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PROGRAMMA KAPOENEN 
NOVEMBER - DECEMBER 

 

 

INLEIDNG 
 

De eerste maanden zijn voorbijgevlogen, hopelijk vonden jullie het al een beetje plezant 
bij de kapoenen. Binnenkort wordt het frisser buiten, zeker warme kleren aandoen, want 

we spelen het hele jaar door buiten! We zouden jullie ook willen laten weten dat jullie 

zeker een slee mogen meenemen naar de scouts wanneer het sneeuwt ☺ Wij kijken er al 

naar uit om de laatste twee maanden van 2018 met jullie in te kunnen zetten!  
 

PLANNING 
 

 

ZONDAG 4 NOVEMBER (9:30U – 12:00U) 
 
We zetten ons avontuur over De Steen van Nowan verder met 
een geweldig bosspel! 
 

 
ZONDAG 11 NOVEMEBER (9:30U - 12:00U) 

 
Vandaag trekken de stoere kapoenen ten 
strijde en komen we er achter hoe het is om 
soldaat in het leger te zijn! Verkleed komen 
mag! 
 

 
ZONDAG 18 NOVEMBER (9:30U – 12:00U) 

 
We gaan een groot casinospel spelen vandaag. Hopelijk staat het geluk 
aan jullie kant! 
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  ZONDAG 25 NOVEMBER (9:30U-17:00U) 
 

Het is weeral zover! Vandaag is het onze truffelslag! Doe warme 
kleren aan, neem een rugzakje met lunchpakket, koekje/fruitje en drankje mee, doe 
je fluohesje aan en neem ook een grote glimlach mee!  
Jullie krijgen de komende weken ook brieven mee zodat jullie ook aan jullie 
vrienden, familie of buren kunnen verkopen! 
 
ZONDAG 2 DECEMBER (9:30U-12:00U) 

 
Hij komt, hij komt... 
 
Vandaag komt Sinterklaas langs, dus oefen je 
sinterklaasliedjes maar! Hopelijk zijn jullie flink geweest 
vandaag en krijgen jullie lekkere snoepjes...  

 
 

ZONDAG 9 DECEMBER (9:30U-12:00U) 
 

Njammie, frietjes! Wie lust dat nu niet graag? En wat zouden jullie er 
van vinden dat jullie een eigen hamburgerrestaurant kunnen 
uitbaten? Ben jij de beste McDonalds baas van Hoboken en 
omstreken? We zoeken dit vandaag uit, zeker komen naar ons grote 
McDO-spel!  

 
 

ZONDAG 16 DECEMBER 
 
Het is alweer de laatste vergadering van 2018. Vandaag gaan we met iedereen 
van de scouts al een beetje kerst vieren, maar wat we juist gaan doen blijft nog een 
verrassing! Je mag wel een lekker warm dekentje meenemen als je dat wilt!  
 
ZONDAG 23 DECEMBER 
 
Vandaag is er geen vergadering, maar jullie zijn welkom op onze kerstviering op 24 
december om 18:00 uur.
 
 
ZONDAG 30 DECEMBER 
 
Vandaag is er ook geen vergadering, zet het nieuwe jaar maar goed in! En een 
spetterend 2019 gewenst!!! 
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SLOTWOORD 

 

Ziezo, de volgende 2 maanden zitten vol met leuke activiteiten gepland. Vergeet zeker 
geen slee mee te nemen indien het sneeuwt! Hopelijk zien wij jullie lachende 
deugenietensmoeltjes veel deze komende maanden en zijn jullie weer talrijk aanwezig! �  
     

Prettige feestdagen! 
 

Xebo, Rikki, Veva, Gigi, Toto, Petro, Nala en Smurk  


