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BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 15 - zondag 30 januari: examenvergaderingen
Vrijdag 18 - zondag 20 februari: weekend jonggivers
Zondag 6 maart: groepsfeest
Donderdag 10 - zondag 13 maart: givers districtsweekend
Vrijdag 1 april: ouderactiviteit
Maandag 4 - donderdag 7 april: paaskamp
Vrijdag 29 april: Kerselare
Zondag 8 mei: districtsdag (alle takken)
Zondag 15 mei: laatste vergadering
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BELANGRIJKE DATA

5 - 9 juli: grootkamp kapoenen
5 - 12 juli: grootkamp welpen
5 - 15 juli: grootkamp jonggivers
4- 14 juli: buitenlands kamp givers
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VERGADERINGEN KAPOENEN

Zaterdag
15 januari:
examen
vergadering

6

Een KAPOEN is klein maar dapper
een kapoen staat steeds paraat

Deze vergadering is een beetje anders, omdat de leiding examens heeft.

Deze vergadering is een beetje anders,
omdat de leiding examens heeft.

Zondag
30 januari:
examen
vergadering

Deze vergadering is een beetje anders, omdat de leiding examens heeft.
Vandaag is er geen vergadering en rust de leiding uit
van hun examens.

CONTACT:

Zondag
23 januari:
examen
vergadering

Silke Devilder: +32 478 35 11 17
Pjotr Brunain: +32 468 33 23 19
Louis Vuijlsteke: +32 495 26 54 13

Zondag
6 februari:
geen
vergadering

Kapoenenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN KAPOENEN

Zondag
13 februari:
mythes en
legendes
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Een KAPOEN is klein maar dapper
een kapoen staat steeds paraat

Ga op een epische reis met de helden van de
mythologie! Verblind cyclopen, rij met de
centauren en word een mythische held!

Vandaag worden we beroemd! Jij bent de ster waarop
heel de wereld gewacht heeft, jij gaat enorm worden!

Zondag
27 februari:
Veva is jarig
vergadering

CONTACT:

Zondag
20 februari:
ik ben de grootste ster
van heel de wereld
vergadering

Shhhhh. Niets zeggen tegen Veva: we gaan
haar een verrassingsfeestje organiseren!
(cadeautjes mogen altijd hihi)

Silke Devilder: +32 478 35 11 17
Pjotr Brunain: +32 468 33 23 19
Louis Vuijlsteke: +32 495 26 54 13

Kapoenenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN KAPOENEN
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Een KAPOEN is klein maar dapper
een kapoen staat steeds paraat

Party party! Het groepsfeest is altijd wijs! Bereid jullie maar
al voor op een groot feest met leuke mensen en leuke sfeer!

Zondag
13 maart:
asterix en obelix
techniekenvergadering op kapoenenmaat
/ zazoe is jarig
vergadering

CONTACT:

Zondag
6 maart:
groepsfeest

Komen jullie mee de technieken van het gallische
dorpje leren met asterix en Obelix? Misschien komen
we zelfs romeinen tegen!!
En Zazou is jarig (cadeautjes zijn weer welkom hihi)

Silke Devilder: +32 478 35 11 17
Pjotr Brunain: +32 468 33 23 19
Louis Vuijlsteke: +32 495 26 54 13

Diep in de oceaan, waar het altijd donker is, leven
er veel vreemde en fantastische wezens, kom jij mee
met ons om nieuwe dieren te ontdekken?

Zondag
20 maart:
diep in de zee
vergadering

Kapoenenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN KAPOENEN

Vandaag gaan we samen met jip en janneke de wereld
ontdekken en beleven we de gekste avonturen.

Vrijdag
1 april:
ouderactiviteit
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Een KAPOEN is klein maar dapper
een kapoen staat steeds paraat

Zondag
27 maart:
jip en janneke
vergadering

Deze vergadering is wat anders, we spreken niet
af met de kapoentjes vandaag maar met de ouders!

Een beetje langer dan het weekend en nog meer fun!! Dat klinkt als paaskamp!

Zondag
24 april:
financiële
actie

CONTACT:

Maandag 4 donderdag 7 april:
paaskamp

Vandaag halen we centjes op!!! En met die centjee
kunnnen we op kamp misschien wel iets extra tof doen!

