
Maandplanning kapoenen december   
 
 
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 06/12/2020 
Deze vergadering staat helemaal in het teken van een goed heilig man… Sinterklaas! 
Wij spelen vandaag allemaal spelletjes die in het teken staan van de sint en piet.  
Bovendien zou het kunnen dat wij een bezoeker mogen verwelkomen op de scouts… 
spannend! Wij hebben onze schoen alvast klaargezet!  
 
Zondag 13/12/2020  
De Olympische spelen zijn deze zomer helaas niet kunnen doorgaan, jammer voor de 
sportfanaten onder ons. Maar niet getreurd! Op zondag 15/11/2020 organiseren wij 
de Olympische spelen, de échte kapoenen editie. Wij zijn alvast benieuwd welke 
landen met de meeste medailles zullen eindigen… Onze spelen zullen doorgaan van 
half 2 tot half 5 aan de scoutslokalen. Be prepared!  
 
Zondag 20/11/2021 
Joepie! Kerstmis! En dat vieren we zoals elk jaar ook dit jaar weer op de scouts. Elke 
kapoen mag voor het feestje een cadeautje meenemen naar de scouts van maximum 
5 euro. Een namiddag vol kerstsfeer, cadeautjes, spelletjes,…? Wij hebben er alvas 
heel veel zin in!  
 
Zondag 27/11  
Kerstmis, het nieuwe jaar is in aantocht, examens voor de leiding,… dit weekend is er 
geen scouts!  
 
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 2020-2021” 
https://www.facebook.com/groups/358614395314195 
 
Check ook zeker de facebook/ instagram van scouts Lille-Poederlee  
https://www.facebook.com/scoutslille 
https://www.instagram.com/scoutslille/ 
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Heb je vragen,…? Aarzel dan niet om een van ons te contacteren via telefoon/ e-mail. 
Wij zijn ook bereikbaar via facebook.  

 
 
Tuur Vloemans 
Tel. 0495 19 39 93 
 

Wout Willemsen  
Tel. 0468 21 91 54 
 
 

 

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

 

Jens Decnodder 
Kassier 
Tel. 0474 72 74 30 
 
 
 
 

Ruben 
Van Den Bosch 
Tel. 0471 58 15 70 
 
 

 


