
 
 
 

 

Kapoenen 2022 -2023 
 

Hallo liefste kapoentjes! We zitten al aan onze tweede maandlijst van het jaar, dat gaat snel 
he? Hopelijk hebben jullie van onze eerste maandlijst genoten! Wij zijn weer klaar voor een 

tijd vol plezier, verrassingen, spelletjes, vriendjes, vriendinnetjes enzovoort!! 
 
 
Ondertussen kennen jullie ons al, maar hier toch nog eens onze info:  
 
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 D’haese 
                     Geboortedatum: 19 augustus 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 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

Zaterdag 07/01 
Gelukkig nieuwjaar!!! 

Wij zijn helemaal klaar om dit 
jaar in te zetten met een 

nieuwjaarsfeestje, jullie ook? 
Kom van 18u30 tot 20u30 naar 

de scouts om het  
jaar al feestend  

in te gaan. 
 

Zaterdag 14/01 
Film 

Weet je wat nog leuker is dan 
een film kijken? Een film kijken 
OP DE SCOUTS natuurlijk! Wij 
zorgen voor lekkere snacks en 

een film, het  
enige wat jullie moeten doen is  
jullie leukste pyjama aandoen 

 en een slaapzak/dekentje 
meenemen. Afspraak  

van 18u30 tot  
20u30. 

 

Zaterdag 21/01 
Verrassingsvergadering 

Verrassing!! Wat we vandaag 
gaan doen is nog een geheim. 
Wil je het te weten komen? 
Kom dan naar de scouts van 

18u30  
tot 20u30. 

 

Zaterdag 28/01 
Kampvuur 

Wie komt de leiding helpen 
met het vuur te maken? Kom 

jullie hier verwarmen van 
18u30 tot 20u30 

zondag 05/02 
Knutselvergadering 

Ook zin om in een lekker warm 
lokaal allemaal samen te 
knutselen? Dan zijn jullie 

allemaal welkom van 14u tot 
17u op  

de scouts! Wat we exact  
gaan knutselen is nog  

een grote  
verrassing! 

zondag 12/02 
Valentijn 

Vandaag is alles in thema van 
liefde en vriendschap! Wil je 

overladen worden met kusjes 
en knuffels van de leiding? Dan 

moet je zeker komen naar  
de vergadering van  

14u tot 17u op  
de scouts. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

 

Zondag 19/02 
Carnaval 

’t Is weer zover! Carnaval! Wij 
hebben er weer een jaar naar 
uitgekeken om ons vandaag te 
mogen verkleden in de gekste 

dingen! Kom verkleed naar  
de scouts van 14u tot  

17u om samen  
carnaval te  

vieren! 
 

Zondag 26/02 
Geen vergadering! 

Jammer genoeg is er vandaag 
geen vergadering want jullie 
leiding is op teambuilding! 😢  

Volgende week zijn we er weer 
met een super-de-max-
vergadering! De leiding  

mist julie nu al!  
 

Zondag 05/03 
Pannenkoekenvergadering 

Eet jij ook zooo graag 
pannenkoeken als de leiding? 

Kom dan mee helpen alle 
ingrediënten zoeken, daarna  

zelf bakken en natuurlijk 
opsmikkelen!! Afspraak 

 van 14u tot 17u  
op de scouts. 

 

Zondag 12/03 
Sportvergadering 

Spaar al jullie energie voor 
onze sportvergadering! 

Vandaag geven we elke sport 
een kans. Jullie zijn welkom in  

sportkledij van 14u  
tot 17u. 

Zondag 19/03 
Vettige vergadering 

Bloem, boter, melk, eieren… 
Vandaag gebruiken we deze 
ingrediënten niet voor een 

lekkere cake, maar wel voor 
onze vettige vergadering! Doe 
jullie vuilste kleren aan want 

proper  
zullen we niet blijven! 

 Kom je uitleven  
van 14u tot  

17u. 

Zondag 26/03 
Allen tegen de leiding 

Rol jullie mouwen al maar op 
want de leiding zal zich niet 

zomaar laten doen! Kom (als je 
durft) en probeer de leiding te 

verslaan  
in allerlei spelletjes  

van 14u tot  
17u. 

 

Bert, Emiel, Ester en Luca 


