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November en december zijn in aantocht en we weten allemaal wat dat 

wilt zeggen : twee nieuwe maanden boordevol leuke scoutsactiviteiten 

en hier en daar zelfs een feestje!!!! Wij kijken er al erg naar uit!  

 

BELANGRIJK 

❖ Onze activiteiten gaan altijd door op zondag van 14u tot 17u! Indien anders 

staat het vermeld!  

❖ Wij stellen het natuurlijk op prijs als jullie elke zondag helemaal in uniform 

komen. Dat wil zeggen:  

➔ groene/bruine broek   

➔ groene t-shirt  

➔ trui van de scouts 

❖ Vergeet ook niet aan de mama of papa te vragen of het gaat regenen die 

dag, want dan zal je zeker een regenjas nodig hebben, want echte kapoenen 

zijn niet bang van een beetje water!  

 

Marte – Miek - Indu – Lucas – Charles – Lena - Yorben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBER DECEMBER – NOVEMBER DECEMBER – NOVEMBER DECEMBER – NOVEMBER DECEMBER  

5 November    

Doe vandaag allemaal je dansschoenen aan en zet je feestneus op, want wij gaan 

vandaag………………………………………………………………………………………………………   

Feest vieren!!!!!!!!!! Waarom? 

Gewoon zomaar, omdat feestjes 

SUPER leuk zijn en omdat elke 

scoutsvergadering een groot feest 

is en dat moet gevierd worden!!! 

p.s. : Vergeet zeker je goed humeur 

niet, want hoe meer goed 

gehumeurde kapoenen, hoe leuker het feestje!  

 

12 November   

Hopelijk zitten er heel wat goede bakkers, koks, 

groentesnijders, deegkneders, afwassers…. in de groep. 

Want vandaag houden wij een heuse Kookvergadering!  

Warm jullie handen en armen al maar goed op, want we 

gaan ze vandaag heel hard nodig hebben om te kneden, 

wassen, snijden, schillen, rollen…. en nog vele meer! 

Meenemen :  

Plankje – Snijmesje – Handdoek – Schiller – Gamel  

Voor de mama’s en papa’s : wij zullen de kapoenen omvormen tot echte topchefs! In de 

toekomst zullen zij elke avond kunnen koken 😉   

 

18 – 19 November  (Meer info : zie algemeen deel) 

 Pannenkoeken bakken pannenkoeken bakken hey hey 

hey!!!!! Dit weekend is het traditionele 

Pannenkoekenweekend! 

De leiding is het hele weekend lang pannenkoeken aan het 

bakken, stapelen, afkoelen, in hoopjes leggen, uitdelen, verkopen….. Dus is er 

geen scouts op zondag voor de kapoenen. MAAR jullie kunnen wel de scouts 

steunen en pannenkoeken kopen en heel de zondagnamiddag lang 

pannenkoeken eten!  
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26 November  

Omdat we allemaal nog overvol zitten van 

de pannenkoeken van vorig weekend gaan 

we het vandaag een beetje rustiger aan doen. 

We houden een gezellige en knusse 

gezelschapspelletjesnamiddag!                                                                   

Wie is de UNO- koning? Wie kan de 

leiding verslaan met vier op een rij? Wie kan het hoofd koel houden bij wie is 

het? We ontdekken het vandaag!!! 

Je mag je eigen spelletje meenemen maar schrijf er dan goed je naam op en best 

geen spelletjes met vele kleine onderdelen.  

 

3 December   

Welke kapoenen zijn er braaf geweest en welke kapoenen hebben 

hier en daar wat mispeuterd? Wie heeft er altijd naar de leiding 

geluisterd? Wie heeft zijn medekapoenen al eens een handje 

geholpen? Wie is de grapjas van de kapoenen? … 

Vandaag komt er iemand langs op de scouts die op al die vragen 

het antwoord weet! Wij krijgen vandaag bezoek van niemand 

minder dan SINTERKLAAS! Zet vandaag dus allemaal jullie 

beste beentje voor zodat wij aan de Sint kunnen tonen dat de kapoenen de 

ALLERBESTE zijn!!!!!!  

 

10 December    Smeer allemaal jullie benen al meer 

in en neem een grote dosis versnellings- en 

evenwichtspillen want vandaag gaan wij ons allemaal 

samen wagen op het ijs!!! Wij gaan SCHAATSEN!! Kies 

allemaal al maar een leuk Disney figuur uit, want wij gaan 

met de kapoenen alle andere takken overtreffen door een 

prachtige imitatie van Disney On Ice uit te voeren! 😉  

Voor meer informatie neem een kijkje in het algemeen deel!  
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16 December (dit is een zaterdag!!)   

Vanavond houden wij een gigantisch, fantastisch, super leuk, gezellig, plezierig, 

megatof, ongelooflijk KERSTFEESTJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Met lekkere hapjes, leuke kerstliedjes, een 

gezellige kerstfeest en ………   PAKJES!                              

Wie wilt mag verkleed komen 😊  

! Afspraak van 18:30 tot 20:30 aan de 

scoutslokalen.  

Meenemen :  Een ingepakt geschenkje van ong. 2 

euro 

 

Zo dat was het al weer voor november en december! Nu even een ontspannende 

en relaxerende kerstvakantie, maar daarna vliegen we er weer dubbel en dik in! 

Met leuke vergaderingen, toffe vriendjes en vriendinnetjes, 

supermegafantastischgeweldige leiding en natuurlijke de aller aller aller beste 

kapoentjes!!!! 

 

Fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!! 

Marte -Miek – Luas – Lena – Charles – Yorben – Indu 
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Een kleurplaat voor tijdens de vakantie !! 


