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PROGRAMMA KAPOENEN 
Mei-Juni  

VOORWOORDJE 

Beste kapoenen, 

Wat is het toch weer snel gegaan dit jaar. We zitten jammer genoeg al aan de laatste 
twee maanden van ons scoutsjaar. Daarna sluiten we het jaar natuurlijk nog af met 
een spetterend kamp, maar eerst gaan we de komende twee maanden ook nog alles 
geven! We zien jullie graag nog massaal verschijnen de volgende zondagen!  

Tot dan!  

PLANNING  

ZONDAG 6 MEI: (9:30U - 12:00U)  

Vandaag is het groot feest! Veva en Rikki waren deze week 
jarig en willen dit graag met jullie vieren! Maak jullie maar 
klaar voor een fantastisch verjaardagsbosspel! 

ZONDAG 13 MEI : (9:30-12:00U) 

Aan de hand van een echte fotozoektocht gaan we vandaag met de kapoenen op 
zoek naar de schatkist. Allemaal mee komen speuren dus!! 

ZONDAG 20 MEI: (9:30U – 12:00U)  

Vandaag hopen wij op goed weer want: WIJ GAAN 
WATERSPELLETJES SPELEN!!!! Joepieeeeeeee!  
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ZONDAG 27 MEI: (9:30u-17:00u)  

Sta maar extra vroeg op vandaag, neem een heel stevig 
ontbijt, rek en strek je al eens,… zodat jullie zeker klaar 
zijn voor de stevige wandeling die wij vandaag gepland 
hebben! Niet vergeten: fluovestje, middageten, water, 
koek/fruit en sapje!  

 

ZONDAG 3 JUNI: (9:30u – 12:00U)  

Dit jaar hebben jullie nog enkele keren gevraagd naar een speciale vergadering die jullie 
zeker nog eens wilden doen. Omdat het einde van het scoutsjaar nadert spelen wij vandaag 
nog eens een groot MEELBALLENGEVECHT!!! J J J  

VRIJDAG 8 JUNI: (18:30-20:30) 

Vandaag hebben we eens vergadering op een vrijdag. We gaan een echte casino-
avond houden! Haal die kleedjes, hemdjes en andere mooie outfits maar al boven, 
want jullie scoutsuniform mag vandaag in de kast blijven liggen!  

ZONDAG 17 JUNI: (9:30-12:00U) 

Wat we vandaag gaan doen blijft nog even een verrassing. 
We kunnen wel al zeggen dat jullie zeker een slechte witte 
T-shirt moeten meenemen (NIET jullie scouts T-shirt!!!). 
Voor de rest kunnen we maar één ding zeggen: ZEKER 
KOMEN WANT HET WORDT KEI PLEZANT!!!  

ZONDAG 24 JUNI : (9:30u - 12:00u)  
Oohnee L Het is zover, de allerlaatste vergadering van het jaar. Er volgt nog een brief met 
alle informatie voor deze zondag. Nadien zijn jullie nog uitgenodigd voor onze BBQ waar ook 
nog meer informatie over zal volgen. Vergeet vandaag sowieso jullie zwemgerief, 
middageten, water en koek niet!  
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Bedankt voor het geweldige jaar!!! 

Groetjes,  

De Kapoenenleiding 

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

 

 


