
Kapoenen 
 

Dag lieve kapoentjes, sommigen van jullie zullen me al kennen, maar anderen nog niet. 

Daarom zal ik me even kort voorstellen. Mijn naam is Meneer Kapoen en ik ben de zachtste, 

liefste, dapperste en stoerste teddybeer van de hele wereld. Ik ga net zoals jullie naar de 

Scouts van Sint-Rochus en vindt het daar suuuuper leuk. vorige maand moesten jullie 

afscheid nemen van jullie oude leiding ( Tim, Pauline, Fien en Miel) en nu staan er dus heel 

nieuwe leiders en leidsters klaar om leuke spelletjes met jullie te spelen. Omdat ze nog niet 

wouden verklappen wie ze eigenlijk zijn, hebben ze aan mij gevraagd of ik deze maand de 

maandschors wil schrijven.  

Zondag 1 oktober 

Vandaag ben ik een beetje droevig want deze week kan ik niet naar de scouts gaan. De 

leiding moet nog van alles regelen voor het nieuwe jaar dus vandaag geen vergadering. 

Maaar geen zorgen, volgende week zullen we ons dubbel zo hard amuseren. 

 

Zondag 8 oktober 

Vandaag kunnen jullie voor het eerst kennis maken met mij en jullie nieuwe leiding. Ook 

zullen er waarschijnlijk een hoop nieuwe kindjes in onze groep zitten die we nog niet goed 

kennen. Daarom spelen we vandaag kennismakingsspelletjes. Jullie zijn dus allemaal welkom 

van 14u tot 17u aan de lokalen. 

Zaterdag 14 oktober 

Deze week is er helaas weeral geen vergadering, maar we kunnen wel iets anders leuks 

komen doen. Vandaag is het namelijk onze jaarlijkse spaghettikermis die doorgaat in de 

Parochiezaal  (Melkerijstraat 84) met wel zeker 5 verschillende soorten pasta en sauzen. Hier 

kunnen jullie je buikje dus helemaal vol komen eten en de echte slokoppen kunnen dit zelf 2 

keer komen doen want wij zijn zowel ‘s middags als ‘s avonds open. 

Zondag 22 

20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-

4-3-2-1- wie niet weg is, is gezien!!!Vandaag 

wordt het extra leuk want we spelen een spel 

dat helemaal rond mij draait. Jawel ik heb mij 

verstopt en jullie mogen mij komen zoeken. Als 

jullie goed meespelen helpt de leiding jullie 

misschien wel door tips te geven. Ik ben nu al 

benieuwd naar wie mij het eerste zal vinden. 

Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u. 

 



Zondag 29 

Nu iedereen elkaar toch al wat beter kent, is het tijd voor een echt bosspel. Ik mag nog niet 

verklappen welk bosspel we precies gaan spelen, maar ik kan wel al zeggen dat jullie je 

kampbouwkunsten, zoekgave en looptalent zeker nodig gaan hebben. Ook komen mijn 

vrienden de smurfen op bezoek, maar dit mocht ik eigenlijk nog niet verklappen. Ssssst 

mondje toe dus en niet verklappen aan de leiding dat jullie dit al wisten. We spreken af om 

14u aan de lokalen en jullie ouders mogen jullie terug komen halen om 17u aan de ingang 

van het kluisbos ( straat Kluisbos, Buizingen). 

 

Zo dat was het voor deze maand! 

Knuffels en pootjes en lekjes,  

Meneer kapoen ( en jullie nieuwe leiding) 


