
 

1 

PROGRAMMA KAPOENEN 
Januari – februari 

VOORWOORDJE 

Hey kapoenen!  

Hopelijk hebben jullie het jaar goed ingezet, veel pakjes gekregen, lekker gegeten en 

veel tijd doorgebracht met je familie! Ook op de scouts gaan wij 2018 op een 

fantastische manier inzetten! Hopelijk zijn jullie, net zoals anders, massaal aanwezig en 

gaan we ook van januari en februari twee geweldige maanden maken!  

Hierbij willen we ook nog eventjes een oproep doen om zeker altijd warme kleding aan 

te doen, want op de scouts spelen wij buiten!! En vergeet ook niet, dat als het sneeuwt 

jullie zeker een slee mogen meenemen!  

Tot op zondag! 

 

PLANNING  

ZONDAG 7 JANUARI: (9:30U - 12:00U)  

♪Drie koningen drie koningen geef mij ne nieuwen hoed…♪. 

Gisteren was het drie koningen en hebben de koningen veel 

cadeautjes verzameld. Maar vannacht zijn de koningen hun 

cadeautjes kwijtgespeeld. Wil jij de 3 koningen helpen om de 

cadeautjes terug te vinden dan moet je vandaag zeker komen 

naar het grote 3 koningen bosspel!  

 

ZONDAG 14 JANUARI: (9:30-12:00U) 

Het is weer even geleden dat we nog eens een ganzenbord hebben gespeeld. Maar 

vandaag is het weer zover, we spelen een super mega fantastisch leuk kapoenen 

ganzenbord! Zeker komen is de boodschap! 
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ZONDAG 21 JANUARI: (9:30U – 12:00U)  

Trek vandaag je stapschoenen maar aan en neem je vergrootglas maar uit de kast 

want vandaag gaan we op tocht, niet zomaar een tocht maar een heuse zoektocht. 

Denk jij dat je deze mee tot een goed einde kunt brengen moet je vandaag zeker 

komen!! 

 

ZONDAG 28 JANUARI: (9:30u-17:00u)  

Vandaag mogen jullie een plastieken kom en een 

klopper meenemen want vandaag gaan we iets lekker 

klaarmaken! Wat dat is, is nog een verassing. Vergeet 

zeker NIET ook een lunchpakket mee te nemen! 

 

 

ZONDAG 4 FEBRUARI: (9:30u – 12:00U)  

Vandaag steken onze jins een belachelijk leuke vergadering in elkaar. Wil jij weten 

welk spel we spelen? Dan moet je gewoon komen! 

 

ZONDAG 11 FEBRUARI (9:30 – 12:00U) 

Cupido komt pas later deze week langs maar omdat wij niet 

kunnen wachten op onze goede vriend nemen we vandaag zelf 

het heft in handen en spelen we een groot Valentijn-spel. Zeker 

komen is de boodschap!!  

 

ZONDAG 18 FEBRUARI (9:30 – 12:00U)  

Het is nog eens tijd om een krachtmeting te doen tussen alle kapoenen. En wat is er 

beter om dit te doen dan een goede ouderwetse laddercompetitie te organiseren? Wij 

zijn alleszins benieuwd wie er vanboven aan de ladder eindigt. 
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ZONDAG 25 FEBRUARI: (9:30u-17:00u)  

Voor de vergadering van vandaag neem je best een 

lunchpakket en je zwemgerief mee (voor de kapoenen 

die nog geen brevet van 25 meter hebben ook geen 

zwembandjes vergeten!). Maar voor jullie klaar zijn om 

te gaan zwemmen zullen jullie ons eerst moeten 

bewijzen dat jullie wel échte kapoenen zijn. Maar hoe 

jullie dit moeten aantonen zien jullie vandaag wel! 

 

 

 

Groetjes,  

De Kapoenenleiding 

Kora- Asjra – Rikki – Kea – Zazoe – Gigi – Tita – Veva  

 

 


