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PROGRAMMA KAPOENEN 
SEPTEMBER - OKTOBER 

 

INLEIDNG 
 

Het startschot is gegeven! Tijd om jullie weer elke zondag naar de scouts te begeven. 
Veel onder jullie komen dit jaar voor de eerste keer. Maar vrees niet je beleeft hier alleen 
maar pret en nog zo veel meer! De laatste dag van de week nog eens goed ravotten tot 
je het voelt in al je botten. Binnenkort is het de start van alle dolle pret, samen op 
weekend met niet meer dan een basispakket. Beste kapoentjes maak jullie maar al klaar 
want hier is het officiële begin van het nieuwe scoutsjaar. 

 

PLANNING 
 

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER ( Vanaf 9:30U) 
Vandaag is het zover, de startdag! Onze oudste kapoenen gaan over naar de welpen! 
Hiervoor hebben we ook nog een mis om de start van het nieuwe scoutsjaar in te zetten. 
Tot dan!  

 

ZONDAG 16 SEPTEMBER(9:30U - 12:00U) 
 

Heel wat nieuwe mensen, en dus ook heel 
wat nieuwe vrienden en vriendinnetjes!! Om 
hen allemaal te leren kennen is er geen 
kennismakingsrondje nodig, maar een hele 
kennismakingsvergadering! Hiermee gaan 
we dus van start dit jaar en spelen we een 
heleboel leuke kennismakingsspelletjes. 
Iedereen die zin heeft om zich eens goed te 
amuseren is bij deze uitgenodigd! 
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ZONDAG 23 SEPTEMBER (9:30U – 12:00U) 
 

Vandaag spelen we ons eerste grote bosspel in thema van het boek: 
De Steen van Nowan. Dit boek is speciaal geschreven voor de 
kapoenen. Het gaat over een dappere muis die vele avonturen 
beleefd met zijn vele vrienden net zoals alle kapoentjes dus!  

 
 
 
 

 
  ZONDAG 30 SEPTEMBER  
 

Jammer genoeg is er deze zondag geen scouts omdat jullie leiding op 
planningsweekend is �. Hier bereiden we alle grote activiteiten goed voor om jullie 
jaar perfect te doen verlopen. 

 
 

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

Warm jullie armspieren maar al op! Vandaag is 
het klimmen geblazen want de kapoenen gaan 
een hele voormiddag ladders op en af klimmen. 
Dit is natuurlijk niet met echte ladders maar met 
een grote laddercompetitie waarin jullie tegen 
elkaar opdrachtjes uitvoeren om aan de top te 
geraken en daar ook te blijven. 
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ZATERDAG 13 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 
 

Huuu… wat is dit, vergadering op een zaterdag? 
Jazeker beste kapoentjes, ook op zaterdag bieden wij 
jullie een grote variatie van plezier aan! Omdat er s’ 
avonds een groot feestje wordt gebouwd op de 
macadam dat we zondag moeten opruimen hebben we 
de vergadering een dagje opgeschoven. Deze zal vol 
zitten met leuke pleinspelletjes en actieve pret. Vertel 
ook maar even aan jullie ouders dat ze van harte 
welkom zijn op onze fantastische studio 28! 

 
ZONDAG 21 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

 
Vandaag staat er een klassieker op het programma! 
Iedereen opgewarmd? Check. Alles gestretcht? Check. 
Sport benen aan? Check. Klaar om van deze 
sportvergadering een topeditie te maken? Check. We 
sporten samen alles er af en stellen onszelf een voormiddag 
in de plaats van verschillende topatleten. 

 

26-27-28 OKTOBER 
 
Met het begin van een topjaar hoort natuurlijk een top weekend. Een weekendje weg 
met alle kapoenen, dolle pret gegarandeerd! Meer informatie over het thema en de 
benodigdheden volgt in een komende brief. 
 

 
 

SLOTWOORD 
 

De eerste 2 maanden zien er al boorden vol plezier uit. Wij hebben al zin om jullie 
allemaal te ontmoeten en te begeleiden doorheen een fantastisch kapoenenjaar! 

De tofste groetjes van jullie kapoenenleiding! 


