
Maandplanning kapoenen september/ oktober 

 

 
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 27/09 
Joepie! Het begin van een nieuw scoutsjaar staat (eindelijk) voor de deur. De leiding 
staat alvast te popelen om te beginnen aan een nieuw scoutsjaar. Nieuwe kapoenen 
kunnen tijdens deze vergadering en de vergadering op zondag 4/10 de sfeer komen 
opsnuiven. Inschrijven is mogelijk op de scouts tijdens deze 2 vergaderingen, 
inschrijven is ook online mogelijk. De vergadering heeft deze week plaats op de 
scouts van half 2 tot half 5 aan de scoutslokalen. Op dze eerste dag van het nieuwe 
scoutsjaar beginnen we met kennismakingsspelletjes en een echte klassieker, een 
bosspel! Hopelijk tot dan!  
 
Zondag 04/10/2020 
Deze week vergaderen we opnieuw van half 2 tot half 5. Tijdens deze vergadering 
maken we van de kapoenen echte soldaten.  We doen verschillende spelletjes en 
opdrachten in het thema van het leger. De kapoenen mogen verkleeda als echte 
soldaten naar deze vergadering komen. Tot dan!  
 
Zondag 11/10/2020  
Ben jij een echte speurneus? Kom dan zeker naar deze vergadering! We gaan deze 
week op zoek naar een verborgen schat, dat belooft enorm spannend te worden. 
Deze week opnieuw vergadering aan de scoutslokalen van half 2 tot half 5.  
 
Zondag 18/10 
Deze week opnieuw een echte klassieker, een ladderspel! Deze week zoeken we adhv 
verschillende soorten opdrachten uit welke talenten de kapoenen hebben. Het 
belooft weer een superleuke vergadering te worden aan de scoutslokalen van half 2 
tot half 5!   
 
Zondag 25/10  
Deze week is er geen scouts. Op zaterdag 24/10 vindt namelijk de jaarlijkse 
padvindersquiz plaats, de leiders hebben daar dit weekend hun handen mee vol. 
Mama’s en papa’s zijn natuulijk altijd welkom om deel te nemen aan de quiz!  
 
Zaterdag 31/10 
Joepie, het is herfstvakantie! Op zaterdag 31/10 is het ook halloween, en dat kunnen 
we niet zomaar laten voorbij gaan. De kapoenen gaan deze week griezelen aan de 
scoutslokalen van 18:30h- 20:30h aan de scoutslokalen. De kapoenen mogen deze 
week verkleed naar de scouts komen.  



Uniform: De kapoenen hebben nog geen scoutshemd nodig. Wel zijn er 
kapoenentruien (15 euro) en sjaaltjes van de scouts die te verkrijgen zijn op de 
scouts!  
 
Heb je vragen,…? Aarzel dan niet om een van ons te contacteren via telefoon/ e-mail. 
Wij zijn ook bereikbaar via facebook.  
 

 

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 
 
 

 

 

Tuur Vloemans 
Tel. 0495 19 39 93 
 

Wout Willemsen  
Tel. 0468 21 91 54 
 

 

 


