
Dag allerliefste kapoentjessss !!! 

 
Hier is jullie super coole leiding weer met een gloednieuw maandprogramma! We zullen weer 
een heleboel leuke, actieve en verrassende spelletjes spelen! 
De activiteiten gaan zoals elke zaterdag door aan het lokaal (Processieweg 19A) van 14u tot 
16u30. Indien dit anders is, staat dit duidelijk vermeld op het maandprogramma. 

Belangrijk om te weten: 
▪ Wij willen jullie vriendelijk vragen om vanaf heden jullie dochters af te zetten via de 

Leysaforstraat 26 bij de oprit van de Chiro, KLJ en Scouts of via de Processieweg. Dit 
om de rust in de wijk Rozendale te behouden. 

▪ Elk lid moet TEN LAATSTE om 13u55 aanwezig zijn, want om 14u STIPT start onze 
formatie. Wie te laat is, kan niet meedoen met de formatie. Wees dus op tijd.  
Ook degene die niet in perfect uniform zijn (scoutstrui + das), kunnen niet meedoen 
met de formatie, tenzij er een activiteit is waarbij je moet verkleed zijn. 

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

▪ Het maandprogramma is altijd online te vinden via de site: 
https://www.meisjesscoutslichtervelde.be We printen de maandprogramma’s bewust 
niet meer af. Hierbij dragen we een steentje bij voor het milieu tegen 
papierverspilling. 

 

 

Zaterdag 14 december: WINTERSPEL 
Brrrr, de winter is in zicht. Onze tanden beginnen te klapperen, onze 
benen te rillen en we proberen ons weer warm te houden door zes 
lagen truien, mutsen, handschoenen en sjaals. Om ons goed voor te 
bereiden tegen de koude spelen we vandaag het Grote Winterspel! 
Trek maar jullie warmste kleren aan want het is heel koud buiten!  
 

 

Vrijdag 20 december: KERSTMIS 
Joepie, kerstvakantie. Volop de tijd van het jaar om cadeautjes 
onder de kerstboom te leggen  
en dat doen we ook in de scouts! Vanavond is het ons kerstfeestje! 

BELANGRIJK: Neem een cadeautje mee van rond de 6 euro en 

zorg ervoor dat je iets geeft dat je zelf ook graag zou krijgen. Onze 
kerstboom staat alvast klaar om jullie pakjes eronder te leggen. 
Deze activiteit gaat door op vrijdagavond van 18u30 t.e.m. 21u00 
in ons gezellig lokaaltje.  
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Zaterdag 28 december – Zaterdag 4 januari: GEEN SCOUTS 

Ooh, jullie leidsters moeten leren. Ze hebben binnenkort examens. Jaja, wie verzint 
het toch: blok in de kerstvakantie.. Brand alvast een kaarsje voor jullie liefste leiding 
en maak leuke tekeningen om jullie hen te steunen door deze lastige periode. Wij 
missen jullie al! Tot snel kapoentjes! 
We wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. We hopen dat 
jullie goeie voornemens mogen uitkomen! 
 

Zaterdag 11 januari: SPEL ZONDER NAAM 

Vandaag spelen jullie geen spelletje met jullie favoriete leiding, maar wel met de jins. 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 spelletje! 
 

Vrijdag 17 januari: FILMAVOND  

Niets is leukers dan een filmavond op vrijdagavond om te bekomen van 
een lastige schoolweek. Languit chillen met een berg chips in je handen 
kijken naar een gezellige film. Wij verwachten jullie op vrijdagavond van 
18u30 tot 21u00 in ons lokaaltje voor onze filmavond! Jullie mogen 
gerust in pyjama komen zodat het rustig kan verlopen. We vragen ook 
aan jullie om een bekertje (voor drinken) en een potje (voor 
versnaperingen) mee te nemen zodat alles eerlijk en vreedzaam kan 
verlopen. Zorg dat beide zaken voorzien zijn van een naam en dat alles 

van plastic is zodat niets kapot is en zo dragen we een steentje bij aan het milieu! Wij hebben 
er alvast zin (en trek) in ☺ 
 

