
Kapoenenprogramma: Oktober- November  

 

24/09: Het nieuwe scoutsjaar begint zoals altijd met het overgangsweekend. 

Voor de kapoenen duurt dit 1 dag. Meer info in de brief.  

2/10: Dit is onze eerste echte vergadering van het nieuwe scoutsjaar, aangezien 

er ook nieuwe kapoenen zijn bijgekomen spelen we vandaag 

kennismakingsspelletje zodat jullie elkaar en de leiding  beter leren kennen.  

9/10: Pokémon 

Gotta catch em all  

I know it's my destiny, Pokémon 

Oh, you're my best friend 

In a world we must defend 

 

Vandaag gaan we op  pokémon jacht dus haal jullie 

speurskills maar al boven.  

16/10: SSssssttt veel dieren hebben een scherp gehoor dus we moeten fluisteren. 

Vandaag gaan we proberen om ze te vinden en daarvoor moeten we op de grond 

zoeken naar hun sporen tijdens onze Bizonsporentocht. 

23/10: Vandaag gaan we bewijzen dat de kapoenen even stoer zijn als de welpen 

en kabouters tijdens ons enige echte bosspel. Aangepaste schoenen zijn nodig.  

29-30/10: Het is zover de kapoenen gaan op hun eerste kapoenenweekend van 

het jaar. Meer info volgt nog.  

6/11: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij 

brengt ons Sint-Maarten ik zie hem al staan. Joepie het is weer 

zover de Sint en zijn pieten komen weer naar Terjoden en 

misschien brengen ze wel iets mee voor de brave kapoenen.  

13/11: Gisteren was het de jaarlijkse fuif van onze scouts en 

daarom is het vandaag geen scouts.  

  

 



20/11: Wie is nu weer de beste de stoere prinsessen van prinsessia of het coole 

team van ROX vandaag komen we er achter in een heuse Battle of de sterkste   

    

 

 

27/11: Het is tijd om onszelf eens in de watten te leggen tijdens onze 

dessertjesnamiddag. Hou maar voldoende plaats 

in jullie buikjes vrij want we gaan vandaag  heel 

wat dingen maken en natuurlijk ook opeten  

 

 

 

Een stevige scoutslinker  

 

Lore Van Nuffel  

Speelse Fennek  

 

 

VS 

Heline Van Peteghem  

Kleurrijke Kauw  
Mathias Van Roy  

Gezellige Schaarbek  


