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KAPOENEN AAPJES 

Vrijdag 11/12: Gezelschapspelletjes-vergadering (19u – 21u) 

We spelen een spel vanavond! Of misschien 2… Of zelfs 3??? Wij zijn wel eens benieuwd 
wat jullie favoriete gezelschapsspelletje is!  

Vrijdag 18/12 Joepie-het-is-bijna-kerst-vergadering (19u – 21u) 

De meest gezellige dagen van het jaar komen er weer aan! Dit moeten we vieren! Wij 
zorgen voor de muziek, chips en cola! Jullie zorgen voor de sfeer en de cadeautjes! Neem 
allemaal een cadeautje van maximum 5 euro mee en jullie beste kerstoutfit! Wij kijken er al 
naar uit!  

Vrijdag 25/12: Geen vergadering 

Vrijdag 01/01: Geen vergadering 

Vrijdag 08/01: Nieuwjaar-vergadering (19u – 21u) 

Gelukkig Nieuwjaar!!! Trek jullie feestkledij aan want het is feest! De eerste vergadering van 
2021 wordt een knaller! Het wordt feestje met muziek, hapjes en lekkere kinderchampagne.  

PS: De leiding is ook benieuwd naar jullie nieuwjaarsbrieven!  

Vrijdag 15/01: Knuffel-vergadering (19u – 21u)  

Omdat we elkaar nu al ZOOO lang niet meer mogen knuffelen, hebben we eens nagedacht 
over hoe wat dat kunnen oplossen. Toen kwamen we op een briljant idee. We nemen 
gewoon allemaal onze meest favoriete knuffel mee vandaag!  

Vrijdag 22/01: Casino-vergadering (19u – 21u) 

Omdat we net al ons spaarcentjes uitgegeven hebben aan kerstcadeautjes, moeten we 
allemaal terug gaan werken. Pffff….. . Of wacht! We houden gewoon een casinoavond!  

Vrijdag 29/01: Geen vergadering 

Zondag 07/02: Studio 100-vergadering (14u - 17u) 

Samson & Marie, K3, Piet piraat, Kabouter Plop en Ghost Rockers zijn de max en dat gaan 
we vieren! Kom allemaal verkleed in je favoriete personage en maak je klaar om mee te 
brullen met fantastische hits! Onze vergadering wordt zelfs veel leuker dan een dag naar 
Plopsaland! 
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Zondag 14/02: Valentijn-vergadering (14u - 17u)  

Vandaag is het dag van de liefde! Joepie! Vandaag spelen we allemaal spelletjes in het 
thema van de liefde. Welke kapoen is er verliefd? We gaan ook liefdesbrieven schrijven naar 
jullie leukste leiding eveeeeer!  

Zondag 21/02: Ridders en prinsessen - Vergadering (14u - 17u)  

Vandaag gaan we met de teletijdmachine terug naar de middeleeuwen! De tijd van de 
kastelen, draken, ridders, prinsen en prinsessen. Trek jullie harnas of prinsessenkleed aan 
om de draak te verslaan en jullie kasteel te redden! 

Zondag 28/02: Kapoenen-zijn-de-baas-vergadering (14u - 17u) 

Jullie zitten nu allemaal al een tijdje in de scouts en kennen dus al al de scoutsspelletjes die 
er bestaan. Vandaag is het aan jullie om de spelletjes te kiezen! (Dit wil niet zeggen dat jullie 
plots de baas zijn over de leiding ;-) ) 

 

Ons scoutsuniform bestaat uit: 

● Een korte! groene! broek. 
● Een beige scoutshemd. 
● Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding). 
● Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding). 

  

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 
kapoenen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: AAPJES. 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Charlotte: 0470 08 88 55 

Leonie:  0475 77 37 66 

Lotte: 0468 11 65 21 

Julie: 0470 59 34 14  

Jonas: 0471 45 08 16 

 