Silke Devilder: +32 478 35 11 17
Pjotr Brunain: +32 468 33 23 19
Louis Vuijlsteke: +32 495 26 54 13

Kapoenenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN KAPOENEN
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Een KAPOEN is klein maar dapper
een kapoen staat steeds paraat

Vrijdag 29 Stap stap stap stap! Vandaag stappen we een toffe wandeltocht!
zaterdag 30 april: En daarna slapen bij de boer! Lekker gezellig!
kerselaretocht

We gaan met het hele district (met andere scouten) en super
groot spel spelen. Klaar om nieuwe kindjes te leren kennen?

Zondag
15 mei: laatste
vergadering

CONTACT:

Zondag
8 mei:
districtsdag

Laatste vergadering voor het grote kamp! Spannend!
Wat zullen we doen? Dat zullen jullie wel nog zien!
Maar we beloven dat het echt de max wordt!

Silke Devilder: +32 478 35 11 17
Pjotr Brunain: +32 468 33 23 19
Louis Vuijlsteke: +32 495 26 54 13

Kapoenenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN WELPEN

Zaterdag
15 januari:
examenvergadering
piraten
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Een WELP volgt de oude wolf,
een welp is moedig en houdt vol.

Arr Arr Arrr kunnen jullie de woeste zeeën aan,
dat zullen we wel zien in deze vergadering! Arrrr
Oeps, door de examens van de leiding
zal de vergadering wat anders zijn.
Specifieke info via mail.

28-30
januari:
examen
vergadering

21-23
januari:
examen
vergdaring

Jammer genoeg zijn er nog
steeds examens.
Specifieke info via mail.
Er is geen vergadering vandaag...

CONTACT:

Fien Brunain: +32 476 89 99 19
Cezar De Staebel: +32 472 71 95 33			 Saar: +32 478 44 83 89
Mathis Claeys: +32 478 33 79 90

Zondag
6 februari:
error 404
geen vergdaring
gevonden

Welpenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN WELPEN

Zondag
13 februari:
Horoscopen
vergadering
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Een WELP volgt de oude wolf,
een welp is moedig en houdt vol.

Haal je klavertje vier en je konijnenpoot maar
naar boven want vandaag zijn we bijgelovig.

Haal je beste kleren maar uit je
kast want vandaag is meer meer!

Zondag
27 februari:
cluedo
vergadering

CONTACT:

Zondag
20 februari:
Fashion
vergadering

Dr. Black is dood teruggevonden
in zijn villa kan jij ontrafelen wie
hem vermoordt heeft?

Fien Brunain: +32 476 89 99 19
Cezar De Staebel: +32 472 71 95 33			 Saar: +32 478 44 83 89
Mathis Claeys: +32 478 33 79 90

Welpenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN WELPEN

AI AI AI Arriba ga maar lekker los
want het groepsfeest is hier al.

Zondag
13 maart:
Casino
vergadering
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Een WELP volgt de oude wolf,
een welp is moedig en houdt vol.

Zondag
6 maart:
Groepsfeest

Altijd prijs altijd prijs is hier zeker niet waar
in ons casino, maar hopelijks hou je nog iets
over op het einde van deze vergadering.

Ben je niet de handigste Harry of heb je twee linkerhanden,
geen zorgen dan is deze vergadering perfect voor jou. Probeer
misschien wel om in één stuk terug thuis te geraken.

CONTACT:

Fien Brunain: +32 476 89 99 19
Cezar De Staebel: +32 472 71 95 33			 Saar: +32 478 44 83 89
Mathis Claeys: +32 478 33 79 90

Zondag
20 maart:
technieken
vergadering

Welpenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN WELPEN

Is het een vliegtuig is het een vogel, nee dat
is het niet ,maar misschien word jij het wel
in deze superhelden vergadering.

Vrijdag
1 april:
ouderactiviteit
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Een WELP volgt de oude wolf,
een welp is moedig en houdt vol.

Zondag
27 maart:
Superhelden
vergadering

WAT??? We willen de welpen niet zien maar hun ouders?

Maandag 4 Hoera het is terug paaskamp, maar kan
donderdag 7 april:
je wel alle paaseitjes terug vinden?
Paaskamp

CONTACT:

Fien Brunain: +32 476 89 99 19
Cezar De Staebel: +32 472 71 95 33			 Saar: +32 478 44 83 89
Mathis Claeys: +32 478 33 79 90

Welpenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN WELPEN

Zondag
24 april:
Financiële
actie

Money money money hebben wij
nodig en daarom vragen wij jullie om
mee te verkopen in het stad $$$
Doe je stevige schoenen maar aan want de
Kerselare gaat zichzelf niet bewandelen.

