
Dag liefste kapoentjes ♥  
 
Joepie de poepie! Jullie kapoenenleiding heeft opnieuw hun best gedaan om een 
maandprogramma te maken vol verrassende, leuke en actieve activiteiten. Ook komende 
maanden worden zeker en vast superleuk. Hopelijk ben jij ook weer van de partij om mee te 
spelen?  
 
De activiteiten gaan zoals elke zaterdag door aan het lokaal (Processieweg 19A maar de parking 
is in de Leysafortstraat) van 14u tot 16u30. Indien dit uitzonderlijk anders is, staat dit duidelijk 
vermeld op dit maandprogramma.  
 
Geldende coronamaatregelen:  
 

➔ Alle kapoenen worden ingedeeld in bubbels van tien kapoenen. De leiding organiseert 
hiervan de verdeling (hoofdzakelijk per school) en deze kan ook elke week wijzigen. Indien 
de bubbels overschreden worden kan het zijn dat uw dochter toch bij een andere bubbel 
gevoegd wordt.  

➔ De activiteiten vinden allemaal hoofdzakelijk buiten plaats. Zorg er dus zeker voor dat elke 
kapoen warm en regenproof gekleed is om buiten te spelen.  

➔ Als ouder en kinderen 12+ is het verplicht om een mondmasker te dragen bij het brengen 
en bij het ophalen van onze leden.  

➔ Hou graag ook 1,5 meter afstand van andere ouders en leiding. 
➔ Gelieve uw dochter thuis te laten in geval van ziekte of vermoeden van ziekte.  
➔ Bij de wijziging van de coronamaatregelen wordt er steeds een mail gestuurd met meer 

informatie.  
 

Zaterdag 17 april: Het grote ‘Wat zullen wij later worden?’ -spel  
Nu jullie nog klein zijn hebben jullie gelukkig nog heeeeeeeel veel tijd om te beslissen wat jullie 
later willen worden. Toch willen we graag vandaag eens kijken of er toevallig misschien een 
toekomstige kokkin, boerin, politieagente, topmodel, juffrouw... in iemand van jullie schuilt. 
Verkleed jullie vandaag zeker in iets wat jullie later graag willen worden. Tot straks!  

Zaterdag 24 april: Het grote-kapoenen-taart-spel  
Vandaag doen we eens gek en maakt de kapoenenleiding een taart. Hahaha, MOPJE! Vandaag 
doen we een SUPER DUPER gek en maken jullie een taart. Joepie! Kom vandaag zeker af naar 
het lokaal om mee te strijden want de ingrediënten verdienen jullie natuurlijk niet zomaar…   
 
 
 
 



 

Zaterdagvoormiddag 1 mei: Bezoek aan Kinderboerderij Den Ast  
Natuurlijk weten wij al langer dan vandaag dat de kapoenen geregeld eens graag 
eens het beest uithangen… Vandaag doen we dat ietsje anders, want we gaan 
namelijk samen de beestjes zelf gaan opzoeken tijdens een bezoekje aan 
Kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde.  
 
We verwachten jullie om 9h aan de parking in de Hogewielkestraat 55 en jullie 
ouders mogen jullie daar opnieuw komen ophalen om 11h. De kostprijs van deze 
beestige voormiddag bedraagt 3,5 euro (toegangsprijs + drankje) en mag cash 
afgegeven worden op de dag zelf.  
 

!!! LET OP: Voor deze activiteit is het wel verplicht een e-mailtje ter inschrijving te 
sturen tegen 24 april naar:  kapoenenlichtervelde@hotmail.com. Op deze manier 
kunnen we het bezoek ook coronaproof plannen. Tot dan, beestige kapoenen!  

Zaterdag 8 mei: Leidingswissel  
Vandaag is het een speciale dag want vandaag wisselen alle leidsters uit onze scouts eens van 
tak. Ja ja, je hoort het goed. Jullie krijgen vanmiddag eens leiding van andere leidsters... Zijn jullie 
ook zo benieuwd wie er vandaag jullie liefste kapoenenleiding komt vervangen?  

Zaterdag 15 mei: Jins op bezoek  
Jippie! De jins komen vandaag langs om nog eens ‘leidstertje’ te oefenen en hebben weer hun 
uiterste best gedaan om een suuuuupertoffe activiteit voor jullie te maken. Kom allemaal af en 
dan tonen we hen nog eens waarom de kapoenen de allertofste scouties van Meisjesscouts 
Lichtervelde zijn!  