Vrijdag 24 januari: QUIZ 

Aangezien jullie leidsters al de hele maand moeten leren en wij dus al heel veel kennis in onze 
hoofdjes hebben, zijn wij ook wel benieuwd naar jullie parate kennis. Vanavond gaan we 
quizzzzzen! Probeer maar goed jullie hersenen voor te bereiden op deze super coole quiz! 
Deze activiteit gaat zoals vorige week weer door op een vrijdagavond. De activiteit duurt van 
18u30 tot 21u00 in ons lokaaltje. 
 
 

Zaterdag 1 februari: VERJAARDAGSSPEL 

Yesssss, eindelijk februari!! Dit is de maand waar leidsters 
Esmée, Fiebe en Michelle heel erg naar uit gekeken hebben 
want ze zijn namelijk jarig!! Joepie, dat moeten we vieren met 
het grote verjaardagsspel! Kom maar naar ons lokaaltje van 
14u tot 16u30 want we vermoeden dat er wel zal getrakteerd 
worden! ☺ Tot dan!! 
 
 
 
Vrijdag 7 februari is het onze jaarlijkse streekbierenavond!  



Jullie kunnen terecht voor verschillende soorten bieren uit de 

hele streek. Allen welkom vanaf 19u in de Schouw Lichtervelde! 

 

Zaterdag 8 februari: BINNENSPEELTUIN De Jungle Zwevezele 
Vandaag gaan we als activiteit naar een binnenspeeltuin! Hiervoor 
gaan we op verplaatsing naar de binnenspeeltuin De Jungle in 
Zwevezele. Daarom zijn we op zoek naar ouders die het  
zouden zien zitten om te rijden en enkele kapoenen mee te nemen. 
Om uw dochter hiervoor in te schrijven dient u een mailtje te sturen 
naar ons mailadres (kapoenenlichtervelde@hotmail.com). Inschrijven 
kan tot 1 februari!! Indien u het ziet zitten om te rijden, gelieve dit te 
vermelden in de mail die u stuurt. 

We verzamelen om 13u30 aan ons lokaal en we zijn rond 17u terug aan het lokaal. Voor deze 
uitstap vragen wij een bijdrage van 6 euro, hierin zit de inkom van de binnenspeeltuin in met 
een drankje. Wij kijken er alvast naar uit! 
 

Zaterdag 15 februari: HOW TO BE SINGLE SPEL  

Op 14 februari was het Valentijn. Dit is de dag dat je je liefje 

moet verwennen met tekeningen, koekjes en snoepjes! Aangezien 
we gemerkt hebben dat er nog niet zoveel kapoentjes een liefje 
hebben (maar een aantal wel!!), zullen wij jullie dus nog veel tips 
en tricks moeten aanleren. We spelen we vandaag het HOW TO BE 
SINGLE spel aan ons lokaal. 
 

Zaterdagvoormiddag 22 februari: SNOEPZAKJESVERKOOP 
Vandaag gaan we ons beste beentje voor zetten! We gaan dit 

jaar namelijk terug snoepzakjes verkopen in Lichtervelde om 

onze kapoenenkas wat aan te dikken. Deze geldactie gaat 

naar de kapoenenkas om leuke activiteiten te doen tijdens de 

activiteiten en ook op kamp! 

Deze activiteit gaat uitzonderlijk door op een 

zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u aan ons lokaaltje. 

Voor 1 zakje snoep vragen we 3 euro per 

zakje en vanaf 2 zakjes snoep vragen we 

2,50 euro per zakje.  We zullen ook zeker 

zakjes verkopen aan het lokaal. 

 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 29 februari: GEEN SCOUTS 
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Het is tijd om dit weekend wat te ontspannen… Jullie leidsters gaan met z’n allen op  
leidingsweekend. Vandaag is er dus jammer genoeg geen scouts… Snif snif… Tot volgende 
week! 
 

