
 

 

Kapoenen 2022 -2023 
 

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!!!! 

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

Een nieuw scoutsjaar = een nieuwe leiding 
We stellen ons alvast eens 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: Emiel Lievens 
Geboortedatum: 23 november 2004 
Gsm- nummer: 0485 92 90 81 
E-mail: emiel@kados.be 
Lievelingseten: spaghetti carbonara 
Houdt van: taarten bakken 
Houdt niet zo van: vogels 

 
                    Naam: Luca Dʼhaese 
                    Geboortedatum: 19 augutus 2004 
                    Gsm- nummer: 0488 32 07 09 
                    E-mail: Dhaeseluca321@gmail.com 
                    Lievelingseten: vol-au-vent  
                    Houdt van: feesten 
                    Houdt niet zo van: leren 

 
 
 

                                                 Naam: Bert Van Riet 
                                                 Geboortedatum: 5 augustus 2005 
                                                 Gsm-nummer: 0494 58 34 85 
                                                 E-mail: bertvanriet@hotmail.com 
                                                 Lievelingseten: watermeloen 
                                                 Houdt van: scouts en muziek 
                                                 Houdt niet zo van: school 

 
 
 
 

 
 



 

 

Zondag 25 september: Kennismaking en lokaal versieren  
De allereerste vergadering van het jaar… spannend! Vandaag gaan we zorgen dat we de 
rest van het jaar in een leuk lokaal kunnen doorbrengen, neem dus gerust iets mee om te 
versieren! Buiten dat spelen we ook nog kennismakingsspelletjes om elkaar beter te leren 
kennen. Iedereen welkom van 14 uur tot 17 uur.  
 
Zondag 2 oktober: Bos  

Woehoe we gaan naar het bos!! 
Omdat er geen leukere plek is om te spelen dan tussen de bomen, nemen 
we jullie vandaag mee naar het bos van Liedekerke! Graag vragen wij aan 
een paar lieve ouders om de kindjes zelf naar daar te voeren.  
(Ev. carpoolen…) We spreken af op de scouts om 14 uur en we zullen om 

16u40 klaarstaan aan de ingang van het bos om terug opgehaald te worden! 
 
Zondag 9 oktober: Sherlock Holmes  
Helpen jullie Sherlock Holmes met het oplossen van een mysterie? Kunnen jullie bewijzen 
dat jullie ook goede detectives zijn? Kom het bewijzen op de scouts van 14u tot 17u.  
 
Zondag 16 oktober: Sprookjesvergadering 
Hoe goed kennen jullie de sprookjes? Kom het te weten 
op onze sprookjesvergadering van 14u tot 17u. 
 

Zondag 23 oktober: Groepsfoto 
Poets vandaag extra goed jullie tanden want vandaag nemen 
we een groepsfoto! Neem jullie mooiste glimlach mee van 
14u tot 17u. 

 
Zondag 30 oktober: Halloween 
Lukt het jullie om de leiding bang te maken? Trek je griezelkostuum aan 
en kom griezelen op de scouts van 14u tot 17u. 
 
Zondag 6 november: Schaatsen  
Joepie! Vandaag gaan we schaatsen! We spreken af aan de schaatsbaan te Liedekerke om 
14u, jullie mogen jullie kindje(s) terug komen ophalen om 16u30. Verdere info volgt nog! 
 
Zondag 13 november: Ganzenbord  
Neen, geen gekwaak vandaag, wel een super tof spelletje! Kom het op de scouts 
ontdekken van 14u tot 17u. 
 
 
 
 



 

 

 
Zondag 20 november: Kookvergadering  
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 27 november: Jinstage 
Dit jaar zijn er geen jins ,maar vandaag doet jullie leiding alsof ze nog eens jins zijn. 
Allemaal welkom op de jinstage van 14u tot 17u! 
 
Zondag 4 december: Sinterklaas  
Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest want vandaag komt 
Sinterklaas! Help je graag roetpiet snoepjes uitdelen? Kom dan naar de 
scouts van 14u tot 17u. 

 
Zondag 11 december: Quiz  
Vergeet vandaag zeker je verstand niet mee te nemen want we gaan quizzen! Weet jij 
alles over ………… ? Kom dan zeker naar de scouts van 14u tot 17u! 
 
Zaterdag 17 december: Gezelschapspelletjes  
Vanavond spelen we gezellig binnen (lekker warm!) gezelschapspelletjes! Als jij een heel 
leuk spelletje thuis hebt liggen, neem deze dan gerust mee. Wees gerust, wij voorzien 
ook leuke spelletjes! Afspraak ZATERDAGAVOND van 18u30 tot 20u30. 

 
Maandag 26 december: WINTERDAG 
Vandaag is er onze superleuke winterdag. Verdere informatie volg nog! 
 
 

Een stevige scoutslinker,  
Ester, Emiel, Luca en Bert 


