
 

 

 

KAPOENEN 
 

 

Zondag 2 oktober  

We hebben die Druivenfeesten getrotseerd door regen en wind, maar voor onze 

STARTDAG hopen we toch op wat zonniger weer. Persoonlijk zijn we het er allemaal over 

eens dat we wel een herfstig zonnestraaltje verdienen. We spreken af van 14u tot 15u30 

in het park van Hoeilaart. En als het toch regent, kunnen we er maar het beste van 

maken door extra hard met onze laarzen in de plassen te springen! *Plons-plons-spat-

spat* 

 

Zondag 9 oktober  

Hey kapoentjeeeeeeees, vandaag wordt het weer super ultra leuk want we gaan namelijk  

(tromgeroffel) …… een super mega tof bosspel spelennn! Afspraak aan de joengele om 

13u45 en om 17u mogen jullie weer opgehaald worden!  

 

Zondag 16 oktober  

Dag schatjes van patatjes, vandaag gaan we 

kokkerellen met Conchita, JEEEJ. 

Haal jullie beste kookkunsten maar boven en dan 

zien we jullie graag om 13u45 aan de Joengele 

en om 17u mogen jullie naar huis om de restjes te 

gaan opsmikkelen. 

 

Zondag 23 oktober  

Yo kleine snottebelletjes, De dag van de week is weer daar. 1 2 3 klaar     ? Spelen 

maar!! Kom om 13u45 naar de joengele om te achterhalen wat wij gaan uitspoken 

vandaag en om 17u mogen jullie weer uitgespeeld naar huis. TOEDELOEEE 

 

Zondag 30 oktober 

Vandaag is het luilekkerdag! Dat betekent dus Geen scouts! wenen maar want dit wordt 

een saaie zondag. 

 
 
 
 



 

 

Zondag 6 november  

BOE! Vandaag gaan we gezellig samen griezelen! Verkleed jullie allemaal zo eng mogelijk 

zodat iedereen schrikt. En iedereen van de angst hikt. Zien wij jullie in de Joengele van 

18u tot 20u of zijn jullie bang ???  

 
 

Zondag 13 november 

Beste avonturiers, zet jullie maar schrap want vandaag gaan op avontuur in de 

spannendste, grootste, leukste en meest interessante gemeente van heel het land, 

Hoeilaart natuurlijk. Vergeet jullie wandelbenen niet mee te nemen want wij gaan vandaag 

veel bewegen. Om 13u45 mogen jullie naar de Joengele komen en om 17u mogen jullie 

opgehaald worden. 

 

Zondag 20 november 

Ahoi ahoi ahoi, vandaag heeft piet piraat gevraagd om hem te helpen de schat van de 

zevenslangige zwartbaard te zoeken. Deze ligt verborgen op het gevaarlijkste eiland van 

Wataboeng, durven jullie deze zoektocht aan?!?! Kom naar de scouts in de Joengele van 

13u45 tot 17u en vind de SCHATTTTTT  

 

Zondag 27 november 

Goedemorgen scoutsjes en scoutsinnetjes, waarschijnlijk gingen jullie net kijken wat we 
vandaag zouden doen op de scouts, maar spijtig genoeg is het vandaag Geen scouts :( 
Probeer er toch een scoutsachtige zondag van te maken door met de mami, papi, omi, 
opi, mama, papa, broer of zus naar het bos te gaan of te ravotten in de tuin!  
 
Tot de volgende scoutszondag xxxxx jullie liefste leiding  
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