Zondag
8 mei:
Districsdag

Vrijdag 29 zaterdag 30 april:
Kerselare

Wees maar je sociaalste zelf, want we zijn niet alleen vandaag.

We zijn al bij de laatste vergadering aan
gekomen maar geen zorgen want we gaan uit
met een knal of misschien eerder een kogel.

CONTACT:
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Een WELP volgt de oude wolf,
een welp is moedig en houdt vol.

Fien Brunain: +32 476 89 99 19
Cezar De Staebel: +32 472 71 95 33			 Saar: +32 478 44 83 89
Mathis Claeys: +32 478 33 79 90

Zondag
15 mei:
Laatste vergadering/
Higland games

Welpenklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN JONGGIVERS

Zaterdag
15 januari:
examen
vergadering

Een JONGGIVER is een eerlijk en blij kameraad, doet mee en zit zich in, wil winnen
maar kan verliezen, is een opmerkzaam ontdekker, is oprecht tegenover elkaar, is fijn
in zijn optreden, draagt zorg voor wat hij gebruikt, helpt graag waar hij kan.

De leiding heeft examens dus wat er te doen
staat en met wie wordt lekker spannend!

21-23
januari:
examen
vergdaring

Het zwoegen van de examens zit er nog steeds niet op...
Specifieke info via mail.

28-30
januari:
examen
vergadering

Ook deze week zitten we nog met onze neus in de studieboeken.
Specifieke info via mail.
Na het blokken lassen we een pauze in,
deze week is er geen vergadering.

CONTACT:

Zelie Vuijlsteke: +32 495 26 54 43
Nina Van der Linden: +32 4497 57 66 64
Jolein Vervoort: +32 476 38 82 06

Zondag
6 februari:
geen vergadering

Jonggiversklauwaards@hotmail.com
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VERGADERINGEN JONGGIVERS

Zondag
13 februari:
Superhelden
vergadering

Een JONGGIVER is een eerlijk en blij kameraad, doet mee en zit zich in, wil winnen
maar kan verliezen, is een opmerkzaam ontdekker, is oprecht tegenover elkaar, is fijn
in zijn optreden, draagt zorg voor wat hij gebruikt, helpt graag waar hij kan.

Heb je liever met of zonder cape? Heb je een
vermomming of kom je als jezelf? Vandaag redden
we de wereld met het coolste team superhelden.

OMG, spannend, na het gecancelled weekend
in het eerste semester is het eindelijk zover!

Zondag
27 februari:
hahahahahahahahahahahaha
vergadering

CONTACT:
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Vrijdag 18 zondag 20 februari:
weekend

Ben je klaar om je kapot te lachen, wij alvast wel? Want
vandaag mogen jullie je beste komiek naar boven halen.
Wij hebben er alleszins het volste vertrouwen dat met deze
groep van jonggivers de humor niet zal ontbreken.

Zelie Vuijlsteke: +32 495 26 54 43
Nina Van der Linden: +32 4497 57 66 64
Jolein Vervoort: +32 476 38 82 06

Jonggiversklauwaards@hotmail.com

VERGADERINGEN JONGGIVERS

Een JONGGIVER is een eerlijk en blij kameraad, doet mee en zit zich in, wil winnen
maar kan verliezen, is een opmerkzaam ontdekker, is oprecht tegenover elkaar, is fijn
in zijn optreden, draagt zorg voor wat hij gebruikt, helpt graag waar hij kan.

Begin maar zo vroeg mogelijk te brainstormen over een epische
Zondag
act om alle ouders te impressen. Dromen over het lekkere eten
6 maart:
Groepsfeest en het gezellig samenzijn met iedereen mag natuurlijk ook.

Discobollen, pruiken in alle kleurtjes en vormen!
De gekste outfits! Vandaag kan het allemaal!

Zaterdag
19 maart:
Financiële actie

CONTACT:

Zondag
13 maart:
Foute vergadering

Als echte businessmannen en vrouwen zetten we onze
beste beentje voor in de economische wereld.

Zelie Vuijlsteke: +32 495 26 54 43
Nina Van der Linden: +32 4497 57 66 64
Jolein Vervoort: +32 476 38 82 06

Jonggiversklauwaards@hotmail.com
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VERGADERINGEN JONGGIVERS

Een JONGGIVER is een eerlijk en blij kameraad, doet mee en zit zich in, wil winnen
maar kan verliezen, is een opmerkzaam ontdekker, is oprecht tegenover elkaar, is fijn
in zijn optreden, draagt zorg voor wat hij gebruikt, helpt graag waar hij kan.

