
 

 

 

KAPOENEN 
Woehoew januari en februari zijn weer daar! Opgepast, omdat de leiding allemaal 
examens heeft, hebben we soms scouts op andere dagen. Alles goed doorlezen dus! 
Vrijdag 7 januari 
Pet, muts of keppel? Welke krijg jij van de 3 koningen? Je oude is inmiddels 
versleten… 
Kom je mee samen met ons rond bij de huisjes om lekker luid te zingen! Met 
onze beloningen kunnen we allemaal lekkere dingen kopen voor op kamp! 
Verkleed jullie heel leuk en neem een zaklamp 
Afspraak om 18h aan de joengele en om 20h mogen jullie hier ook opgehaald 
worden. 

 
Vrijdag 14 januari 
Zijn jullie klaar voor de allerleukste filmavond van het jaar? Vanavond is het zo 
ver! 

Neem allemaal maar chips of popcorn mee (ook voor de leiding      ), en iets om 
te drinken. Kleed jullie maar lekker warm aan, dat we niet van de kou vergaan! 
Afspraak om 19u aan de Joengele, om 21u mogen jullie opgehaald worden en 
rechtstreeks jullie bed in kruipen. 

Vrijdag 21 januari  

Brrrrrrr… Wat is het koud deze winter. Om ons op te warmen gaan we vandaag 
een gezellige kampvuuravond houden! Doe allemaal warme kleren aan en warm 
jullie stem alvast op om “vrolijke vrienden” te zingen. 
Om 19u worden jullie verwacht aan ons vuurkamp aan de Joengele en om 21u 
mogen jullie opgehaald worden.  

 
Zondag 30 januari  
Dag lieve piraten, wij hebben jullie nodig! Piraat Kobe is de schatkaart 
kwijtgeraakt en nu weten wij niet meer waar wij onze schat verstopt 
hebben. Hopelijk kunnen jullie ons helpen om de schat terug te vinden 
zodat we kunnen verder varen over de zeven zeeën. 
Om 13u45 start onze missie aan de Joengele, om 17u kunnen we 
hopelijk allemaal naar huis. 
 

 
 
 
 



 

 

Zondag 6 februari  

Omdat de leiding moet uitrusten na een zware periode op zee, en heel de boot nog moeten poetsen, 
gaan wij niet op tijd op de scouts geraken en zal het dus vandaag geen scouts zijn. Hopelijk is tegen 
volgende week alles proper en kunnen we weer scoutsen! 

 
Zondag 13 februari  
 
Vandaag gaan we schaatsen op de schaatsbaan in Haasrode! Afspraak om 13u aan de 
Joengele en om 17u zijn we terug!. Breng zeker een muts, sjaal en handschoenen mee 
want het is daar koud! 
We zijn ook nog op zoek naar lieve mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broers en zussen die 
ons willen brengen. 
 

Zondag 20 februari  
Vandaag gaan wij testen hoe een coole kapoenen jullie allemaal zijn! Na alle moeilijke 
uitdagingen en spannende opdrachten gaan wij beslissen wie allemaal de 
superbelangrijke titel ‘scout’ verdient. 
Kom allemaal goed voorbereid en getraind naar de joengele om 13u45, om 17u mogen 
jullie allemaal doodmoe terug richting huis gaan! 
 
Zondag 27 februari  
 
Omdat er vorig jaar op 27 februari een eerste corona-besmetting werd vastgesteld in Tilburg, 
Nederland en dat dat het begin was van de corona-pandemie in Nederland, hebben we vandaag een 
dagje vrijaf om te rouwen over deze trieste gebeurtenis. Geen scouts! 
 
 
Groetjes 

 
 
Kwikstaart - Zeepaardje - Agame - Gnoe - Frivole Streepmuis - Pittige Sneeuwhoen - Sofie 



 

 

 


