
Maandplanning kapoenen 
November  
 
De eerste vergaderingen zijn alle jongens uit het 1e en 2e leerjaar welkom om 
naar onze kapoenenactiviteiten te komen. 
Voor inschrijvingen → zie website / vraag meer info aan de leiding 
 
Zaterdag 06/11 van 17h tot 21h 
Vandaag een extra lange avondvergadering voor de kapoenen! We spelen een 
avondspel en maken een kampvuur. Mama’s, papa’s, broers en zussen mogen aan 
het einde van onze vergadering hun snoepzakjes afhalen en betalen. Achteraf is 
iedereen ook welkom voor een drankje aan ons gezellige kampvuur!  
LET OP: De kapoenen krijgen tijdens deze extra lange vergadering ook iets om te 
eten. 
 
Zondag 13/11 van 13u30 tot 16u30 
De kapoenen blijven helemaal in de sfeer van wapenstilstand! Voor de kapoenen 
vrede sluiten spelen we een superleuk legerspel. Voor de kapoenen beginnen aan het 
legerspel gaan we de kapoenen trainen tot echte soldaten. Wij kijken er al naar uit! 
 
Zondag 20/11 van 13u30 tot 16u30 
Dit weekend gaan staat de derde editie van ons kapoenenfuifje op de planning! De 
kapoenen mogen helemaal losgaan op hun favoriete liedjes. We spelen ook spelletjes 
die in het thema passen. We trakteren de kapoenen ook op een lekkere 
kapoenencocktail. Wij hebben er al heel veel zin in!  
 
 
Zondag 28/11 van 13:30h tot 16:30h 
Dit weekend staat er iets speciaal op de planning! We doen vandaag een samenspel 
met onze vriendinnen van de Chiro. We spreken naar goede gewoonte af van half 2 
tot half 5 aan de scoutslokalen. Tot dan!    
 
Heb je vragen,…? Aarzel dan niet om een van ons te contacteren via telefoon/ e-mail. 
(gegevens hieronder). Wij zijn natuurlijk ook bereikaar via sociale media!  
 
Nog geen lid van onze kapoenengroep? Maak je dan zeker lid van de groep. 
“Kapoenen scouts Lille-Poederlee 2021-2022” 
https://www.facebook.com/groups/237171211678638 
  
 
Check ook zeker de Facebook / Instagram van scouts Lille-Poederlee  

https://www.facebook.com/groups/237171211678638


https://www.facebook.com/scoutslille 
https://www.instagram.com/scoutslille/ 
 

 

Klaas Taeymans  
→ Takleider 
Tel. 0477 64 16 30  
Mail:  
Klaas.taeymans@gmail.com 

 

Jens De Cnodder 
→Kassier 
Tel. 0474 72 74 30 
Mail: 
jens.de.cnodder@gmail.com 
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