
 
 

Kapoenenprogramma mei-juni 

 

Lieve kapoentjes het scoutsjaar zit er bijna op. Dat wil zeggen 

dat we bijna op kamp vertrekken! 7 dagen ravotten met jullie 

toffe leiding en mede kapoentjes! OPGELET! vanaf juni geven 

wij terug scouts op vrijdag van 19 tot 21 uur! Dit is omdat 

een groot deel van onze leiding examens heeft in juni. 

 

 

Vrijdag 11 mei: zoals jullie de mail al 

ontvangen hebben gaan we vandaag gaan 

zwemmen. Hiervoor spreken we om 18:30 af 

aan het zwembad van Ninove (Parklaan, 9400 
Ninove) 

 

 

 

Zondag 20 mei : vandaag gaan we lekker 

LUID zijn! Want vandaag spelen we het 

muziekspel! Je hoeft u voor 1 keer niet te 

schamen als het vals is! Je mag je eigen muziek 

gerief meenemen. 

 

Zondag 27 mei : in mei legt ieder vogel een ei spel. Omdat 

mei de maand is van de eieren is het vandaag 

eiervergadering.  



Kapoenenprogramma JUNI 

Vanaf nu is het scouts op vrijdag  van 19 uur tot 21 uur 

 

Vrijdag 1 juni : om de maand goed te starten gaan 

we vandaag leren sjorren. Allerlei technieken leren 

om dingen te maken, daarom noemt deze activiteit 

ook wel de techniekenvergadering. Voor de 

minder gevorderden onder ons (Yilte) beginnen we 

met veters strikken en gaan we tot zottere, grootte 

dingen sjorren. 

 

 

Vrijdag 8 juni : omdat het super toffe scouts 

jaar er bijna opzit en wij jullie allemaal mega 

hard gaan missen. Organiseren we een 

gigantisch groot afscheidsfeestje! Dus doe 

maar je feestkleren aan want vanavond is het 

party night. 

 

 

Vrijdag 17 juni : vanavond geen 

scouts omdat het vandaag eierworp 

is op de scouts. Iedereen is 

uitgenodigd om een eitje te gooien, 

iets te komen drinken of eens te 

komen kijken.  

 

 

 

vrijdag 24juni : voor de laatste keer van het jaar  gaan we 

jullie eens goed verwennen met een mega grootte 

gigantische verrassingsvergadering. 

 

 

 



 

Wij hopen jullie allemaal terug te zien op kamp ,wij vonden het echt een 

super leuk jaar met jullie 

Een stevige scoutslinker  

De kapoenenleiding  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Sollier 

Speelse kwikstaart 

jonathan.sollier1993@gmail

.com 
0471/64.25.60 

Tibo Foulon 

Aanstekende  aap 

tibo.foulon@telenet.be 
0473/62.21.10 

Yilte Ledegen 

Liefdevolle 

sneeuwstormvogel 

yilteledegen@gmail.com 
0472/35.04.82 

 

 

 

 

Voor verdere vragen mag je altijd een mail sturen naar 

kapoenenleiding@scoutsterjoden.be  
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