
Kalender 2
Kapoenen

Reis rond de wereld13 Nov
14-16u Even rijst in China gaan eten of de samba dansen in Spanje? Het kan

allemaal vandaag! Trek maar je sandalen aan of misschien wel een
winterjas?

20 Nov
9-11u

Ontbijt
Sta maar eens vroeg op en kom in de ochtend naar de scouts. Maak
dat jullie buikjes leeg zijn dan kunnen we die samen vullen aan een
gezellige ontbijttafel. Vergeet niet €2 mee te nemen.

Geen vergadering
Deze week is er geen vergadering, maar niet getreurd volgende
week mogen jullie allemaal terugkomen!

27 Nov

4 Dec
14-16u

Sinterklaas
Wees maar braaf of je belandt in de zak van zwarte piet en
sinterklaas. Wie weet krijg je wel een snoepje als je flink meewerkt.

Zeerovertje11 Dec
14-16u Ben jij een echte piraat? Dan is vandaag jouw dag. Grijp je kans en

verover alle schatten samen met je crew want nu ben jij de kapitein!

17 Dec
19-21u

Kerstfeestje
Breng deze vrijdag een cadeautje mee tussen de 3 en 5 euro. Dan
zullen we samen onder de kerstboom er een leuke avond van maken.

25 Dec
en 

1 Jan
 

Geen vergadering
Deze vakantie is er geen scouts :( 
Maar alle kapoenenleiding wenst jullie een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar! Geniet maar van jullie vakantie!



8 Jan
14-16u Haal je dansschoenen uit de kast en maak je klaar voor een muzikale

zaterdag met de scouts. 

Muzikaal pak

15 Jan
14-16u

Verassingsvergadering
Vandaag is 1 grote verassing! Jullie zullen nooit raden wat we vandaag
zullen doen maar wees maar zeker dat het weer leuk wordt. 

21 Jan
19-21u

Film!
Pak jullie beste films van thuis mee en wie weet kijken we die van jou
wel! Deze vrijdag avond wordt een gezellige avond films kijken zoals in
de cinema.

29 Jan
14-16u

Ballenvergadering

5 Feb
14-16u

Quiz: De slimste kapoen
Weet jij hoeveel magen een koe heeft? Of hoe je een klein paard
noemt? Vandaag zullen we het te weten komen. Dus schaaf je parate
kennis maar bij zodat je zeker wint. 

12 Feb Geen vergadering

Grote ballen, kleine ballen? Alles geen probleem... vandaag spelen we
met elke soort een spel zoals het hoort.

19 Feb
14-16u

Levend gezelschapsspel
Vandaag spelen we al jouw favoriete bordspellen, maar met een twist! 

26 Feb
14-16u

Riet is jarig vergadering!
Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Riet!           
 Dat vinden wij allen zo prettig, ja-ja. En daarom zingen wij blij.
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