
 

KAPOENEN  

 

ZON 07/05: BOEREEEEN EN BOERINNEEN 

Dames en heren, Appelen en Peren, de show kan beginnen want 

onze boeren en boerinnen zullen met plezier een activiteit verzinnen. 

Kom verkleed als BOER KAPOEN.  

 

 

ZON 14/05: KNI KNA KNUTSELEEEEN  

Breng jullie beste tekenkunsten naar boven, picasso is er niks tegen!  

 

 

 

ZON 21/05: Leidingswissel  

HELAAAS jullie zullen een zeer saaie activiteit meemaken. Want 

jullie superformiweldigeindigfantakolosachtigste leiding zal vandaag 

hun plaatsje even inwisselen om een andere tak te gaan entertainen. 

Niet getreurd, we zorgen voor evenwaardige plaatsvervangers die 

jullie met plezier ontvangen. Het is leidingswissel, wat betekend dat 

de gehele leidingsploeg van scouts Pulle door elkaar wordt geschudt 

en verdeeld over alle takken. NIET TE VEEL PLEZIER HEBBEN, WE 

MISSEN JULLIE AL. TOT VOLGENDE ZONDAG XXX 

 

 

Zat 27/05: Filmavond 18u30-20u30  

Pyjama, Dekentje, Knuffel, sloffen, …. Alles wat je nodig hebt om 

gezellig naar een film te kunnen kijken. We toveren ons lokaal om tot 

een echte cinema. Filmavond, whoop whoop  

 

 

 

 

ZON 04/06: 

waterspelletjes 

Is het een vliegtuig, is 

het een vogel, … NEE 

dat is het niet!  

Het is een super dikke 

waterballon die tegen 

het hoofd van Mira 

vliegt. Spelen jullie mee 

waterspelletjes? Neem best reserve kledij mee en trek eventueel 

badkledij onder jullie kleren aan.  

 

ZAT 10/06: gezamenlijk kampvuur  

Naar traditie houden wij op één van onze laatste activiteiten van het 

jaar een gezamenlijk kampvuur met al onze takken. Let op de uren 

van elke groep verschilt een beetje. Kleed jullie goed warm aan, want 

we blijven de hele avond buiten. Tot dan!  

Kleine takken (Kapoenen+ kawellen) : 18u30 tot 20u30  

Jonggivers: 19u30 tot 22u00  

Givers: 19u30 tot 23u00  

 

ZON 18/06: LAATSTE ACTIVITEIT VOOR KAMP 

Wauwwww wat kijken we er naar uit om op… kamp te gaan hihi  

We leggen jullie nog eens graag in de watten en verzekeren jullie van 

enorm speelplezier. Wat we exact gaan doen dat kom je zeker nog 

te weten. Meer informatie volgt nog…  

 

 

 

 



 

 


