
Dag lieve kapoentjessss !!! 
 
We hopen dat jullie allemaal van de vakantie genoten hebben! Hier is jullie 
nieuwe leiding met een superleuk maandprogramma vol met leuke, actieve 
en verrassende spelletjes! Dit is het maandprogramma van september tot 
december, daarna komt er een nieuwe online.  
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 
dit maandprogramma.  
 
Belangrijk om te weten:  

§ Jullie worden op zaterdag verwacht aan ons lokaal om 14U STIPT voor onze formatie 
en vanaf 10 oktober in perfect uniform. (bruine scoutstrui met juiste kentekens + das) 

§ 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. 
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 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. Wij sturen het nieuwe maandprogramma ook telkens door via mail. 

§  
 
Zaterdag 11 september: MUZIKAAL PAK + KENNISMAKINGSSPELLETJES  
Na een lange zomer is het eindelijk zover… Het scoutsjaar is begonnen! Vandaag is het onze 
startdag! Nieuwe kindjes of leden die eens willen proberen zijn vandaag welkom, dus breng 
maar allemaal jullie vriendinnetjes mee. Deze activiteit gaat door in ons 
lokaal (Processieweg 19A) van 13u30 tot 16u30. Haal jullie beste moves 
al maar naar boven, want we spelen vandaag muzikaal pak en we leren 
elkaar beter kennen door de kennismakingsspelletjes. 
 
 
Zaterdag 18 september: DROMENLAND IN ZICHT 
Weten jullie het jaarthema van dit jaar? Dat is namelijk ‘Dromenland in 
zicht.’ Vandaag gaan we met z’n allen samen een reis naar dromenland 
maken… Ben je benieuwd hoe ons spel zal gaan vandaag? Wat is jouw 
favoriete bestemming? Kom naar ons lokaaltje van 14u tot 16u30!  

 
Vanavond is er ouderenbar voor alle ouders van de leden van onze scouts aan 
ons lokaal. Meer info vind je hierover op het andere infoblad! Jullie zijn allemaal 
welkom om iets te komen drinken! J 



 
Zaterdag 25 september: KINDERTHEATER 
Elk jaar wordt er op de markt speciaal voor kinderen een toneel 
gespeeld. Ook dit jaar gaan we samen met de kapoenen en 
kabouters gaan kijken. We spreken deze keer niet aan ons lokaal 
af, maar wel om 14u aan HET PLEINTJE VAN DE KERK IN 
LICHTERVELDE. De organisatie van het kindertheater vraagt voor 
deze activiteit 2 euro (drankje en koek inbegrepen). Graag dit bij 
aankomst geven aan de leiding. De activiteit is gedaan om 16u30. 

 
 
Zaterdag 2 oktober: ROKSJESSPEL 
Vandaag is het tijd voor te swingen en te dansen. Vanavond is het onze 
jaarlijkse scoutsfuif in De Zwaan, maar daar zijn de kapoenen nog te jong 
natuurlijk. Daarom brengen we onze fuif ook naar het lokaal! We spelen 
namelijk het rokjesspel. Het wordt zeker en vast de moeite! Benieuwd? Doe 
je mooiste rokje aan en kom naar ons lokaal! Wij staan alvast helemaal 
klaar in onze outfit om jullie te verwelkomen! Tot dan! 
 

 
Zaterdag 9 oktober: SCHOENENSPEL 
Schoenen met veters, schoenen met plakkers, sandalen, hakken, 
slippers,… Er zijn zoveel soorten schoenen. Kom vandaag naar het 
lokaal om het enige echte schoenenspel te spelen. We spelen 
allemaal spelletjes met schoenen. Wij zijn alvast benieuwd wie het 
schoentje zal passen…  

 
Belangrijk om te weten: vanaf vandaag verwachten we alle kapoenen in perfect 
uniform. (bruine scoutstrui met juiste kentekens (gele takkenteken + groen lintje) 
+ jaarkenteken (dromenland in zicht) + scoutsdas) 
 

 
Zaterdag 16 oktober: PARALYMPISCHE SPELEN  
Hopelijk zijn jullie al een beetje opgewarmd? Vandaag staat er 
namelijk een hele belangrijke activiteit op het programma. De 
enige echte Paralymische Spelen Voor Kapoenen worden dit jaar 
georganiseerd aan ons scoutslokaal. Jullie zijn allemaal 
geselecteerd om vandaag te proberen om enkele medailles in de 
wacht te slepen. Dat de beste mogen winnen!  
 
