
Dag beste kapoenen!  

Het nieuwe scoutsjaar gaat eindelijk beginnen! En daarbij hoort natuurlijk een 

maandprogramma, hieronder vinden jullie de activiteiten die we gepland 

hebben voor de komende maanden!  

 

Enkele praktische zaken: 

De vergaderingen starten zondag om 14u en eindigen om 17u, tenzij anders 

vermeld in het maandprogramma. We verwachten dat elke kapoen op tijd 

komt!  

Het lidgeld van de kapoenen bedraagt 45€ en moet overgeschreven worden op 

volgend rekeningnummer: BE44 7343 2528 3445. In het lidgeld zit een 

verzekering en een vieruurtje verwerkt.  

 

Als jullie nog met vragen zitten kunnen jullie altijd een kijkje nemen op onze 

website https://www.scoutsmeerdaal.be/ of een mailtje sturen naar de 

kapoenenleiding (kapoenen@scoutsmeerdaal.be). 

De leiding heeft alvast superveel zin om er volledig voor te gaan dit jaar! Tot 

binnenkort!!  

  

https://www.scoutsmeerdaal.be/
mailto:kapoenen@scoutsmeerdaal.be


Maandprogramma: september-december  

 

Zondag 16 september: Openingsbarbecue  

Hmmmm! Lekker! vlezekes. Het is openingsbarbecue.  

Zondag 23 september: Startdag 

Spannnneeeeend, vandaag begint EINDELIJK het nieuwe scoutsjaar! We 

beginnen met een super toneeltje waarbij jullie eindelijk jullie nieuwe leiding 

te weten komen…  

Daarna gaan we ons traditioneel eens goed vettig en vuil maken!! Doe dus 

zeker niet je beste kleren aan!  

Zondag 30 september: 

koekoe! Wie ben jij? En jij daar met de rode T-shirt?  

Vandaag blijven we op de lokalen en gaan we elkaar nog beter leren kennen!  

Belangrijk!: Na de  vergadering vindt er een algemeen infomoment 

plaats in de lokalen, alle ouders zijn welkom om dit bij te wonen. De leiding zal 

zich aan jullie voorstellen en enkele praktische info meegeven. 

Zaterdag 6 oktober: dia-avond 

Vandaag is het dia-avond! Iedereen is welkom vanaf 19u in het OC in Blanden.  

Zondag 7 oktober: sprookjesbos! 

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de flinkste kapoen van het land?? 

Vandaag gaan we samen met feeën, trollen, kabouters, heksen, tovenaars en 

alle andere sprookjesfiguren naar het bos! 

Zondag 14 oktober: Ontvoering! 

oh nee!!!! Wat is er nu gebeurd?!?! Er is iemand ontvoerd op de lokalen!! We 

hebben jullie hulp nodig om de dader te vinden. Kom snel! 

Zondag 21 oktober: Tijdreizen  

Vandaag reizen we in de tijd. We gaan terug naar de tijd van de oude 

Egyptenaren! Piramides, mummies, farao’s! Doe zeker je beste verkleedkleren 

aan! 

Zaterdag 27 oktober:  

brrrrr! Awoooeeee! Hehehhehehe! Gnag gnag gnag! Het is Schrikkeltocht! 

Meer info volgt. 



Zondag 28 oktober: geen vergadering!  

De leiding moet nog bekomen van de enge schrikkeltocht. Er is geen 

vergadering vandaag. 

 

Zondag 4 november:  

hmmmm! Lekkkeeer! Koken! Smullen! Op, op alles is op! 

Zondag 11 november:  

Wapenstilstand? Neenee, oorlog! Jullie gaan op trainingskamp. Kom allemaal 

in jullie mooiste legerpak!  

Zaterdag 17 november:  

Kaas & Wijnavond! Hmmm! Lekker! Meer info volgt.  

Zondag 18 november: geen vergadering! 

De leiding is nog moe van de lekkere wijntjes en kazekes. Er is geen 

vergadering vandaag. 

Zondag 25 november: Spelletjes!  

1+1=2 en 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 , hoeveel appels passen er tussen de maan en de 

aarde? 

Vandaag gaan we puzzels oplossen en gezelschapspelletjes spelen! 

Zondag 2 december: feestje!  

Leiding Andreas is weer een jaartje ouder! Dus…. Feestje bouwen! Joepie jeej!  

Vrijdag 7 december: Sinterklaas komt langs! 

We hopen dat elke kapoen heel het jaar braaf geweest is het voorbij jaar, want 

anders…. Jullie zijn welkom van 18u15 tot 20u15.  

Vrijdag 14 december:  

Het is veel te koud om buiten te spelen. Tijd voor een leuke film met een 

warme chocomelk. We beginnen om 18u15 en eindigen om 20u15. 

Vrijdag 21 december:  

Sinterklaas is met zijn pieten en zijn stoomboot allang terug in Spanje, maar 

geen nood. De Kerstman komt er bijna aan!! De kerstbomen zijn mooi versierd 

en de haard is aan het branden. De daken zijn wit en er komt rook uit de 

schouw. De kalkoen, gevuld met 175g boter, 2 grote uien, een citroen, 8 

sneetjes wit brood en kruiden, is aan het braden in de oven op 200°C.  



Vandaag geven we een kapoenenkerstfeest! Bij een kerstfeest horen natuurlijk 

cadeautjes! Iedereen neemt een cadeautje mee van maximum €5. Het feestje 

begint om 18u15 en eindigt om 20u15!  

 

 

Zo, er zijn jammer genoeg al 3 maanden van het scoutsjaar voorbij! De leiding 

moet zich vanaf nu even terugtrekken in hun te dikke boeken en cursussen! 

Tot in Februari!! Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!  

Groetjes, 

De kapoenenleiding.  

 

 

 

 

• Januari 2019: 

Het tweede semester van het scoutsjaar gaat terug van start op 13/01! De 

komende vergaderingen (13/01 – 20/01 – 27/01 – 03/02) neemt de jin (oudste 

leden) onze leidingstaak over. Zo doen zij al wat ervaring op als leiding voor de 

komende jaren. Ze worden hierin telkens begeleid door 1 of meerdere 

huidige/oud leiding. Vanaf 10/02 nemen we de taak terug op ons! Het 

maandprogramma voor het 2de semester volgt later.   

 

 

 

 


