
Kapoenen 2020 -2021 

 

Hallo liefste kapoentjes! Hier is onze allereerste maandlijst van ons nieuw, leuk, 

fantastisch, geweldig, over-de-top cool scoutsjaar vol verrassingen, plezier, geluk, 

vriendjes en vriendinnetjes, superleuke en lieve leiding en VEEEL SPELLETJES!!!! 

Vergeet zeker geen 50 cent mee te nemen als je een drankje wilt in de pauze!  

WIJ HEBBEN ER ALVAST HEEL VEEL ZIN IN, JULLIE TOCH OOK???? 

Een nieuw scoutsjaar = een nieuwe leiding 

We stellen ons alvast een voor:  

 

Naam: Lauren Le Bacq 
Geboortedatum: 31 augustus 2000 
Gsm- nummer: 0473/ 22. 64. 68 
E-mail: lauren3108@hotmail.be  
Lievelingseten: Sushi 
Houdt van: Reizen, de hele wereld zien! 
Houdt niet zo van: Ruzie 

 

Naam: Emma Van Nieuwenhove 
Geboortedatum: 25 mei 2002 

Gsm- nummer: 0488/ 51. 58. 19 
E-mail: emmavannieuwenhove@telenet.be 

  Lievelingseten: Pizza  
Houdt van: Zomerkamp 

Houdt niet zo van: Vieze beestjes  

 

 

Naam: Wout Van Nieuwenhove 
Geboortedatum: 19 april 2002 
Gsm- nummer: 0495/ 47. 72. 00 
E-mail: wout190402@gmail.com 
Lievelingseten: Spaghetti met frietjes  
Houdt van: Warme regen       
Houdt niet zo van: Wespen die mij willen prikken      

 

Naam: Nils De Bolle  
Geboortedatum: 24 april 2002 

Gsm- nummer: 0475/ 86. 41. 13 
Lievelingseten: Pizza 

E-mail: nils.de.bolle@gmail.com   
Houdt van: Honden 

Houdt niet zo van: Bloemkool 
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Zondag 27 september: Kennismaking en lokaal versieren 

Een leeg lokaal? Nieuwe kindjes? Wie is de nieuwe leiding? We gaan hier iets aan moeten 

doen... Breng gerust iets mee om ons lokaal mee te versieren! Afspraak op de scouts van 

14uur tot 17uur 

 

Zondag 4 oktober: Bos  

Woehoe we gaan naar het bos!! 

Graag willen we aan enkele lieve ouders vragen om ons te voeren of te 

komen halen. Afspraak om 14u op de scouts, om 16u40 zullen we klaarstaan 

aan de ingang van Liedekerke bos om opgehaald te worden. 

 

Zondag 11 oktober: Regenboogvergadering 

Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Klaar om andere kleuren te maken? Afspraak op 

de scouts van 14u tot 17u 

 

Zondag 18 oktober: De Magische sprookjesvergadering 

Sneeuwwitje, hans en grietje, Belle en het beest,… Ken jij 

nog andere sprookjes? Beleef het op de scouts van 14u tot 

17u 

 

 

Zondag 25 oktober: Jinstage 

Vandaag geven we de leiding aan de Jins, benieuwd wat zij voor jou in petto hebben? Kom 

het te weten op de scouts van 14u tot 17u 

 

Zondag 1 november: Halloween 

Kunnen de kapoenen griezelen? Of de leiding bang maken? Trek je griezel 

kostuum aan en kom griezelen op de scouts van 14u tot 17u! 

 

 

 

Zondag 8 november: Zeemeerman en Zeemeermin vergadering 

Blub, blub, blub … Wow er zwemmen daar echte zeemeerminnen en zeemeermannen! 

Kom ze ontdekken op de scouts van 14u tot 17u  

 

 

 

 



Zondag 15 november: Schaatsen 

Joehoe we gaan vandaag gaan schaatsen!  

Wat jullie zeker niet mogen vergeten: 
• Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen 
• 5 euro 
• Vragen aan mama of papa of zij ons willen voeren naar de 
schaatsbaan of terug 
• Van 14uur tot 17uur (afspraak aan de schaatsbaan om 
16u40) 

 

 

Zondag 22 november: De grote Fruitvergadering 

Vandaag zeggen we neen tegen frietjes, snoepjes en groenten! We spelen de grote 

fruitvergadering… Benieuwd wat dit is? Kom het ontdekken op de scouts van 14u tot 17u 

 

Zondag 29 november: Ruimte vergadering 

Altijd al benieuwd geweest hoe het is om in de ruimte te zijn? Om op de maan te lopen? 

Kom het te weten op de scouts van 14u tot 17u  

 

Zondag 6 december: Sinterklaas  

Sinterklaas KAPOENtje gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, 

dank u sinterklaasje. Vandaag komt de sint bij ons langs! Afspraak op de 

scouts van 14u tot 17u  

 

Zaterdag 12 december: Gezellige Gezelschapsspelletjes vergadering 

UNO! Ganzenbord, levensweg, monopoly, … We spelen een spel vanavond. Breng gerust 

zelf een spelletje mee. Afspraak op de scouts op ZATERDAGAVOND van 18u30 tot 20u30.  

 

Zaterdag 26 december:  WINTERDAG 

Verdere informatie volg nog! 

 

 

Een stevige scoutslinker,  

Lauren, Emma, Wout en Nils 


