
Kapoenen sprokkel 

november/december

 



ZONDAG 14/11

 

ZONDAG 21/11

 

Liefste kapoentjes, vandaag is het vergadering op
wieltjes! Neem jullie skateboard, rolschaatsen,

steppen,... zeker mee!
We spreken af op het VP  van 14:00 tot 17:00.

Geen vergadering deze week! :(
 



VRIJDAG 26/11

 

Deze vrijdag is het cinemavond wij voorzien
een warm lokaal, enkele snacks en een super

leuke film.
Wij spreken af op het VP van 19:00 tot 21:00.

 
Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten is de Sint
in ons land. Omdat wij allemaal brave kindjes

zijn gaan wij met zen allen onze schoen zetten.
Neem dus zeker allemaal één schoen mee die

jullie een weekje kunnen missen.
 



ZONDAG 12/12

 

ZONDAG 05/12

 

 Beste Kapoenen het is zover de Sint is geweest.
Ben je benieuwd wat hij gebracht heeft kom

dan zeker kijken! 
Wij spreken af op het VP van 14:00-17:00

 

Joepie! Wij gaan zwemmen in het zwembad van
Beveren. Gelieve allemaal 5 euro mee te nemen.
Jullie mogen jullie kapoen om 14:00 afzetten
aan de ingang van het zwembad in Beveren

(LAGO) en om 17:00 mogen jullie jullie
kapoen terug ophalen op dezelfde locatie.

 



 

VRIJDAG 17/12

 

Party! Party! Vandaag nodigen wij jullie uit voor
het jaarlijkse Kerstfeestje. Dit wil zeggen
lekkere snacks, DJ Apo en stoelendans!

Gelieve dus allemaal een cadeautje mee te
nemen van maximum 5 euro.

Wij spreken af op het vp van 19:00 tot 21:00
 

ZONDAG 26/12

 

Geen vergadering deze week! :( De leiding moet
studeren.

 



ZONDAG 02/01

 

Geen vergadering deze week! :( De leiding moet
studeren.

 

INFOAVOND
Op zondag 5 december om 17:00 op het VP

nodigen wij alle ouders uit voor een algemeen
infomoment. Hier geven wij wat meer info over

onszelf en de Kapoenentak.



 

KAMPDATA
Ook dit Scoutsjaar gaan wij op kamp. Het

kapoenenkamp zal doorgaan van 11/07/2022
tot 15/07/2022

 

WEEKEND
Ook dit Scoutsjaar gaan wij op weekend. Het

kapoenenweekend zal doorgaan van
18/02/2022 tot 20/02/2022

 



INFO

 

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
 

Wet
bosbewoners stil

luister naar de wind 
kom uit je nest en

verlaat je hol
aarzel niet en kom, knik

Gebed
dag Jezus die ons kent en

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

ons allen fijn


