
 

 

 

KAPOENEN 
 

 

Het is al mei?! Nog 1 maandje scouts en dan zit het scoutsjaar er weer 
op :( Maar niet getreurd dat wil ook zeggen dat we bijna op kamp gaan, 

joepie!  
 

Zondag 1 mei 
De leiding is op leidingsweekend en druk aan het vergaderen om het kamp in 
orde te brengen. Geen scouts :( 
Als je je verveelt, wat logisch is op een zondag zonder scouts, kan je je belofte 
al eens inoefen. Alle eerstejaars kapoenen moeten deze op kamp vanbuiten 
kennen! Oh ja en kennen jullie onze totems ondertussen al? Ook heel 
belangrijk!! De belofte en totems vinden jullie onderaan in deze korrel. 

 
Zondag 8 mei 
Vandaag gaan we naar de meifeesten, hoera! Een feestje in het park, 
dat kunnen wij toch niet gemist hebben zeker? We spreken af om 
13u45 aan de trappen van het gemeentehuis. Jullie mogen hier ook 
opgehaald worden om 17u.  
 

 
Zondag 15 mei 
Woehoeeew vandaag spelen we één groot spel met alle kleine takken! 
De leiding organiseert een heuse vlaamse kermis met alles erop en 
eraan. Dat wil je niet gemist hebben! Kom dus zeker af, en vergeet je 
goed humeur niet! 
Afspraak om 13u45 aan De Joengele. Om 17u mogen jullie naar huis. 
 

 
Zondag 22 mei 
Het is vandaag de laatste scoutszondag :( Maar niet getreurd, we gaan 
vandaag dubbel zo hard genieten! We gaan picknikken aan de Koninklijke 
Loge! Wat breng je hiervoor mee? Een koekje/fruitje en een drankje voor 
jezelf en dekentje om op te zitten. Wij voorzien spelletjes zodat jullie je zeker 
niet vervelen! 
Afspraak om 13u45 aan De Joengele. Om 17u mogen jullie naar huis. 
 
 



 

 

 
 
Zondag 29 mei 
Oh nee, vandaag is het geen scouts :( De leiding is al druk druk druk 
aan het studeren voor de examens. Brand maar een dikke kaars om ons 
te steunen! 
Ah, weer geen scouts? Nog een momentje om onze totems en de 
belofte in te oefenen!  

Dikke zoenen van de allerleukste leiding!

 
Gnoe - Kwikstaart - Zeepaardje - Frivole Streepmuis - Pittige Sneeuwhoen  

Sofie - Agame 
 
Belofte kapoenen 
Ik ben een kapoen en beloof steeds mijn best te doen. 
Scouts vind ik fijn want dan kan ik bij mijn vriendjes zijn. 
Ook al ben ik nog maar klein, ik zal altijd dapper zijn. 
 
Totems leiding 
Kato = Gnoe 
Miel = Kwikstaart 
Daan = Zeepaardje 
Ian = Frivole Streepmuis 
Janne = Pittige Sneeuwhoen 
Sofie 
kobe= Agame  


