
Maandplanning kapoenen 
September – Oktober 
 
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 
 
Zondag 26/09/2021 van 13u30 tot 16u30 
JOEPIEE!!! Het nieuwe scoutsjaar kan eindelijk weer van start gaan. De leiding staat al 
te springen om er opnieuw in te vliegen. Vandaag leren de kapoenen de (nieuwe) 
leiding en de scouts een beetje beter kennen. We spelen verschillende spelletjes en 
maken er samen een leuke en scouteske namiddag van. 
Wij hopen alvast op een grote opkomst, iedereen is welkom om te komen proberen. 
 
Zondag 3/10/2021 van 13u30 tot 16u30 
Wat zouden de kapoenen toch zijn zonder een degelijk bos. Deze namiddag spelen 
we er een groot spel. De kapoenen mogen voor deze vergadering kleren aandoen die 
vuil mogen worden. Wij hebben er alvast zin in! 
 
Zondag 10/10/2021 van 13u30 tot 16u30 
*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 17/10/2021 
Dit weekend is het helaas geen scouts. De leiding gaat op planningsweekend om 
leuke activiteiten te bedenken voor de rest van het jaar. Tot volgende week! 
 
Zondag 24/10/2021 van 13u30 tot 16u30 
*TUUUUUTAAAAAA* *TUUUUUTAAAAA* *TUUUUTAAA* 
PAS OP! 
De kapoenenbrandweer komt eraan! 
Vandaag wanen de kapoenen zich echte brandweerlui. Wie wil, mag zich verkleden 
als een echte brandweerman. 
 
Zondag 31/10/2021 van 18u30 tot 21u30 
*BOE* Vandaag griezelen de kapoenen erop los. Trek je beste halloweenpak aan en 
kom samen met ons Halloween vieren. Op het einde van de vergadering trakteren we 
de kapoenen en hun mama’s, papa’s, broers en zussen op een soepje of warme 
chocomelk. 



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/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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