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PROGRAMMA KAPOENEN 
MEI - JUNI  

 

INLEIDING  

Lieve kapoenen,  

Wat is het toch weer snel gegaan dit jaar. We zitten jammer genoeg al aan de laatste 
twee maanden van ons scoutsjaar. Dus gaan we er nog voor de laatste keer een lap 

op geven, met onder andere ons geweldig scoutskamp in het verschiet! We zien jullie 
graag nog massaal verschijnen de volgende zondagen!  

 

PLANNING  

ZONDAG 5 MEI  (9:30U - 12:00U)  

Vandaag is Rikki jarig en we spelen het grote Rikki 
verjaardagsspel! Ben je benieuwd, komen is de 
boodschap!  

 

ZONDAG 12 MEI (9:30U – 12:00U)  

Vandaag halen we de bekende pleinspelletjes eens van onder het stof. Als je graag 
eens goed ravot, kom dan zeker  langs!  
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VRIJDAG 17 MEI (19:30U)  

Vanavond zijn jullie, en vooral ook jullie ouders uitgenodigd voor de kampavond. Dit is 

de moment om jullie in te schrijven, het kampthema uitgelegd te krijgen en allerlei 
andere praktische informatie over het kamp te horen! Allemaal welkom!  

 

ZONDAG 19 MEI (9:30U-12:00U)  

Vandaag staat in het teken van de veroveraars! 
Haal je beste strategieën naar boven en probeer 
de wereld te veroveren via ons levende RISK-spel!  

 

ZONDAG 26 MEI (9:30U – 17:00U)  

Vandaag is het een mijlpunt in de 

ruimtevaartgeschiedenis van de scouts. Eindelijk zullen 
we de 28 Zaoeja raket laten opstijgen richting de maan. 

Wil je helpen om onze ruimtemissie goed te laten 
verlopen, kom dan zeker langs!  

Het wordt een lange missie, dus vergeet zeker geen 
drinken en een lunchpakket mee te nemen!  

ZONDAG 2 JUNI (9:30U-12:00U)   

Wie is de slimste, sterkste, meest creatieve, …. van de kapoenen? Kom het snel te 
weten tijdens onze laddercompetitie!  
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ZONDAG 9 JUNI (9:30U-12:00U)  

Het is bijna zomer en het zonnetje begint te schijnen! 

Omdat jullie leiding het al veel te warm heeft, spelen 
we vandaag een super leuke waterestafette! Droog 
blijven zullen jullie dus zeker niet doen vandaag!  

 

 

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

Vandaag testen we jullie survival skills… Bereid 

je maar alvast voor! Komen is dus zeker de 
boodschap!  

 

ZONDAG 23 JUNI (9:30U-17:00)  

Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar en zoals 
de traditie het voorschrijft gaan we een hele dag samen op 
pad! Ook dit jaar maken we eropnieuw een onvergetelijke 
afsluiter van!  

Vergeet zeker jullie Fluohesje, Lunchpakket en 
Zwemgerief niet, we voorzien nog een brief met alle 

nodige info! Nadien zien we jullie allemaal graag verschijnen 
op onze BBQ waar jullie jullie binnenkort voor kunnen inschrijven!  
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SLOTWOORD 

Voilà, weeral twee maanden vol spel en plezier. Hopelijk zijn jullie elke zondag talrijk 
aanwezig 

Dikke bezen en een stevige linker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto, Petro, Nala, Gigi, Xebo, Rikki, Smurk & Veva! 

 

 

 

 