Deze activiteit gaat door aan het sportplein van Lichtervelde 
(Zandstraat 13, Lichtervelde). We spreken af op de parking van 
de sporthal. We verwachten jullie om 14u met jullie 
opgewarmde beentjes op de parking. Om 16u30 is de activiteit 
gedaan.  
 



Vrijdag 22 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Je bent een echte 
scoutser en daar mag je trots op zijn! Doe dus allemaal maar 
jullie uniform aan naar school! 

Zaterdag 23 oktober: BEAT THE JEUGDBEWEGINGEN 
Gisteren was het dag van de jeugdbeweging. We hopen dat jullie allemaal 
de scouts in het daglicht hebben gezet door in jullie uniform naar school te 
gaan. We testen vandaag jullie hoeveel jullie nu al weten over de 
meisjesscouts! We spelen daarom vandaag het spel beat the 
jeugdbeweging: chiro!  
 

Vrijdag 29 oktober: HALLOWEEN  
Brrr de vleermuizen komen uit hun grot en de spinnen kriebelen 
over hun web. Het is vanavond HALLOWEEN! Kom vanavond naar 
ons lokaal helemaal VERKLEED in thema halloween. Probeer elkaar 
maar de stuipen op het lijf te jagen! We verwachten jullie vanavond 
van 18u30 tot 21u aan het lokaal om samen met ons te bibberen. 
Kom maar...als je durft! (deze keer is het dus VRIJDAGAVOND ipv 
zaterdag)  

 
Zaterdag 6 november: BEKENTOCHT 
Vandaag gaan we eens kijken in de beken van Lichtervelde wat 
daar te beleven valt, want het is vandaag onze jaarlijkse 
bekentocht! Op deze dag maken we ons vuil, dus doe maar 
allemaal jullie vuile kleren en schoenen aan. Het is ook belangrijk 
om een handdoek en verse kledij mee te brengen naar ons lokaal 
om na de bekentocht nog even op te warmen met iets lekkers. We 
maken de beken van Lichtervelde onveilig!  
 
Zaterdag 13 november: REIS ROND LICHTERVELDE  

Zijn jullie klaar voor de grootste reis van jullie leven? We 
gaan namelijk een reis rond Lichtervelde maken. Wat valt 
er nu allemaal te beleven in onze gemeente? Wij zullen 
jullie dit vandaag helemaal duidelijk maken tijdens het 
Reis-rond-Lichtervelde spel! Benieuwd hoe we dit zullen 
doen? Kom maar allemaal af naar ons lokaal van 14u tot 
16u30!  
 

 
Zaterdag 20 november: MAGRIETEKERMISSESPEL 
Wat is er nu leuker dan de kermis?? We brengen de kermissfeer helemaal 
terug tot aan ons lokaal. We spelen namelijk het Magrietekermisse-spel!! 
Deze namiddag worden jullie ondergedompeld in alle spelletjes die op de 
kermis te vinden zijn!  
Zin om ook de kermissfeer op te snuiven? Kom dan maar snel naar ons 
lokaaltje in de Processieweg! 



Zaterdag 27 november: 100 METER STCIKER SPEL 
Vandaag valt er heel wat te winnen tijdens het 100 meter sticker spel... 
namelijk STICKERS!! Iedereen wint toch graag stickers? Wie zal de meeste 
stickers kunnen bemachtigen vandaag? Wij zijn alvast super benieuwd!! 
Kom je vandaag bewijzen aan ons lokaaltje van 14u tot 16u30!! Wie weet ga 
jij naar huis met de meeste stickers?  
 
 
Zaterdag 4 december: SINTERKLAAS KOMT NAAR ONS LOKAAL 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Het is weer de tijd van het jaar, 
de Sint is in ons land. We zullen luisteren wat de Sint over ons te 
vertellen heeft. We hopen dat iedereen braaf is geweest want ook dit 
jaar is de zak van de Pieten weer mee! ;-). Kom om 14u STIPT naar ons 
lokaal om de Sint en zijn Pieten op te wachten. Vandaag is de activiteit al 
om 16u afgelopen i.p.v. 16u30. 
 
 
 
 

We hopen op een heel leuk scoutsjaar.  
Wij zien het alvast voor de volle 100% zitten met jullie!  Jullie toch ook?  

 
 

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 

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 
 
 

 
 

 
 

0480 64 96 17 decockmsivi@gmail.com 

Marie-Julie Vanbruwaene 
 
 
 
 
 

 

0495 19 89 79 mariejuliev.bruwaene@gmail.com 

Jade Wierinck 
 
 
 
 
 
 

0474 68 80 76 jade.wierinck@gmail;com 

 


