
Maandplanning kapoenen januari   
 
 
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! 
 
Belangrijk: Het kapoenenkamp gaat dit jaar door van 5 juli tot 10 juli. Van 
zodra het terug mag organiseren wij een overnachting op de scouts als 
“voorproefje” van het échte (superleuke) scoutskamp. Wij zullen later nog een 
(online) info-avond organiseren, meer info volgt nog. Heb je al vragen? Aarzel 
dan niet om ons te contacteren!  
 
Zondag 03/01/2021 
We vieren het begin van het nieuwe jaar en laten (eindelijk) 2020 achter ons. Wij 
hebben alvast erg veel zin in het nieuwe (scouts)jaar. Dit weekend is er geen scouts, 
en vieren we nieuwjaar in onze bubbel! 
 
Vrijdag 08/01/2021  
Joepie, vanavond de eerste activiteit van het nieuwe jaar! We trappen 2021 af met 
een superleuke filmavond. Wij hebben er al erg veel zin in! De vergadering van deze 
week gaat door van 18:30 tot 21:00.  
 
Vrijdag 15/01/2021 
Deze week is het opnieuw ’s avonds scouts vanwege de examens van de leiding. De 
vergadering gaat dit weekend opnieuw door van 18:30 tot 21:00. De kapoenen 
mogen een zaklamp meenemen, want we doen vanavond verschillende leuke 
spelletjes. (en misschien volgt er nog een lekkere verassing ;))  
 
Zaterdag 23/01/2021   
Het einde van de examens lonkt, maar dit weekend zal de vergadering voor de laatste 
keer ’s avonds doorgaan. Vanavond maken we een leuke wandeling en spelen en 
spelen we een aantal spelletjes. De kapoenen mogen opnieuw een zaklamp 
meenemen, deze vergadering gaat door van 19:00 tot 21:30. 
 
Zondag 31/01/2021   
Vanaf vandaag gaan de vergaderingen opnieuw door op zondagnamiddag, op het 
gewoonlijke uur van half 2 tot half 5. Het thema van deze vergadering is nog geheim!  
 
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/ 
 
 
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 
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