Klaar om de beste meerman/vrouw te worden! Haal
dan je mooiste staart maar boven! Vandaag gaan we
uitzoeken wat een zeemeermin zoal doet!

Zondag
1 april
Ouderactiviteit

Sowry, deze week spreken we af met de ouders, niet
met jullie. Geen jonggiververgadering, wel een
oudervergadering dus. Tot op kamp!
Net geen weekend, net geen groot kamp: er schoon
tussenin! Samen op paaskamp voor 4 dagen en 3 nachten,
kijken jullie er ook al zo naar uit?

CONTACT:

Zondag
27 maart:
H²O
vergadering

Zelie Vuijlsteke: +32 495 26 54 43
Nina Van der Linden: +32 4497 57 66 64
Jolein Vervoort: +32 476 38 82 06

Maandag 4 Zondag 7 april:
Paaskamp

Jonggiversklauwaards@hotmail.com
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VERGADERINGEN JONGGIVERS

Een JONGGIVER is een eerlijk en blij kameraad, doet mee en zit zich in, wil winnen
maar kan verliezen, is een opmerkzaam ontdekker, is oprecht tegenover elkaar, is fijn
in zijn optreden, draagt zorg voor wat hij gebruikt, helpt graag waar hij kan.

Uitrusten van kamp doen we niet op de scouts. Begin al
maar te dromen over de laatste spurt van dit scoutsjaar.

Zaterdag
16 april:
materiaal
vergadering

Zondag
10 april:
Geen
vergadering

Haal je beste sjorskills maar boven. We doen
het allemaal nog eens over voor we klaar
zijn om op kamp te vertrekken.

Zondag
Duik je kleerkast in en zoek je kleren die het ranzigste ooit mogen worden, 24 april:
want vandaag wordt het viezig amai. Vies, vuil, ranzig dat wordt het
vuile
vandaag, nu al veel succes!
vergadering

CONTACT:

Zelie Vuijlsteke: +32 495 26 54 43
Nina Van der Linden: +32 4497 57 66 64
Jolein Vervoort: +32 476 38 82 06

Jonggiversklauwaards@hotmail.com
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VERGADERINGEN JONGGIVERS

Een JONGGIVER is een eerlijk en blij kameraad, doet mee en zit zich in, wil winnen
maar kan verliezen, is een opmerkzaam ontdekker, is oprecht tegenover elkaar, is fijn
in zijn optreden, draagt zorg voor wat hij gebruikt, helpt graag waar hij kan.

Één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeeeeeeven, zo gaat het goed, zo gaat het beter,
alweer een kilometer! Maar dan x16, zoveel kilometers plannen wij tesamen te
stappen. Avondeten en slaapzak mee, stapschoenen gereed? Lesgooo!

Zondag
8 mei:
Districtsdag

Met andere scoutsen samen een spel spelen? Hoor ik daar
veel nieuwe vrienden maken, ik denk het wel!

Shit deze had ge nie zien aankomen.

CONTACT:

Vrijdag
29 april:
Kerselare

Zelie Vuijlsteke: +32 495 26 54 43
Nina Van der Linden: +32 4497 57 66 64
Jolein Vervoort: +32 476 38 82 06

Zondag
15 mei:
verrassing
vergadering

Jonggiversklauwaards@hotmail.com
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VERGADERINGEN GIVERS

Zaterdag
15 januari:
examen
vergadering

22

Een GIVER respecteert de groep maar blijft zichzelf,
een giver is spontaan en soms ludiek, een giver durft

Deze vergadering kan misschien wat anders zijn omdat
we jammer genoeg examens hebben...

Bereid je voor op oud, maar bekend volk als jullie nieuwe,
eenmalige leiding!! woep woep!! Crazy vergadering alert!

Zondag
30 januari:
???

