
 

 

Kapoenen 2021 -2022 
 

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: Ester Podevyn 
Geboortedatum: 22 juni 2003 
Gsm- nummer: 0468 22 03 06 
E-mail: ester.podevyn@gmail.com  
Lievelingseten: frietjes  
Houdt van: muziek luisteren 
Houdt niet zo van: negativiteit  
           
                                                          
                                               Naam: Marthe Schouppe 

                                           Geboortedatum: 8 oktober 2003 
Gsm- nummer: 0484/ 79. 68. 27 

E-mail: schouppe.marthe@gmail.com 
Lievelingseten: frietjes met stoofvleessaus  

Houdt van: afspreken met vrienden 
Houdt niet zo van: spinnen  

 
 
 

 
 
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 &'( 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Zondag 26 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 3 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 10 oktober: dierenvergadering  
Knor knor, blaf blaf. Vandaag mogen jullie je is laten gaan als een dier op onze 
dierenvergadering. Verkleed komen als een dier is zeker toegestaan tot dan van 14u tot 17u. 
 
Zondag 17 oktober: Hawaï-vergadering 
Willen jullie ook nog even nagenieten van de zomer? Kom 
dan mee met ons op reis naar Hawaï. Zon, zee en strand staat 
jullie al op te wachten. Van 14u tot 17u  
 
 
Zondag 24 oktober: Schaatsen 
Joehoeee vandaag gaan we gaan schaatsen wat nemen jullie zeker mee: 5 euro en 
handschoenen, verdere info volgt nog. 
 
Zondag 31 oktober: 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 7 november: sherlock holmes vergadering 
Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen want vandaag gaan we op speurtocht en springen we in 
de rol van sherlock holmes. Benieuwd? Zeker komen dan van 14u tot 17u. 
 



 

 

Zondag 14 november: groepsfoto + verassingvergadering  
 
Vandaag nemen we met de hele scouts een foto. Dus zorg ervoor dat 
je tanden gepoetst zijn en je haar goed ligt. Zeker komen van 14u tot 
17u  
 
 

Zondag 21 november: kook vergadering  
Zet jullie koksmuts maar al op want vandaag gaan we lekker koken van 14u tot 17u  
Vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen! 
 
 
Zondag 28 november: Jinstage 
Vandaag mag de leiding met de beentjes omhoog zitten want de super leuke Jins komen 
van 14u tot 17u met jullie spelletjes spelen.  
 
Zondag 5 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 11 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.  

 
Zondag 26 december:  WINTERDAG 
Verdere informatie volg nog! 
 
 

Een stevige scoutslinker,  
Wout, Ester, Marthe 


