
Kapoenen 

Dag kapoenen! 

De maand oktober is weer voorbijgevlogen en we hebben ons al goed geamuseerd, en dat 

zullen we in de maand november zeker blijven doen :) . Op jullie plaatsen… klaar… start!!!  

Vrijdag 3 november van 19-21u organiseert de Jin van onze scouts een kinderfuif waar jullie 

allemaal welkom zijn (niet verplicht maar wel o zo leuk). Neem een centje mee en kom 

dansen op de beste liedjes! 

 

Zondag 5 november 

Vandaag gaan we eens lekker sporten! Wie is de snelste? Wie is de lenigste? Wie is het 

slimste? Trek jullie sportschoenen aan, smeer je kuiten al maar in en neem je beste benen 

mee. Van 14-17u aan de lokalen. 

 

 

Zaterdag 11 november 

Vandaag is het uitzonderlijk vergadering op zaterdag! We starten om 14u aan de lokalen en 

we eindigen om 17u aan de parochiezaal (melkerijstraat 84). Wat we zullen doen is nog een 

verrassing. Hierna zijn jullie welkom op onze kaas-en wijnavond dat we samen organiseren 

met scouts Halle. Hier kunnen jullie samen met jullie ouders een hapje komen eten. Tot dan! 

     

Weekend 17-19 november 



Eindelijk, we gaan op ons allereerste kapoenenweekend!! Dit jaar gaan we op weekend naar 

Sint-Genesius-Rode. We spreken vrijdag af om 19u15 aan het station van Halle. Daar 

zullen we de bus nemen naar Rode. Zondag mogen jullie ouders je komen halen om 12u 

komen ophalen In Rode. Adres : Fonteinstraat 38, 1640 Sint-Genesius-Rode. De 

prijs voor het weekend bedraagt 25 euro, gelieve dit cash mee te geven bij vertrek. Dit 

weekend is er ook een thema. Jullie mogen zich namelijk verkleden in Ridders en 

Prinsessen! Indien er nog vragen zijn mogen jullie ons altijd contacteren via telefoon of 

mail. Wij hebben er alvast zin in!!! 

Miel : 0495112505 

Wannes : 0479187702 

Anouk : 0470345805 

Chris : 0468151460 

Myrthe : 0489937989 

 

Nu juist nog enkele praktische zaken :  

Wat nemen we mee?  

- Slaapzak en matje, luchtmatras,… 

- Pyjama en knuffel  

- Tandenborstel en tandpasta 

- Handdoek(ken), washandje en zeep  

- Medicatie (indien nodig) 

- Voldoende WARME kledij (T-shirts, truien, broek, kousen, ondergoed,…) 

- (regen)jas + handschoenen, muts en sjaal 

- Schoenen  

- Pantoffels voor binnen (!!! Anders wordt het binnen veel te snel vuil) 

- Scouts-uniform 

Wat laten we thuis?  

- Mama’s en papa’s (die hebben we niet nodig) 

- Alle elektronica  

- Gevaarlijke dingen 

- Slecht humeur!   

 

 

 

 

Zondag 26 november 

Jaja, vandaag spelen we het ongelooflijke, zalige, 

coole, vette, leuke, plezante, prettige, toffe maar ook 



heel fijne ladderspel! Wie zal eindigen op de bovenste plaats van de ladder? Wie kan zich 

kronen tot de absolute ladderspelkampioen? Wie heeft het in zich? Afspraak van 14-17u aan 

de lokalen :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie favoriete leiding, 

 

 


