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PROGRAMMA KAPOENEN 
September - Oktober 

INLEIDING  

Er gaat weeral een spetterend scoutsjaar van start vol fantastische vergaderingen. De 

eerste twee maanden staan al volgepland met allerlei leuke spelletjes waarbij de 

kapoenen elkaar wat beter leren kennen.  

We hopen dat jullie er allemaal evenveel zin in hebben als ons! 

PLANNING  

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

Vandaag nemen we afscheid van enkele kapoenen die aan een nieuw avontuur 

beginnen. Maar gelukkig krijgen ze de kans om nog een laatste keer te genieten van 

de bangelijke vergaderingen van een kapoen.  

ZONDAG 13 SEPTEMBER  

Vandaag staat onze overgang/startdag op de planning. Meer info over hoe het dit 

jaar precies zal verlopen volgt nog!  

ZONDAG 20 SEPTEMBER (9:30U - 12:00U) 

Omdat we vandaag nieuwe kapoenen mogen verwelkomen spelen we enkelen 

kennismakingspelletjes. Zo kunnen we elkaar eerst goed leren kennen alvorens 

we samen aan een geweldig jaar beginnen. Zeker komen dus! 

ZONDAG 27 SEPTEMBER  

Vandaag is er geen vergadering. Slaap dus maar lekker uit 

want jullie leiding is druk bezig het nieuwe scoutsjaar te 

plannen!  
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ZONDAG 4 OKTOBER (9:30U – 12:00U) 

Vandaag starten we eerst met de namen nog eens goed op te frissen. waarna we 

beginnen aan een voormiddag vol actieve pleinspelletjes. Kruip dus maar op tijd in 

jullie bed zodat jullie voldoende energie hebben voor een dikke berta of een pang 

pang. 

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

Trek jullie botinnen maar aan, want vandaag trekken we het bos in voor een stevig 

bosspel.  

ZONDAG 18 OKTOBER (9:30U – 12:00U)  

 L = R + - N 

 

Wie kan er de rebus oplossen? Die weet wat er vandaag op de planning staat. We 

kunnen al verklappen dat het weer een leuke voormiddag wordt. 

ZONDAG 25 OKTOBER (9:30U – 17:00U) 

Zoals jullie zien is het vandaag een hele dag! Vergeet dus zeker geen 

lunchpakket, koek en drankje mee te nemen.  

Wat we vandaag gaan doen blijft nog een beetje een verrassing, maar wie weet 

komt er wel iets lekkers bij te pas. 

VRIJDAG 30 OKTOBER – ZONDAG 1 NOVEMBER  

Het eerste weekend van dit jaar gaat al van start! Nu we elkaar allemaal goed hebben 

leren kennen is het tijd om samen te beginnen aan drie dagen vol plezier.  

Jullie zullen nog een brief ontvangen met details over dit leuke avontuur. 
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SLOTWOORD 

Enthousiaste groetjes 

De kapoenenleiding 

(Wie dit is blijft voorlopig nog een verrassing!) 

 

 

 


