
Maandplanning kapoenen november  
 
 
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 08/11/2020 
Op zondag 08/11 zullen de kapoenen zich helemaal kunnen inleven in de wereld van 
de superhelden! Vandaag testen we of de kapoenen een superkapoen in zich 
hebben… spannend!! Deze week opnieuw scouts van half 2 tot half 5 aan de 
scoutslokalen.  
 
Zondag 15/11/2020  
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 22/11/2021 
*Moeeee* *knor knor* *Brombrombrom*, de geluiden van de boerderij.  
Vandaag nemen we de kapoenen mee naar de boerderij voor onze 
boerenvergadering. De kapoenen mogen voor deze vergadering hun mooiste 
landbouwersoutfit aandoen, helemaal klaar om naar het veld te gaan. Tot dan! 
  
Zondag 29/11  
Joepie, het is zo ver! Na het enorme succes van vorig jaar organiseren we onze 
tweede editie van het kapoenenfuifje. Met kapoenencocktails (het legendarische 
scoutssap ;)) hapjes, goede muziek en spelletjes proberen wij er een spetterende 2de 
editie van te maken.  
Vergeet dus zeker je feestneus en dansschoenen niet! De leiding heeft er alvast héél 
veel zin in!  
 
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/ 

https://www.facebook.com/groups/358614395314195
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. 0472 72 74 30 
 
 
 
 

Ruben 
Van Den Bosch 
Tel. 0471 58 15 70 
 
 

 


