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Kapoenen 

Zon   12/01 Door de bomen het bos niet meer zien 

Zon   19/01 Elk huisje heeft zijn kruisje  

ZAT   25/01 Water bij de wijn doen  
Om 13u30 aan het zwembad van Diest en om 16u00 weer ophalen. 
Zwemkledij niet vergeten! 

Zon   02/02 Het gras is groener aan de overkant 

Zon   09/02 Met de deur in de zaal vallen  

Zon   16/02 De kogel is door de kerk  

ZAT   22/02 DROPPING → ZONDAG GEEN SCOUTS 

Zon   01/03 Zo fris als een konijn op het plein  

VRIJ   06/03 Geld moet rollen                                                                                       18u30-20u30 

Zon   15/03 Hoge bomen vangen veel wind  
Om 13u30 aan de parking van café “Het Moment” aan de Abdij van 
Averbode en om 16u30 weer ophalen. 

Zon   22/03 De koninklijke weg bewandelen  

ZAT   28/03      Kuikentjes in Uniform      
 

22 februari: Dropping  
8 maart: Spaghettidag ELA 

28 maart: Broodjesdag Givers 
28 maart: Kuikentjes in uniform 

28 maart: We love chicks in uniform 
16 - 19 april: Klein Kamp in Tessenderlo 

21 - 31 juli: Groot Kamp in ... 
Dresscode kapoenen: speelkledij die vuil mag worden + das 
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Welpen 

ZAT   11/01 _ . _ . /. _ /... /.. /_ . /_ _ _ //                                                                            19u-21u                                                                     

Zon   19/01 _ /. /. _ . /. _ . /. /.. /_ . //  

Zon   26/01 _ _ . . /._ / . _ / . _ . . //  

Zon   02/02 . _ .. /_ _ _ /_ . _/. _ /. _ /. _ . . //  

Zon   09/02 _ . . /_ _ _ /. _ . /. _ _ . //   

Zon   16/02 _ . . . /_ _ _ /. . . //  

ZAT   22/02 DROPPING → ZONDAG GEEN SCOUTS 

ZAT   29/02 _ _ . ./. _ _ /. /_ _ /_ _ /. /_. //  
Om 13u30 welpen brengen naar het zwembad van Diest en om 16u30 weer 
ophalen. Zwemgerief niet vergeten! 

Zon   08/03 _ /. /. _ . /. _ . /. /.. /_ . //  

Zon   15/03 . _ / _ . . . / _ . . /.. / . _ _ _ //  
Om 13u30 welpen brengen naar parking van café “Het Moment” aan de 
Abdij van Averbode en om 16u30 weer ophalen 

ZAT   21/03 . _ /  . _ . . / . / . / . _ _ . / _ _ _ / . . . _ / . / . _ . //  
Info en uren volgen nog 

ZAT   28/03      Kuikentjes in Uniform      
 

22 februari: Dropping  
8 maart: Spaghettidag ELA 

28 maart: Broodjesdag Givers 
28 maart: Kuikentjes in uniform 

28 maart: We love chicks in uniform 
16 - 19 april: Klein Kamp in Tessenderlo 

21 - 31 juli: Groot Kamp in ... 
We verwachten jullie iedere vergadering in volledig uniform! 
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Jong Givers 

zon   12/01 Let’s sjor a wall  
FIETS MEEBRENGEN! 

Zon   19/01 Ik moest kloppen want de bel doet het niet  

Zon   26/01 Just do it  

VRIJ  31/01 Balanced as everything should be                                                    Uren volgen nog 

Zon   09/02 Gotta catch 'em all  
FIETS MEEBRENGEN! 

Zon   16/02 I’m loving it 

ZAT   22/02 DROPPING → ZONDAG GEEN SCOUTS 

Zon   01/03 Run forest run  

Zon   08/03 Survive, adapt, overcome  

Zon   15/03 ' t is allemaal geen haar snijden  
FIETS MEEBRENGEN! 

Zon   22/03 Rome wasn’t built in a day 
FIETS MEEBRENGEN! 

VRIJ  27/03 I’ll be back                                                                                            Uren volgen nog 

 
22 februari: Dropping  

8 maart: Spaghettidag ELA 
28 maart: Broodjesdag Givers 

28 maart: Kuikentjes in uniform 
28 maart: We love chicks in uniform 

16 - 19 april: Klein Kamp in Tessenderlo 
21 - 31 juli: Groot Kamp in ... 

We verwachten jullie iedere vergadering in volledig uniform! 
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Givers 

Zon   12/01 Hallokes pianissimokes beste Willy’s en Marjetten 

ZAT   18/01 Nu staat ge daar schoon met uw dwaze muil in de camera                       19u-21u  

Zon   26/01 We komen niet aan tien, dat is een probleem 

Zon   02/02 Lindsey, Lindsey, Lindsey, Lindsey 

Zon   09/02 Dat is hier een tikkende tijdbom! 

ZAT   15/02 Dat is volk dat op ons neerkijkt omdat da rijk is!                                         20u-22u  

ZAT   22/02 DROPPING → ZONDAG GEEN SCOUTS 

Zon   01/03 Als da geen vlees eet, van wa leeft dat dan? 

Zon   08/03 Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee. Integendeel 
FIETS MEEBRENGEN!  

Zon   15/03 Da zijn der zekers geen van os paroche 
FIETS MEEBRENGEN! 

Zon   22/03 Ze doen allemaal drugs, druuuugs! ……... behalve mijn kleinen want das een 
braven. 

ZAT   28/03 Zo’n toastje met zalm dat eet nen alien al ne keer geirn → BROODJESDAG!!! 

 
22 februari: Dropping  

8 maart: Spaghettidag ELA 
28 maart: Broodjesdag Givers 

28 maart: Kuikentjes in uniform 
28 maart: We love chicks in uniform 

16 - 19 april: Klein Kamp in Tessenderlo 
21 - 31 juli: Groot Kamp in ... 

We verwachten jullie iedere vergadering in volledig uniform! 


