
 

 

 

KAPOENEN 
 

 
 
Zaterdag 3 december 

joepieeeeee jeeeej, zie ginds komt de 

stoomboooooot TOETOET!! de Sint is alweer 

eventjes in het land en ook dit jaar zal de 

goedheiligman passeren bij de kapoenen, om eens 

te kijken of jullie wel braaf zijn geweest. Kom dus 

gezellig zaterdagavond naar de Joengele, want 

daar wacht jullie een verrassing tussen 18u en 20u.   

Zorg dat je nog niet te veel hebt gegeten thuis, want 

Sinterklaas en roetpiet zullen zorgen dat  er genoeg 

lekkers te smullen valt!! Hmmmmm 

 

Zondag 11 december 

HOHO wat gaat er vandaag gebeuren!!!! Kato en Victor gaan trouwen, JOEPIE. Na 

maanden lang hun relatie geheim te houden, brengen ze het eindelijk in het licht. Wat kan 

je verwachten vandaag: veel vreugde, feest, drankjes en vooral plezier. 

Dit allemaal op de receptie aan de Joengele die van start gaan om 13u45 en daar ook 

eindigd om 17u. 

 

Vrijdag 16 december 

Wij gaan vandaag oefenen om keihard te kunnen feesten tijdens kerst en nieuwjaar! 

Knutsel voor ons megagrote kerstfeest een leuk cadeautje en pak het in zodat niemand 

weet wat het is      . Jullie mogen ook altijd chips, groentjes, drank, koekjes of wat dan ook 

meenemen, want we moeten natuurlijk ook geoefend hebben op het kerstdiner! Dit wil je 

echt niet missen dus kom zeker naar de Joengele om 18u, om 20u zullen jullie ouders jullie 

hopelijk net niet naar huis kunnen rollen. 

 

Zondag 25 december  

Ho ho ho, de kerstman is net bij ons thuis geweest en heeft 

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel pakjes meegebracht voor ons, hierdoor zullen wij een 

hele dag bezig zijn met al die pakjes te openen. Het is vandaag dus spijtig genoeg GEEN 

SCOUTS. Ah ja, we moesten jullie ook nog de groetjes doen van de kerstman. 



 

 

Zondag 1 Januari 

Gelukkig nieuwjaar allerliefste kapoentjes!!! 

Aangezien jullie (en wij natuurlijk ook) nog volop nieuwjaarsbrieven aan het voorlezen zijn, 

is het vandaag GEEN SCOUTS. Jammerrr maar wij beloven jullie dat we het de volgende 

keer scouts extra leuk zullen maken 

 
Vrijdag 6 januari 
Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe hoed, 
mijn oude is versleten, mijn moeder mag’t niet weten,... 
het is aan jullie om het liedje verder te zingen. Haal jullie 
mooiste drie koningen kostuums maar uit de kast en 
kom zo snel mogelijk naar de Joengele  om 19 uur. Om 
20u30 wanneer jullie allemaal uitgezongen zijn mogen 
jullie weer naar huis gaan. 
 
Zondag 15 januari 
Jooow super coole kapoenerss, vandaag gaan wij een super mega cool spel spelen. Trek 
die coole scoutskledij aan om een kei nice scoutsdag te beleven. Wij verwachten jullie 
allemaal om 13u45 aan de joengele en om 17 uur mogen jullie coolios weer opgehaald 
worden door jullie allerliefste mama’s en papa’s. 
Peace out! 
 
Vrijdag 20 januari  
Nu het al zo vroeg donker is gaan wij eens griezelen in de Joengele, wie durft er komen en 
is een echte stoere bink of coole meid? 
Ben je bang van spinnen of spoken????  
Kom dan mee griezelen tussen 18u30 en 20u  
Pak je zaklamp mee!!  
 
Zondag 29 januari  
UITNODIGING VOOR VERJAARDAGSFEEST: 

waar?  Joengele 
Voor wie? echte stoere kapoenen 
wanneer?  van 13u45 tot 17u 
van wie?  een random zalm die verdwaald is op het droge 
Kom jij ook? 

 
Dikke kussen van jullie leukste leiding; Zalm, Gnoe, Gier,Snoek, Schroefhoorngeit,Patrijs 
en Orka 
Ps: het is heel koud, dus kleed jullie maar goed aan! 
 

 

 

  


