
 

PROGRAMMA KAPOENEN 
Januari - Februari 

 

Dag liefste kapoentjes, het nieuwe jaar is net begonnen. Hopelijk hebben jullie allemaal een 

fijne vakantie en gezellige feestdagen gehad. Dat is nu toevallig ook waar we op de scouts 

voor gaan komend jaar, fijn en gezellig! Wij zien jullie graag terug verschijnen, samen maken 

we er ongetwijfeld een spetterend 2021 van! 

VRIJDAG 8 JANUARI (18:30u - 20:30u) 

Om het jaar speciaal in te zetten doen we op vrijdagavond 

vergadering! We toveren de scouts om tot een levensechte 

CASINO! Jullie moeten dit keer geen uniform aandoen, maar wel 

jullie chiqueste kledij. 

ZONDAG 17 JANUARI (9:30u – 12:00u) 

Vandaag brengen jullie allemaal je favoriete gezelschapsspelletje mee! We maken er een 

gezellige voormiddag aan de speltafel van. 

ZONDAG 24 JANUARI (9:30u – 12:00u) 

We krijgen bezoek van de jins die eens komen proeven van  het leiding geven. Zij maken 

voor ons een spel waarvan de details voorlopig nog strikt geheim zijn…. 

ZONDAG 31 JANUARI (9:30u-17:00u) 

Het is zo ver, de eerste hele dag vergadering van het 

jaar. We schudden eens aan de normale gang van 

zaken en wisselen met de enige echte welpen! Jullie 

krijgen al een kleine sneak-peek naar hoe de scouts er 

bij hen aan toe gaat. 

INLEIDING 

PLANNING 



 

ZONDAG 7 FEBRUARI (9:30u –12:00u) 

Vandaag is het uiterst noodzakelijk dat jullie je strategisch brein goed trainen. Een spel met 

tactieken, strategie en sluwheid. Kunnen jullie al raden waarover het hier gaat??? 

ZONDAG 14 FEBRUARI (9:30u - 12:00u) 

!Love is in the air!  Vandaag vieren we valentijn aan de hand van een speciaal ganzenbord. 

ZONDAG 21 FEBRUARI (9:30u – 12:00u) 

Nala haalt zijn allerbeste spelletjesmaakskills boven om jullie te voorzien van een 

spetterende vergadering. Een kleine tip: Warm maar al goed op, want je zou wel eens een 

inspanning moeten leveren... 

ZONDAG 28 FEBRUARI (9:30u- 12:00u) 

We zijn ondertussen 2 maanden in 2021, tijd om eens terug 

te blikken naar alle mooie momenten van 2020. Met een 

teletijdmachine herbeleven we alle hoogtepunten! Het is 

helaas geen volledige dag aangezien de leiding in de 

namiddag wafeltjes moet verkopen. 

 

 

 

 

 



 

Wat een start van 2021, dat belooft een absolute knaller te worden!!! Houd ook zeker een 

oogje in het zeil voor de wafelverkoop. Deze gaat begin februari van start. Vanaf dan 

kunnen jullie allemaal massaal verkopen aan bomma’s, bompa’s, nonkels, tantes, oma’s 

opa’s, buurvrouw/man, achternicht, … zodat we er in juli weer een bangelijk kamp van 

kunnen maken. 

Groetjes, 

De kapoenenleiding  ♥ 

  

 

 

 

 

SLOTWOORD 


