
Maandplanning kapoenen maart 
 
 
OPGELET: Alle activiteiten zullen doorgaan op zondag van 13u30 tot 16u30, 
indien dit niet het geval is, zal dit duidelijk vermeld staan bij de activiteit! 
 
Zondag 08/03 
Deze zondag doen we een echte klassieker, namelijk vettige spelen! Doe je kapoen 
dus zeker slechte kleren en schoenen aan die vuil mogen worden. De vergadering 
gaat zoals gewoonlijk door van half 2 tot half 5 op de scouts.  
 
Zondag 15/03 
Op zondag 15/03 doen we samenspel met onze vriendinnen van de Chiro! We 
spreken af om half 2 aan de scouts, de activiteit duurt tot half 5.  
 
Overnachting Vrijdag 20/03 op Zaterdag 21/03 
Joepie! Na vele vragen en geduld van de kapoenen is het eindelijk zover, een 
overnachting op de scouts. Deze overnachting is de ideale voorbereiding op het 
kamp. We spreken vrijdagavond af op de scouts om 19:00u, de kapoenen mogen 
afgehaald worden zaterdag om 11:30.  
Wat moeten de kapoenen meenemen?  

- Slaapzak  
- Veldbed/ luchtmatras/ slaapmatje  

(vergeet geen pomp indien ze luchtmatras meenemen)  
- Kussen 
- Pyama 
- Knuffel  
- Pillamp  
- Tandenborstel/ tandpasta  
- Washandje  
- Kleren voor zaterdagochtend: Sokken, onderbroek, onderhemdje, t-shirt,…  
- Warme trui  
- Kleren naargelang weersvoorspellingen (bv regenjas,…)  

Gelieve een mailtje te sturen naar matiasaerts@gmail.com indien je kapoen komt 
zodat we weten hoeveel eten we moeten voorzien, wij hopen alvast op een grote 
opkomst! 
 
Zondag 29/03 
Vandaag gaan we spelen in de Lilse Bergen. We spreken af om half 2 aan de ingang 
van de Lilse Bergen. De kapoenen mogen weer opgehaald worden om half 5 aan de 
ingang.  
 
 



Varia 
Op facebook hebben we een leuke groep waar allerhande info op komt over de 
kapoenen, om hier in te komen gelieve een berichtje te sturen naar het facebook-
profiel van Matias Aerts. 

Matias Aerts 
à Takleider 
Tel. +32 478 28 4237 
Mail: 
matiasaerts@gmail.com 

 

Arne Sas 
àKassier 
Tel. 0471 10 50 52 
 
 

 

Ruben 
Van Den Bosch 
Tel. 0471 58 15 70 
 
 

 

Klaas Taeymans 
 
Tel. 0477 64 16 30 
 
 

 
 


