
Kapoenen Sprokkel 
November en december



13 november: Geen vergadering
 
 

Liefste kapoentjes, vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. De leiding
is druk bezig met het verkopen van kerstrozen. Misschien verschijnen we dit

weekend wel bij jullie deur. Tot volgende week!!
 
 



 

20 november – 12u30 tot 15u30 @bibliotheek van Temse       

Hij komt, hij komt, de lieve goede sint. HET IS ZOVER!!! De Sint is in het land
en komt vandaag een bezoekje brengen aan Temse. Hopelijk zijn jullie
allemaal braaf geweest en worden jullie verwend met allerlei cadeautjes en
lekkere snoepjes! 

Veel groetjes van de kapoenenleiding xxx



27 november - 14u tot 17u @VP
Liefste kapoentjes
We stappen vandaag met zen allen in de teletijdmachine, op weg naar de
klassieke oudheid. Beste Romeinen en Grieken…hier komen de dapperste der
kapoenen!!! We gaan samen met jullie een reuzegrote memory spelen. Tot dan
;)) 
      



 

2-3 december: 24u (Vrijdag 20:00– zaterdag 16u) @VP
Liefste kapoentjes
Dit weekend staat er iets heel speciaal op de planning. Wij gaan namelijk ‘24u’ op de scouts doorbrengen. 
Het thema is ‘Sinterklaas’, dus wij verwachten vrijdagavond een leger aan roetpieten op ons VP-plein. Wat neem je
allemaal mee? 
·Kledij
·Verkleedkledij (Sinterklaas, piet, ...)
·Regenkledij
·Matras of veldbed
·Slaapzak, kussen 
·Toiletgerief
·Een extra schoen 

Gelieve op voorhand in te schrijven via de link: https://shop.scoutstemse.be/24u-kapoenen/
Tot dan!!! Xxx

 



 

11 december - 14u tot 17 u @Schuttershof 
Elaba kapoentjes

De leiding heeft razende honger en ongelofelijk veel zin in hamburgers. Er is alleen 1 groot
probleem: niemand kan koken en we weten al helemaal niet wat er allemaal op moet liggen. We

vroegen ons af of jullie samen met ons het grote hamburgerspel willen spelen???
Hongerige groetjes van de kapoenenleiding xxx 

 



 

23 december – 19u tot 21u @VP
Elaba kapoentjes

Vandaag houden we ons jaarlijks kerstfeestje! Haal jullie mooiste kleren maar boven, want we gaan
er een onvergetelijk feest van maken. Vergeet ook geen cadeautje (t.w.v. 5 euro) voor onder onze

kerstboom!

Feestelijke groetjes van de leiding xxx



 

1 januari - geen vergadering 
Liefste kapoentjes

Wij wensen jullie de beste wensen voor het nieuwe jaar! Laten we van 2023 nog een groter, leuker,
graver en scoutesker feest maken! Wij kijken er alvast heel hard naar uit en zien jullie graag na de

kerstvakantie terug. 

Veel kusjes van de leiding xxx



 

6 januari - Film avond
Liefste kapoenen, 

Vandaag hebben wij speciaal voor jullie een film avond georganiseerd in de Roxy! Welke film het
zal zijn, is nog een verrassing. Wij verwachten jullie van 18:30 tot 21u aan de Roxy zelf.

 
 
 
 



 

Belangrijke data: 
Weekend: 17-19 februari 

Kamp: 7-13 juli 
 

Contact: 
Tita: 0471366399

Xebo: 0499766858
Petro: 0483543334
Frie: 0499735715
Rikki: 0473695626

Zazoe: 0468132993 
 

Kapoenen@scoutstemse.be
 
 
 


