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10/10
Dorpspel

Eleba kapoentjes! We hebben vandaag weer een super
leuk spel op het programma staan! We spelen een
dorpspel! Bereid jullie maar voor op een actieve zondag!
Wat breng je zeker mee: een WITTE T-SHIRT! We spreken af
het vp-plein van 14u tot 17uur.

17/10
Moddertocht

 
Aandacht aan alle zwijntjes, grote en kleintjes, want hier
volgt een belangrijk bericht. Wil jij zoals een echt zwijntje
eens rollen in de modder? Dan is het vandaag jouw kans om
je eens exstra vuil te maken en verwachten wij jou van
14u00 tot 17u00 op den hof (ander scoutsterrein-
fonteinstraat 7a). Vergeet niet om reserve kledij, plastic zakje
voor vuile kleren, een handdoek en een washandje mee te
nemen.



22/10
Dag van de

jeugdbeweging 

24/10
Jeugdbeweging

spel

Liefste kapoentjes, vandaag is het de grootste en
belangrijkste feestdag van het jaar. Het is de dag van de
jeugdbewegingen en dat moet natuurlijk gevierd worden!
Het is de enige dag dag van het jaar dat je even niet moet
nadenken over je outfit en urenlang voor de spiegel moet
staan. Want vandaag mogen jullie lekker in uniform naar
school! Foto' zijn altijd welkom. 

We spelen vandaag een groot spel in het kader van DAG
VAN DE JEUGDBEWEGING! Zet jullie schrap want het is
vandaag onze taak om te laten zien aan de andere
groepen dat wij de strafste, coolste en sterkste tak zijn! We
spreken af aan het NATUURHUIS in steendorp van 14u tot
17u. (Kapelstraat 170a, 9140 Temse)



05/11
24uur

Eleba kapoentjes! Vandaag gaan we griezelen met elkaar!
Jullie mogen verkleed naar de activiteit komen! Wat we
gaan doen, dat is nog een verrassing ;) 
We spreken af op het vp om 14u tot 17u. Tot dan. 

31/10
Halloween

Kleren 
Verkleedkledij in thema games (bv: Mario, Pokémon,...) 
Tandenborstel, tandpasta 
Regenkledij
Matras of veldbed
Slaapzak, kussen
15euro 

Heey kapoentjes, vandaag is het een speciale vergadering, we
noemen dit onze 24uur. Dat houdt in dat we 24 uur met elkaar gaan
doorbrengen. We starten vrijdag 5 november om 19:30 en eindigen
op zaterdag 6 november om 17uur. Wat brengen jullie mee: 

Laat ook even weten voor  1november of je aanwezig gaat zijn op
onze 24 uur via mail. Het gaat door op het vp-plein. We zien jullie
daar. Groetjes de leiding



Contact

Tita 04 71 36 63 99
Apo 04 97 34 33 29
Xebo 04 99 76 68 58
Petro 04 83 54 33 34 

kapoenen@scoutstemse.be

Info

Wet
Bosbewoners stil

Luister naar de wind
Kom uit je nest en verlaat je hol 

aarzel niet en kom, klik

Gebed
Dag jezus die ons kent 

en altijd bij ons bent 
help ons flink kapoentjes zijn
dan wordt het voor ons allen

fijn

Tweedehandsmoment: 17 oktober in het kapoenenlokaal
van 12:30 tot 14:00


