 
Hohohohoho, de favoriete activiteit van de leiding staat 

vandaag gepland. Miss  !! Vandaag worden jullie 

verwacht met kleren die héél vuil mogen worden want 

we spelen namelijk spelletjes met eitjes, ‘t is eens iets 

anders! Breng allemaal minimum 10 eitjes mee en dan 

kunnen we eraan beginnen. TIP: kom allemaal in jullie 

vuile kleren naar het lokaal en neem een zak mee met 

propere kleren en een handdoek!  

 

Zaterdag 21 mei: JINS 
Deze week komen de jins (oudste leden die volgend jaar leiding worden) opnieuw leiding geven, zo 

kunnen ze al eens oefenen voor volgend jaar. Wat jullie gaan spelen is nog een verrassing, maar we 

kunnen jullie in ieder geval al zeggen dat het een MEGA LEUKE namiddag wordt. De activiteit vindt 

plaats aan ons lokaal van 14u00 tot 16u30. 

 

Vrijdagavond 27 mei: VLAGGENWACHT  

Vanavond worden jullie verwachten in donkere/parakledij (warme kledij want 

de activiteit gaat buiten door) zodat de leiding jullie niet zal zien, want we 

spelen vlaggenwacht!! Als jullie niet weten wat dit is, kom dan zeker af want 

vlaggenwacht is het leukste avondspel die er is!! Jullie worden op vrijdagavond 

19u tot 21u verwacht aan ons lokaal!! Tot dan :) 

 

 

!!!  OPGELET: Volgende de week is de laatste week om je in te schrijven voor ons kamp (5 juni) 
Vergeet dit zeker niet. We hopen dat jullie allemaal meegaan! ☺  
 

 

Zaterdag 4 juni: TRIVIAL PERSUIT  
We hebben opnieuw een reuzeleuk spel voor jullie gemaakt. Doe 
nog maar wat opzoekwerk en haal al jullie kennis maar boven, 
want dat zullen jullie nodig hebben voor het spel van vandaag: 
Trivial Persuit!!! Zijn jullie benieuwd wat dit spel precies inhoudt? 
Kom dan zeker deze namiddag naar ons lokaal. Welk team zal 
winnen, wij zijn alvast nieuwsgierig. 
 



 

 

Zaterdag 11 juni: GEEN SCOUTS 

Zaterdag 18 juni: GEEN SCOUTS 
Op deze data is er jammer genoeg geen scouts omdat jullie leiding volop in de 

examens zitten... Ook jullie hebben misschien toetsen, dus willen we jullie veel 

succes wensen!!! Brand allemaal een kaarsje voor ons!! 

 

Zaterdag 25 juni of Zaterdag 2 juli wordt er een slotactiviteit voorzien, maar 

het wordt later nog meegedeeld wanneer, wat, hoe dit georganiseerd wordt! 
 

BELANGRIJK OM NIET TE VERGETEN:  

❖ Wie mee gaat op kamp, moet ten laatste ingeschreven zijn tegen zondag 5 juni. Als je niet 

bent ingeschreven kan je jammer genoeg niet mee op kamp met jullie liefste leiding en 

vriendinnetjes en dat zou heel erg jammer zijn! 

❖ Wie meegaat op kamp gaat een volledig kamp mee (11 juli tot 17 juli 2022). Er kunnen geen 

uitzonderingen worden gemaakt. 

❖ Op zaterdag 9 juli tussen 19u30 en 20u30 moeten de valiezen voor kamp binnen gebracht 

worden. Deze gaan namelijk mee met een camion richting Gierle. 

❖ Om extra informatie te weten te komen over ons kamp kan je op vrijdagavond 29 april om 

19u komen naar de infoavond over het kamp. Dit gaat door in ons lokaal in de Processieweg. 

❖ Op 11 juli wordt iedereen die mee gaat op kamp om 9u stipt aan het station van 

Lichtervelde verwacht. Hierbij moet iedereen in perfect uniform zijn (scoutstrui met de 

juiste tekens op + das). We vragen ook om je dochter haar Kids-ID en zakgeld in enveloppe 

aan één van de leiding af te geven.  

 

Verdere info over kamp kan je in ons kampboekje vinden! 

 

Ziezo! Dit was het alweer voor het (laatste) maandprogramma! 
Een stevige scouts linker! 

Jullie liefste leiding xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien er tussendoor nog vragen of opmerkingen zijn, kun je ons altijd bereiken op ons mailadres: 

kapoenenlichtervelde@hotmail.com 

of via persoonlijk contact: 

 



 

Fiebe Meulemeester (takleidster) 
 

 
 

 
 
 

fiebe.meulemeester@hotmail.com 

Esmée Labens 
 
 
 

 
 
 

esmeelabens06@gmail.com 

Michelle Decock 
 
 

 
 

 
 

decockmsivi@gmail.com 

Marie-Julie Vanbruwaene 
 
 
 
 
 

 

mariejuliev.bruwaene@gmail.com 

Jade Wierinck 
 
 
 
 
 
 

jade.wierinck@gmail.com 

 

 
 