CONTACT:

Zondag
23 januari:
heilige driehoek
vergadering

Schaatsen?!?! of toch niet. Je komt het te weten als je
naar de vergadering komt wink wink ;)

Hannah Persan: +32 479 01 59 71
Lenie Brunain: +32 496 90 59 48
Lotte Brakke: +32 471 67 03 82

Giversklauwaards@hotmail.be
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Een GIVER respecteert de groep maar blijft zichzelf,
een giver is spontaan en soms ludiek, een giver durft

VERGADERINGEN GIVERS

Leiding gaat naar de zon en jullie lekker niet.
Tchau Tchau adios Ciao

Zondag
13 februari:
secret valentine

Wie is jouw geheime aanbidster of aanbidder? Van wie krijg jij
stiekem een roos? Verwacht een week voor deze vergadering een
bericht voor wie jij een klein cadeautje moet maken ( max 2euries)

“Gossip girl here, your one and only source into
the scandalous lives of Klauwaards’ elite”

CONTACT:

Zondag
6 februari:
geen vergadering

Hannah Persan: +32 479 01 59 71
Lenie Brunain: +32 496 90 59 48
Lotte Brakke: +32 471 67 03 82

Zondag
20 februari:
XoXo

Giversklauwaards@hotmail.be

VERGADERINGEN GIVERS

Zondag
27 februari:
paardenwijven
vergadering
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Een GIVER respecteert de groep maar blijft zichzelf,
een giver is spontaan en soms ludiek, een giver durft

Breng je mooiste stereotiepe
paardenfoto’s mee pleeeeaaase!

Party met the parents whoop whoop. Bereid
de tombola tegen dan voor dus!!!!!

Zondag
6 maart:
Groepsfeest +
tombola

Vrijdag 11 zondag 13 maart: Tablet of terror slaat weer toe of niet?
Districsweekend

CONTACT:

Hannah Persan: +32 479 01 59 71
Lenie Brunain: +32 496 90 59 48
Lotte Brakke: +32 471 67 03 82

Giversklauwaards@hotmail.be

VERGADERINGEN GIVERS
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Een GIVER respecteert de groep maar blijft zichzelf,
een giver is spontaan en soms ludiek, een giver durft

Financiële actie tijd, wohooo allom enthousiasme! Oudleiding, onze
quizmasters, maakt zelf een leuke quiz voor jullie, jullie moeten enkel
op de avond zelf voor sfeer en drankjes zorgen voor de quizers!

Zondag
27 maart:
K3 zoekt K3

Zingen, dansen en acteren, kan jij het allemaal,
doe nu mee met high school musical the
musical the series, gesponsord door ketnet.

Neem dit niet te persoonlijk, maar eigenlijk willen we chillen met jullie ouders...

CONTACT:

Zaterdag
19 maart:
quiz

Hannah Persan: +32 479 01 59 71
Lenie Brunain: +32 496 90 59 48
Lotte Brakke: +32 471 67 03 82

Vrijdag
1 april:
ouderactiviteit

Giversklauwaards@hotmail.be

Een GIVER respecteert de groep maar blijft zichzelf,
een giver is spontaan en soms ludiek, een giver durft

VERGADERINGEN GIVERS

Maandag 4 donderdag 7 april:
paaskamp

26

Vind jij alle paaseieren in het bos?

Njam njam, smullen! Samen kokkerellen,
ober spelen en barista’s zijn!

Zondag
24 april:
Kulderquizken

CONTACT:

Zondag
17 april:
eetfestijn

Handige tip, start begin dit jaar eraan: Kijk voor de vergadering
naar alle afleveringen van Kulderzipke op vrt nu. (2 seizoenen van
10 aflleveringen van 20 minuten = 400 minuten kijkplezier!)

Hannah Persan: +32 479 01 59 71
Lenie Brunain: +32 496 90 59 48
Lotte Brakke: +32 471 67 03 82

Giversklauwaards@hotmail.be

Een GIVER respecteert de groep maar blijft zichzelf,
een giver is spontaan en soms ludiek, een giver durft

VERGADERINGEN GIVERS

Vrijdag
29 april:
Kerselare

27

1 2 3 4 5 6 7, zo goed het goed, zo gaat het beter…

Hoor hier alles over ons ULTIEM TOP KAMP!

Zondag
15 mei:
verrassing

CONTACT:

Zaterdag
7 mei:
info-avond
(BUITENLANDS)
KAMP

Zal de frigo nog moeten uitgekuist worden?

Hannah Persan: +32 479 01 59 71
Lenie Brunain: +32 496 90 59 48
Lotte Brakke: +32 471 67 03 82

Giversklauwaards@hotmail.be

281

PUZZELPAGINA
Al die cijfertjes...

Welke Disney figuur zoeken we?

