
Beste Kapoenen, 

 

Wij hebben deze maand opnieuw jullie hulp nodig. Deze keer is het niet om jullie dapperheid, 

eerlijkheid of kortweg om jullie geweldige karakter, nee, deze keer hebben wij jullie nodig om jullie 

pure kracht, intellect en jullie precisie. Jullie vragen jullie waarschijnlijk al af waarvoor jullie deze 

bijzondere eigenschappen nodig hebben. Awel eh, deze maand bouwen(*) wij jullie om tot echte, 

stoere, daadkrachtige bouwvakkers!!  

Vrijdag 5/04/2019 – Zondag 7/04/2019: Opleidingsweekend 
Omdat bouwvakkers zoveel meer doen dan enkele stenen op een hoopje te 

gooien leren wij, de alleswetende leiding,  jullie alle fijne en minder fijne 

kneepjes van het vak. Dit weekend zullen wij zowel berusten op jullie ruwe 

kracht als jullie jeugdig enthousiasme. Zijn jullie uit het juiste materiaal 

gehouwen? 

 Kom dan zeker om 19 uur naar Chiromeisjes Elckerlyc Berlare Wegelken 4 

9290 Berlare  

Verdere info volgt in de weekendbrief. 

 

Zondag 14/04/2019 (14u-17u): We metsen er op los 
Nu jullie stuk voor stuk getraind zijn in alle verschillende disciplines van 

de bouwvakkers gemeenschap. Zullen wij eens testen hoe goed jullie dit 

alles nog onthouden hebben na een vermoeiende week school. Daarom 

verwachten we jullie allen om 14 uur op het lokaal om Donald Trump 

eens te tonen hoe wij Scouts Sint-Lieven een muur bouwen. 

We verwachten jullie om 14 uur op het lokaal.  

 

Zondag 21/04/2019: Leiding, leiden jullie ons om de leiding te leggen? 

Nu jullie in staat zijn om muren te bouwen (en waarschijnlijk ook een dak, 

proficiat) gaan we beginnen aan één van de belangrijkste taken in het bouwen van 

een huis, namelijk leidingen leggen. Wil je je douchen, naar het wc gaan, je handen 

wassen, water nemen om te koken? Je hebt er allemaal leidingen voor nodig. 

Eigenlijk heb je zonder leiding geen huis. Kom dus allemaal zeker van 14u tot 17u 

naar het lokaal om te leren hoe belangrijk de leiding is. 

 

Zondag 28/04/2019: Interieurarchitectuurvergadering 



Interieurarchitectuur? Leiding, wat is dat? Nou, beste kapoentjes, 

als je huis af is moet je natuurlijk het vullen met meubels. Je kan 

natuurlijk niet om het even welke meubels in je huis zetten, ze 

moeten allemaal een beetje bij mekaar passen. Kom allemaal met 

jullie beste Feng Shui naar het lokaal van 14u tot 17u. 

 

(*): Haha woordmopje 