Zaterdag 7 maart: MEISJESSCOUTS FOR TE WIN 

Vandaag gaan we eens zot doen, we gaan spelletjes spelen met de jongensscouts. Indien je 
een echte stoere scoutschick bent, kom maar naar ons lokaaltje en laat de jongens maar een 
poepie ruiken. Meisjesscouts for the win! We verwachten jullie met z’n allen aan ONS lokaaltje 
in de Processieweg 19A om te battelen tegen de jongens! 
 

Zaterdag 14 maart: BBQ DANSJE + HEAVY GAMES 
Smoet ma jullie kietjes in gasten want vandaag gaan we onze beste danskunsten 
bovenhalen! Tijdens onze jaarlijkse BBQ op 11 april is het een traditie om een 
dansje te placeren op het podium. Wij vinden dat super-mega-tof en vandaag 
gaan wij het dansje leren aan jullie!! We zullen ook nog wat heavy games spelen 
want van al dat dansen worden we wel wat moe. Kom maar allemaal af zodat we 
met een grote groep kapoenen kunnen oefenen om te stralen op het podium 
tijdens de BBQ. Benieuwd op welk liedje we dit jaar gaan dansen? Kom dan maar 
zeker meedansen met ons! Hopelijk tot dan!  
 
 

Vrijdag20 maart tot zaterdag21 maart: KAPOENENWEEKEND 
JOEPIEEEEEE!! Het is weer tijd voor het enige 
echte kapoenenweekend!! Dit weekend begint 
op vrijdag 20 maart om 18u30 (reeds gegeten) 
en eindigt de zaterdag om 18u. 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 13 maart 2020. 

Wat moet er zeker in jullie valies? 
 Uniform (aandoen) 
 Pyjama 
 Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, washandje, handdoekje, zeep) 
 Luchtmatras (voor 1 persoon) 
 Slaapzak 
 Kussen 
 Knuffeltje 
 Verse kleren (reserve) (broek, T-shirt, onderbroek, hemdje) 

- Meer uitleg via mail - 
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Zaterdag 28 maart: LEIDINGSWISSEL 
Vandaag is het een hele bijzondere dag, want vandaag krijgen jullie andere leiding 
(leidingswissel)! Toon maar aan de andere leiding wat voor een geweldige kapoenen jullie 
zijn! GEEN PANIEK!! Deze leiding is slechts voor 1 keer jullie leiding, wij zijn er volgende week 
gelukkig weer terug! OEFF! Je hoeft ons niet lang te missen! ☺ Veel plezier! 
 
 

Zaterdag4 april: BBQ DANSJE + OMGEKEERDE WERELD 
Nog 1 week en ons dansje voor op de BBQ moet tip top in orde zijn! Daarom 
gaan we vandaag ons uiterste best doen om nog wat te oefenen zodat 
vlekkenloos zal verlopen. Bereid je maar voor door goed uit te rusten zodat 
jullie alles kunnen geven tijdens de repetitie! We zullen vandaag ook de 
‘omgekeerde wereld’ spelen, dat wil zeggen dat jullie alle spelletjes mogen kiezen! 
Trek maar jullie mooiste danskleren aan en kom naar ons lokaaltje van 14u tot 
16u30 in de Processieweg! 
 
 

 

Zaterdag 11 april: BARBECUE DANSJE + BARBECUE  

Vandaag is het de dag van de BBQ. Vanavond smullen we 
natuurlijk van onze heeeeeerlijke BBQ maar vandaag is DE DAG 
waarop jullie eindelijk kunnen tonen hoe goed jullie kunnen 
dansen!! We gaan vandaag oefenen voor de allerlaatste keer en 
dit op het podium. Voor de generale repetitie verwachten we 
jullie van 13u tot 14u in OC De Schouw (Statiestraat 113, 8810 
Lichtervelde) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Esmée Labens 
 

0493 56 44 22 esmeelabens06@gmail.com 

Michelle Decock 
 

0471 42 09 63 decockmsivi@gmail.com 

Lana Coene 
 

0490 43 19 56 coenelana@gmail.com 
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