Zaterdag 22 mei: Oudleiding staat paraat  
We hebben vandaag goed nieuws en slecht nieuws voor jullie. Het slechte nieuws is dat jullie 
vanmiddag wééral jullie favoriete kapoenenleiding zullen moeten missen omdat ze héél hard 
moeten studeren voor hun examens… MAAR, het goede nieuws is dat er wél andere leuke leiding 
in de plaats komt, want we zijn erin geslaagd om enkele fenomenen van oudleiding te strikken 
om voor jullie een leuke scoutsactiviteit te voorzien. Kom allemaal af om mee te spelen met deze 
toppers!  



Vrijdagavond 28 mei: Fata morgana  
Joepie! Jullie leiding is terug! Hopelijk zijn jullie nog niet moe van deze lange 
en vermoeiende schoolweek, want vanavond dagen we jullie namelijk uit om 
enkele aartsmoeilijke opdrachten te vervullen... Het is namelijk de bedoeling 
dat jullie zoveel mogelijk sterren te veroveren tijdens het enige echte Fata-
Morgana-spel. Deze activiteit gaat uitzonderlijk door op vrijdagavond van 
18h30 tot 20h30. Warm alvast jullie benen, hersenen, armen... op want het 
wordt geen makkie!  

 

Donderdag 3 juni: Inschrijving scoutskamp  
De inschrijvingen voor het scoutskamp van deze zomer lopen tot en met vandaag. Vergeet 
zeker jullie dochter niet in te schrijven voor deze week vol spel en scoutsplezier!  

Zaterdag 5 juni: ! Geen activiteit !  
Aangezien jullie leidsters het nog altijd heel erg druk hebben met studeren, moeten we jullie 
helaas ook vandaag teleurstellen want er is vanmiddag jammer genoeg opnieuw geen 
scoutsactiviteit. Tekeningen en andere succes-wens-brieven mogen wel steeds gepost worden 
naar het scoutsadres: Processieweg 19A. Wij kijken er alvast naar uit om terug met jullie te mogen 
spelen! Tip: Organiseer vanmiddag eens zelf eens scoutsnamiddag en speel jullie favoriete 
scoutsspelletjes met jullie ouders, broer(s) en/of zus(sen), buurmeisjes…  
 

Vrijdag 11 juni: Emoji-spel 

🚶 👆 📆 👩🤝👩⚜? Kan jij ondertussen al vlotjes praten in emoji-taal? Nee? Niet 
getreurd! Vanavond zullen wij samen de wondere wereld van de ‘emoji’s’ 
ontdekken tijdens het mega-super-coole emoji-spel. Oefen alvast jullie gekke 
bekken voor de spiegel of stuur gerust een grappig berichtje naar jullie leidsters. 
Wij verwachten jullie opnieuw aan ons lokaaltje van 18h30 tot 20h30. Tot 
vanavond!        

Zaterdag 19 juni: Bosspel @ Huwynsbossen 

Als echte scoutsers verkennen wij natuurlijk heeeeeel erg graag 
eens samen de natuur. Daarom kiezen wij vandaag ook voor het 
avontuur en dagen we jullie uit voor een cool bosspel. Benieuwd 
welk avontuur we vandaag zullen beleven? Voor deze activiteit 
verwachten wij jullie volgens de gewoonlijke uren aan de parking 
van de Huwynsbossen in Lichtervelde (Beverenstraat 90). 
Hopelijk tot dan!  
 



 

Zaterdag 26 juni: Miss-ei-verkiezing X waterspelletjes  
Als aller-aller-allerlaatste activiteit hebben we voor jullie een befaamde 
scoutsklassieker in petto, want vandaag houden we de enige échte Miss-ei 
verkiezing. Welke kapoen is helemaal niet bang om vuil en nat te worden? Wie 
slaagt er dus in om vandaag de titel van Miss- ei te veroveren? Kom het vandaag 
ontdekken aan ons lokaal!  
PS: Doe zeker kledij aan die mag vuil worden en breng best een handdoek en verse 
kledij mee.  
PPS: Liefste ouders, maak jullie auto / fiets alvast ei-proof want jullie dochters 
zullen stinken!  
 
 
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) 0470 60 76 23 fiebe.meulemeester@hotmail.com 
Nora Cnockaert 0471 28 70 14 noracnockaert@gmail.com 
Melissa Vandaele 0493 64 64 45 melissa.vandaele2001@gmail.com 
Marie-Julie Vanbruwaene 0495 19 89 79 mariejuliev.bruwaene@gmail.com 
Eva Desmet 0470 44 32 08 evadesmet2002@gmail.com 

 
Hopelijk zijn jullie allemaal weer talrijk aanwezig zodat we met z’n allen dit speciale, maar toch 
spetterende, kapoenenjaar kunnen afsluiten!  
 
Heeeeeeeeeeel veel liefs, 
Van jullie leiding!!! <3 

 

 


