
 

 

Maandlijst Kapoenen 
Dag liefste kapoentjes! De tweede maandlijst is er, en ze is weer gevuld met superveel 
plezante vergaderingen! Hopelijk ben jij er ook weer bij! 
!Vergeet zeker niet 50 cent mee te nemen voor een drankje! 
 
!! OPGELET: de vergaderingen in januari gaan door op zaterdag in plaats van zondag!! 
 

 
 
Zaterdag 9 januari: Nieuwjaarsfeestje 
GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 🎉🎉� Hebben jullie ook zoveel zin in 
een nieuwjaarsfeestje? Trek jullie mooiste kleren maar aan en kom 
met ons het nieuwe jaar vieren op de scouts op zaterdag (!) van 
18u30 tot 20u30 

 
Zaterdag 16 januari: Zaklampentocht   
Een tocht door het donker, tidididiti 
We zijn toch niet bang, tididididti 
Want we hebben een zaklamp bij, tidididiti 
En hopelijk ben jij er ook bij!  
Afspraak op de scouts op zaterdag (!) van 18u30 tot 20u30 
 
Zaterdag 23 januari: Kampvuur 
Een gezellig vuurtje, lekker warm eromheen zitten, verhaaltjes vertellen, 
lekkere  
marshmallows eten, … wie wil dat nou niet? Vandaag maken we ons 
eerste kampvuur van het jaar! We houden alvast een plekje voor je vrij 😁 
Afspraak op de scouts op zaterdag (!) van 18u30 tot 20u30 
 
Zaterdag 30 januari: Filmvergadering 
Zin in een filmpje? Kijk je graag grappige films? Of liever enge? Kom ons jouw favoriete 
film vertellen en misschien kijken we hem wel op de scouts op zaterdag (!) van 18u30 tot 
20u30 

 
Zondag 7 februari: Bananenvergadering 
Ba ba bananen oe oe oeee! Vandaag gaan we ons gedragen als 
echte aapjes! 
Kom je meedoen op de scouts van 14u tot 17u? 

 
Zondag 14 februari: Jinstage 
Vandaag laten wij de leiding over aan de Jins! Benieuwd naar wat zij voor ons in petto 
hebben? Kom het te weten op de scouts van 14u tot 17u 
 



 

 

 
Zondag 21 februari: Emojivergadering 
Blij, boos, bang, verdrietig, … Vandaag tonen we al onze emoties 
met behulp van emoji’s! 
Afspraak op de scouts van 14u tot 17u 
 
Zondag 28 februari: Frisdrankenvergadering 
Cola, fanta, sprite of toch liever water? Kom je favoriete smaken ontdekken op de scouts 
van 14u tot 17u 
 
Zondag 7 maart: Superheldenvergadering 
Vandaag zijn jullie de echte superhelden! Kom verkleed naar de scouts van 14u tot 17u 

 
 
Zondag 14 maart: Gehaktbalvergadering 
Het regent gehaktballen! Hoe kan dat nu??  Kom jij ons helpen 
met dit mysterie op te lossen? Afspraak op de scouts van 14u tot 
17u 
 

Zondag 21 maart: Schaatsen 
Vandaag gaan we schaatsen!  
Wat we zeker nodig zullen hebben: 

- Handschoenen, muts, sjaal, lange broek, lange kousen 
- €5 
- Een paar lieve ouders die ons willen brengen naar en/of komen halen aan de 

schaatsbaan 😁 
We vertrekken op de scouts om 14 uur en spreken af aan de schaatsbaan om 16u40 
 
Zondag 28 maart: Kip en ei vergadering 
Wat kwam eerst, de kip of het ei? Deze vraag gaan wij vandaag proberen 
te beantwoorden! Afspraak op de scouts van 14u tot 17u 
 
 

Ziezo! Dat was het voor deze maandlijst, tot binnenkort! 
 

Een stevige scoutslinker 
Lauren, Emma, Wout en Nils 

 


