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Tweemaandelijks overzicht van de activiteiten van den 30ste Sint- Theresia, 
de meisjesscouts van den Elsdonk!  
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Yasmine Van Damme
Mei - Juni



 

Dag lieve kapoentjes, 

We hebben weer supertoffe activiteiten gepland 
voor de komende maanden. Wij kijken er alvast 
naar uit, hopelijk jullie ook! 
Vanaf nu zullen we onze vergaderingen weer 
organiseren met enkel de kapoenen, dus niet met 
de kabouters erbij. 

Tot dan! 
Kusjes, de leukste leiding xox 

 

Zondag 02/05/2021: ladderspel (9u30-12u) 

Vandaag spelen we het grote ladderspel! Welke 
kapoen klimt het hoogst? Wij zijn al benieuwd. 

 

  



 

Zondag 09/05/2021: FRET VOOR DE PRET (geen 
vergadering) 

Onze jaarlijkse spaghettislag in een nieuw (corona-
proof) jasjse. We hebben onze beste kookkunsten 
bovengehaald, dus zeker het proeven waard! Kom 
jullie pastasaus (en pasta zelf) afhalen op de scouts.  

 

 

 

Zondag 16/05/2021: save the planet (9u30-12u) 

Vandaag doen we eens iets goed voor de planeet. Haal 
jullie groene handen al maar boven en maak je klaar 
om de wereld te redden! 

 



 

 

 

Zondag 23/05/2021: Examenregeling (9u30-12u) 

Vandaag is het een grote verrassing wie jullie leiding is 
en wat we gaan doen. Dit komt omdat de examens 
begonnen zijn voor de leiding. Ben je al benieuwd? 

 

Zondag 30/05/2021: geen vergadering 

De leiding kruipt achter de boeken, want we zitten 
volop in de examenperiode… tot volgende week! 

 

Zondag 06/06/2021: examenregeling (9u30-12u) 

Weer zal het een verrassing zijn wat er vandaag op de 
planning staat. Kom zeker langs om het te ontdekken. 

 

 



 

Zondag 13/06/2021: geen vergadering 

De leiding kruipt achter de boeken, want we zitten 
volop in de examenperiode… tot volgende week! 

 

Zondag 20/06/2021: examenregeling (9u30-12u) 

Voor de laatste keer heeft de leiding examens, dus 
zullen de kapoenen vermaakt worden door een nu nog 
onbekende leidingsploeg.  

 

Zondag 27/06/2021: slotdag 

Het scoutsjaar is alweer afgelopen… Wat jammer! 
Maar niet getreurd, want we eindigen het jaar met 
een knaller van een activiteit. Wees er zeker bij! Deze 
activiteit zal waarschijnlijk een hele dag duren, de uren 
worden nog gecommuniceerd. 

 

 



 

 

 

 

 

Dat was het dan! Hopelijk zien we jullie volgend 
jaar allemaal terug. Geniet van jullie 
zomervakantie (en van ons kamp natuurlijk hihi). 

Elleboogje, 

Gier, bolle, perdix, wasbeer en bokje 

 



 

Liefste kabouters, 

Helaas zijn we al aan de allerlaatste blauwe wimpel 
van het jaar gekomen. Maar wees niet getreurd! Wij 
hebben nog enkele mega leuke vergaderingen voor 
jullie gepland! 

 

Zondag 25/04 van 9u30 tot 12u: Bosspel  

Deze zondag doen we een echt groots bosspel! 
Kan jij als eerste de vlag van het andere team 
veroveren?  
 

Zondag 02/05 van 9u30 tot 12u: Vettige vergadering  

Vandaag maken we er een vettig boeltje van! Doe 
zeker kleren aan die vuil mogen worden.  
 

Zondag 09/05: GEEN VERGADERING  

Geen vergadering. De leiding 
verkoopt vandaag heerlijke 
spaghettisaus tussen 11u en 13u. 
Bestellen jullie lekkere saus voor de 
hele familie?   → 



 

Zondag 16/05 van 9u30 tot 12u: Red de planeet vergadering!  

Vandaag zorgen we er samen voor dat de 
wereld er weer iets mooier uitziet. Zeker 
komen!  

 

Aangezien de leiding examens heeft, starten 
we vanaf 23/05 met de examenregeling.  

 

Zondag 23/05 van 9u30 tot 12u:  

Vergadering kapoenen-kabouters!  

Zondag 28/05: GEEN VERGADERING  

Dit weekend hebben de andere takken 
vergadering.  

Zondag 06/06 van 9u30 tot 12u:  

Vergadering kapoenen-kabouters!  

Zondag 11/06: GEEN VERGADERING 

Dit weekend hebben de andere takken vergadering.  

 



 

Zondag 20/06 van 9u30 tot 12u:  

Vergadering kapoenen-kabouters!  
 

Zondag 27/06: Slotdag  

Wat we vandaag gaan doen is nog een grote 
verrassing! Meer info volgt.  

 

Na de slotdag volgt ons fantastische kamp dat doorgaat van 
3 tot en met 10 juli.  

 

Elleboogje, 

 Stokstaartje, Steenarend, Dolfijn en Spitsvogel. 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

DAAAAAG JOGI’s! 

Hier gaan we weer! Dit is de planning voor de 
komende maanden, laten we er drie-dubbel-dik van 
genieten! 

AFTELLEN NAAR KAMP KAN BEGINNEN! 



 

  



 

Dit was het helaas voor dit jaar :( Maar niet 
getreurd er komt nog een mega leuk kamp 
aan! Wij kijken er al enorm naar uit en hopelijk 
jullie ook :)  

Wij vonden het in ieder geval een leuk jaar!  

Dikke kussen cleoor, leim en matheur  
P.S: we hebben nog leuke foto’tjes gevonden van een paar van jullie hihi 



 
 


