Kapoenen 1e semester
Lees hieronder welk spel je mag verwachten op zaterdag! Wij hebben er alvast heel veel zin
in!
25/09
De lokale fruitboer heeft last van enkele plagen en vraagt aan de
kapoenen om hem te helpen zijn fruitoogst te redden.
02/10
Er is een vliegtuig geland in de scouts die wilt vertrekken op wereldreis!
De kapoenen hebben geluk want er is net nog plaats genoeg voor ons!
Doe dus maar jullie gordel aan voor een reis rond de wereld in 1
namiddag!
09/10
Onze vrienden Hans en Grietje zijn de weg kwijt, helpen jullie hen steentje te
verzamelen de weg naar het snoephuisje te vinden?
16/10
Vandaag is er spel van 14u – 16u aan het dorpshuis van Emelgem, de
burgemeester heeft veel hulp nodig, brengen jullie al je vriendjes en
vriendinnetjes mee? De ouders zijn achteraf welkom op ons scoutscafé
ook aan in het dorpshuis.
23/10
Bel de politie! Er is een diefstal in de scouts. Wat is er gestolen, door wie
en wanneer? Onze privé detectieve schakelt de hulp in van de kapoenen.
30/10
Storm op zee! De kapoenenboot met Alice, Jitske, Paulien, Iene en Sophie
aan het roer is verzeild geraakt in een hevige storm. Laten we samen verder
de woeste wateren trotseren van de atlantische oceaan.

06/11
De superheldenschool houdt een opendeurdag! Wij zijn alvast benieuwd
of dat de kapoenen, stoer, heldhaftig en lief genoeg zijn om een cape te
verdienen!

13/11
Help! Er is brand uitgebroken in ons lokaal! Komen jullie allemaal meehelpen met de
brandweer om alles te blussen? We hebben niet meer veel tijd!!

20/11
De herfst is al even in het land, dan bereiden de dieren hun winterslaap voor: ze verzamelen
eten en maken hun nest in orde om de winter te overleven. Ik heb gehoord dat de kapoenen
dit ook doen elke zaterdag de 20e in november.

27/11
Joepie dit weekend is het sinterklaasweekend! Meer informatie volgt nog
via de brief maar wij kunnen jullie nu al uit vertrouwde bron uit Spanje
zeggen dat het heel leuk gaat worden!

04/12
Opgepast! De heks is bezig met een vergiftigd drankje te maken om in Sneeuwwitje haar
appel te spuiten, alleen samen kunnen we de heks tegenhouden… We hebben de hulp
van de sterke en dappere kapoenen nodig!
11/12
Nog 14 nachtjes slapen tot kerstmis, staat jullie boom thuis al uit? Welke
kapoen maakt de mooiste kerstbal om in de boom te hangen?
18/12
Als laatste activiteit van dit semester hebben de leidsters een verrassingsactiviteit in
petto! Meer info volgt nog via de brief.

Dikke zoen van je kapoen(enleiding)
Alice, Jitske, Iene, Paulien en Sophie xxx
Bij vragen, problemen,… kan je altijd bij de takkenverantwoordelijke
Sophie terecht: +32 492 830 675

