
Kapoenen 
Dag allerliefste kapoentjes! We zijn weer aan een nieuw kimmeke gekomen Joepie!!! Zijn 
jullie ook zo benieuwd wat we deze keer allemaal gaan doen. Kom zeker elke zondag naar de 
scouts om weer superleuke spelletjes te spelen. Wijn kunnen al niet wachten! 
 
Hier nog even onze afspraken, zie dat jullie deze nooit vergeten: 
 
1. De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd 

 
2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen bij de leiding: Enya 

(0471380727). Je kan ook altijd een mailtje sturen naar kapoenen@scoutswezel.be. Zo 
weet de leiding hoeveel leden ze kunnen verwachten. Dit is dus zeer belangrijk.  
 

3. Doe steeds je scoutsdas aan om naar te scouts te komen! Let er ook op dat je naam 
overal op staat. 

 
 

4. Enkele belangrijke data:  
- 3-5 maart 2022: groepsweekend 
- 10-15 juli 2022: kapoenen kamp 

 
 

Zondag 4 december 9u45 – 12u30 Sinterklaasvergadering 
Zie ginds komt de stoomboot… Zijn jullie wel braaf geweest? Warm 
jullie stemmetjes maar al goed op, want vandaag verwachten we hoog 
bezoek.  
Sinterklaas komt ons bezoeken op de scouts, we hopen dat jullie er 
massaal zijn !!! 
Onderaan vinden jullie een tekening die jullie kunnen inkleuren en 
meenemen om aan de Sint te geven.  
 

Zondag 11 december 9u45 – 12u30 Halve dag 
ROEKOE ROEKOE!! Wat hoor ik daar? Het is een bos vol met dieren. Vandaag gaan we op de 
scouts op zoek naar die dieren en het grote dierenspel spelen! Zie zeker dat je komt op deze 
beestige zondag!!! 
 
Zaterdag 17 december                                                                   Kasactie          
Beste kapoentjes vandaag is het onze jaarlijkse kasactie we doen dit om wat centjes te 
verdienen voor het ons megacool kamp. Zet jullie schattige snoetjes maar al op want we 
gaan heel veel verkopen. Meer info volgt nog via mail.  
 



Zondag 18 december     Geen scouts 
Ohneeeeeeeeh, vandaag even rustdag in de scoutsplanning. Tot volgende week. 

Vrijdag 23 december.              18u30-20u30 Kerstfeestje+ Winterdrink 
Ook met de scouts vieren we natuurlijk kerst! Dit doen we op ons jaarlijks kerstfeestje van 
18u30-20u30. Iedereen moet een cadeautje meenemen (maximumprijs 5 euro). Het 
cadeautje moet zowel voor een jongen als voor een meisje gebruikt kunnen worden. En dan 
gaan we samen genieten van de gezellige kerstsfeer! Jullie ouders zijn van harte welkom op 
de Winterdrink waar ze kunnen genieten van een heerlijk glas glühwein of een lekkere 
chocomelk (of natuurlijk iets anders), om zo het kerstweekend op gepaste wijze kunnen 
inzetten. 

 

Zondag 25 december  Geen scouts 
Ohh wat geen scouts !?!?!?! 
Gelukkig is het Kerstmis en gaan jullie veel met jullie familie zijn 
en hopelijk veel mogen smullen. Geniet ervan!  
Prettige Kerst Kapoentjes 
 

Zondag 1 januari   Geen scouts 
Wat?? We zullen het nieuwe jaar moeten inzetten zonder scoutsvergadering... Hopelijk 
hebben jullie goed gevierd en wij wensen jullie allemaal een gezond en gelukkig nieuw jaar!! 
Wij kijken alvast uit naar de keicoole vergadering van volgende week. 

Zondag 8 januari 9u45 – 12u30 Wintergroepsdag 
Joepie het is wintergroepsdag dat betekent dat we een activiteit gaan doen met alle takken 
samen. Meer informatie volgt nog via mail 

.  
 



Vrijdag 13 januari 18u30 tot 20u30 Avond 
YESSSS!! Vandaag gaan wij allemaal samen een leuke film zien met elkaar (van 18u30 tot 
20u30). Er is toch niks beter dan een leuke avond film met een snackje!!! Kom zeker wij 
kijken er al heel hard naar uit! Tot dan  

Zondag 15 januari  Geen scouts 
Sorry kapoenen, vandaag is het geen vergadering want jullie leiding heeft veel schoolwerk! 
Hopelijk tot volgende keer!!!! 

Zondag 22 januari  Geen scouts 
Nogmaals sorry want dat schoolwerk is dus nog altijd niet verdwenen Wij kijken al uit naar 
volgende week!!!!! 

Zondag 29 januari 9u45 – 12u30 Halve dag 
YEEHAAAA!! Vandaag gaan wij is testen wat iedereen zijn favoriete sport is. En wie weet 
kom jij wel een nieuwe sport tegen die je keileuk vindt! Haal je sportiefste kantje maar 
boven en tot dan!! 

 
 

Zondag 5 februari   Geen scouts 
Vandaag is het geen scouts. De leiding is vandaag al de vergadering van volgende week aan 
het maken. Het wordt een knaller!! Zeker komen dus. 

.  

Zondag 12 februari 9u45 – 12u30 Halve dag 
Woeppp woeppp vandaag gaan we helemaal uit ons dak gaan! Heel de vergadering gaan we 
dansen en zingen. Jullie mogen jullie beste moves bovenhalen, want vandaag is het 
SWINGPALEISSS!!! 



 

Zondag 19 februari 9u45 – 12u30 Halve dag 
Trek jullie allerbeste keicoole verkleedkleren al maar aan want wij gaan het ooh zo grote 
carnaval-spel spelen!!!!  

 

Zaterdag 25 februari avond Fakkeltocht 
 
Vandaag op het programma: onze 
supergezellige fakkeltocht! In de brief (die later op onze 
site te vinden zal zijn) staat alle info, maar het 
belangrijkste is dat je je zeker  op voorhand inschrijft. 
Neem ook zeker je familie en  vrienden mee naar deze 
sfeervolle wandeling. Inschrijven kan t.e.m. 22 februari 
via: www.scoutswezel.be/fakkeltocht .  
 
                                                                                                                          

Zondag 26 februari  Geen scouts 
Rust vandaag maar eens goed uit. Vorige week was het zo leuk, gek en plezant. Dat je 
vandaag terug even energie moet krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OOHHH dit was alweer het Kimmeke, het volgende staat al op jullie te wachten met 
boordevol leuke activiteiten!! Jeuejejj !!  

 
Groetjes jullie liefste leiding xxxx 

 
 

 
 
 
 

  


