
Kapoenen 2019 – 2020 

Dag liefste kapoentjes! Hier is al de eerste maandlijst van ons supertof nieuw 

scoutsjaar! Zet jullie al maar klaar voor een scoutsjaar vol verassingen, avonturen, 

vriendjes en vriendinnetjes, superleuke leiding, spelletjes en VEEEEEEL PLEZIER!!!!  

Een drankje kost 50 cent, dus vergeet zeker jullie centjes niet! 

WIJ KIJKEN ER ALVAST SUPER NAAR UIT, JULLIE TOCH OOK?! 

Een nieuw scoutsjaar brengt ook nieuwe leiding mee, we stellen ons alvast even voor: 

Wie is wie? Keuze uit: Lien , Britt en Lauren 

 

 

 

 

…………………  …………………  ………………… 

 

Deze persoon: 

▪ Haar geboortedatum is 14 april 2001 

▪ Haar gsmnummer is: 0477/71.04.63 

▪ Ze houdt van het zonnetje en dansen 

▪ Ze heeft een hekel aan kindjes die niet luisteren 

 

Deze persoon: 

- Haar geboortedatum is 31 augustus 2000 

- Haar gsmnummer is: 0473/ 22.64.68 

- Haar lievelingseten is sushi en ze gaat graag op reis  

- Ze vindt stoute kindjes en ruzie niet leuk 

 

Deze persoon:  

o Haar geboortedatum is 12 juli 2000 

o Haar gsmnummer is: 0491/31.78.97 

o Ze haat wespen 

o Ze houdt van brave kindjes en mooi weer 



Zondag 22 september 2019: Tractorrit  

De tweedejaars-kapoentjes zijn welkom op de scouts om 

14uur om de tractor te versieren. Met de mooi versierde 

tractor rijden we dan doorheen Teralfene om de nieuwe 

kapoentjes thuis op te halen. De nieuwe kapoentjes worden 

opgehaald tussen 14u30 en 16 uur. De vergadering eindigt 

om 17uur.  

 

 

Zondag 29 september 2019: Lokaal versieren en kennismaking 

Een leeg lokaal? Daar moeten we iets aandoen! Vandaag leren we elkaar ook 

beter kennen en versieren we ons lokaal, breng gerust iets mee! Afspraak op de 

scouts van 14 uur tot 17 uur! 

 

 

Zondag 6 oktober 2019: Bosspel 

In het bos gaan we helemaal los! JOEPIE vandaag gaan 

we naar Liedekerke bos. Graag vragen we aan enkele 

lieve ouders om ons te voeren en te komen halen. 

Afspraak om 14 uur op de scouts, om 16u40 zullen we 

klaarstaan aan de ingang van het bos om opgehaald te 

worden. 

 

 

 

 

 

Zondag 13 oktober 2019: Badeendjesspel 

Alle eendjes zwemmen in het water … ken jij de rest 

van het liedje? Kom het ontdekken op de scouts van 14 

uur tot 17 uur! 

 

 

 

Zondag 20 oktober 2019: Eilandenspel 

We zijn gestrand op het eiland! Wat nemen we mee? Welk weer is het daar? En 

wat valt er daar te beleven? Vandaag spelen we het eilandenspel, afspraak op de 

scouts van 14uur tot 17uur! 

 



 

 

Zondag 27 oktober 2019: Monstervergadering 

WOAH! Er zijn monsters op de scouts, kom jij met hun 

mee griezelen? Afspraak op de scouts van 14uur tot 17uur 

en kom gerust verkleed!  

 

 

 

Zondag 3 november 2019: Jinstage 

Vandaag staan de jins eens leiding! Benieuwd welk spelletje ze voor jullie 

hebben? Beleef het op de scouts van 14uur tot 17uur! 

 

 

Zondag 10 november 2019: Schaatsen 

YAY vandaag gaan we schaatsen! Wat jullie zeker niet mogen vergeten: 

- Handschoenen, sjaal, muts, lange broek, lange 

kousen 

- 5 euro 

- Vragen aan mama of papa of zij ons willen voeren 

naar de schaatsbaan en terug 

- Van 14uur tot 17uur (afsrpaak aan de schaatsbaan 

om 16u40) 

 

 

 

 

Zondag 17 november 2019: Pastavergadering + groepsfoto 

Vermicelli, spaghetti, lasagne, canneloni,… zoveel pastasoorten. 

Ken jij ze allemaal? We zoeken het samen uit op de scouts van 

14uur tot 17uur. Het is vandaag ook groepsfoto dus neem zeker 

je mooiste glimlach mee! 

 

 

 

Zondag 24 november 2019: Verrassing  

Wat spelen we vandaag? Het is een VERRASSING! Ben je benieuwd wat we 

spelen? Kom dan zeker naar de scouts van 14uur tot 17uur  

 

 



Zondag 1 december 2019: Cluedo 

Wie is de moordenaar? Wie is er vermoord? Welk moordwapen werd gebruikt? 

Kom jij ons helpen om de moordenaar te pakken? Afspraak op de scouts van 

14uur tot 17uur 

 

 

Zondag 8 december: Sinterklaas 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Ben jij 

wel braaf geweest dit jaar? Kom het te weten op de scouts 

van 14uur tot 17uur  

 

 

Zaterdag 14 december: gezelschapsspelletjes 

Twister, dokter bibber, vier op een rij,… We spelen in ons lokaal enkele 

gezelschapsspelletjes, breng gerust zelf een spelletje mee. Afspraak op de scouts 

van 18u30 tot 20u30 

 

Donderdag 26 december is het winterdag, verdere informatie volgt nog! 

 


