
 

 

 

KAPOENEN 
 

 
 

 
Zondag 5 februari 
Jammer de bammer vandaag is de leiding op congé met camille, we zijn samen naar haar vuurwerk 

gaan kijken                      . VANDAAG GEEN TOFFE SCOUTSDAG :((((. 
 
Zondag 12 februari  
Heeeey besties, omdat we onze energie voor volgende week moeten sparen gaan we vandaag iets 
rustigers doen. We gaan namelijk super leuke dingetjes knutselen om af te geven aan jullie liefjes 
op valentijn. Kom allemaal om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis gaan. 
 
Zondag 19 februari  
Jeeeeeej, we gaan met z'n allen schaatsen vandaag! 
Wat komt er bij zo’n gladde activiteit kijken?  
Eerst en vooral is het lekker koud dus is het VERPLICHT 
om HANDSCHOENEN te dragen! Een sjaal en/of muts 
is ook lekker warm maar dit moet niet. We gaan zoals 
elk jaar schaatsen in Leuven (Ondernemingenweg 1, 
3001 Leuven). Ook houden we de jaarlijkse traditie om 
daarheen te gaan met de ouders en terug te keren 
met de ouders. Natuurlijk moeten niet alle mama’s en 
papa’s rijden want in één auto kunnen natuurlijk 
meerdere kindjes. Spreek dit op voorhand al een beetje 
af zodat zeker iedereen mee kan. We spreken eerst om 
13u af aan de Joengele en vertrekken dan daar samen. 
Helemaal uitgeschaatst mag om 17u iedereen weer worden opgehaald aan de Joengele. De ouders 
die kinderen komen ophalen in Leuven worden om 16u30 aan de schaatsbaan verwacht. 
 
Zondag 26 februari  
Jaja, het is vandaag zover. We gaan ontdekken wie de slimste kapoen is. Warm jullie breinen maar 
op want wij verwachten jullie vandaag om 13u45 aan de Joengele. Om 17u mogen jullie terug naar 
huis gaan om te vertellen aan jullie ouders of jij de slimste kapoen bent of niet. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Zondag 5 maart  
Dag boeren en boerinnen, de show gaat beginnen…wij gaan ons 
vandaag uitleven in onze favoriete verkleedkleren. Ga jullie kast 
vol verkleedkleren maar eens overhoop halen en kies er iets cools 
uit. Alles mag, van politieman tot ballerina. Super toch??? 
Om 13u45 zien wij jullie graag verschijnen aan de Joengele in jullie 
verkleedkleren en om 17u is het gedaan met de pret. 
Welke leiding zie je op de foto’s? 
 

Zondag 12 maart  
Dag lieve kindertjes, Zoals plop het zegt. Wij gaan het grote plopkoeken spel spelen!! We gaan 
battelen om te zien wie de beste kabouter of kabouterin is.  Jullie mogen allemaal jullie goed humeur 
meenemen naar mijn melkherberg (de Joengele)! Ik doe de deuren van de melkherberg open om 
13u45 en om 17u sjot ik jullie allemaal buiten! 
De groeten en tot dan, Plop,Lui,Kwebbel,Klus en Smul 
 
Zondag 19 maart  
Joepieee, vandaag gaan we een super mega leuk bosspel spelen. Jullie mogen rollen en bollen van 
de bergen maar ook kei neige kampen bouwen. Wij verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele 
met de gepaste kledij en om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren. Tot dan!!! 
 
Zondag 26 maart  
Joww vrienden, wij hebben heel slecht nieuws voor jullie, omdat we het jullie niet durven vertellen 
zullen jullie de boodschap zelf moeten ontcijferen.   
Tip: maak gebruik van het emoji geheimschrift. 
 

                                                                                                               . 

 
 
 
Dikke kussen van jullie leiding: Patrijs, Zalm, Gier, Schroefhoorngeit, Orka, Snoek en Gnoe 
 


