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K A P O E N E N  V A N  S C O U T S  &  G I D S E N  D E  V R E D E



25/09
Kennismakingspel

We starten het jaar met een leuk spel

waar je de kans hebt om de andere

kapoenen en de leiding te leren kennen.

Deze kans wil je dus zeker niet missen!

Hopelijk zien we jullie massaal aan de

lokalen van 14h tot 17h 



02/10
Olympische
Spelen  
We leiden onze kapoenen op tot

echte winnaars! Trek je leukste

sportoutfit aan want wij gaan er

een sportieve namiddag van

maken. We hopen jullie allemaal

te ontvangen aan het olympisch

stadion (de Lokalen) van 14h tot

17h. Tot dan!



Taarten, koekjes, cupcakes…allemaal zo

lekker! Laat ons maar eens zien wie het

beste is in het maken van deze lekkere

dingen of wie het beste is in eten van deze

lekkere dingen. Voor deze smullende

activiteit moeten jullie van 14h tot 17h aan

de lokalen zijn!

09/10
Bakspel 



16/10
Dieren ladderspel

Welke dier geraakt het snelste

boven aan de ladder? We spelen

spelletjes tegen elkaar om dit te

weten te komen. Het wordt een

leuke beestige boel dus kom zeker

in een originele dieren outfit naar

de lokalen van 14h tot 17h 



23/10 - 24/10 

SPANNEND…jullie eerste weekend!

Voorlopig gaan we nog alles

geheimhouden maar jullie  gaan

binnenkort een mail ontvangen met

alle nodige informatie. We beloven

jullie dat het heel leuk, cool en fijn

gaat worden. 

WEEKEND



29/10
Kinderfuifje 
De leiding is alvast aan het oefenen op hun

danspasjes en kijkt er enorm naar uit om

samen met jullie te dansen! De kinderfuif

zal plaats vinden aan de lokalen en ook alle

ouders zijn welkom voor een drankje. Meer

informatie volgt! 



06/11  GEEN ACTIVITEIT :( 
Geniet van jullie vakantie! 
We gaan jullie missen! 



13/11
1 tegen allen 

We verwachten iedereen aan de lokalen

van 14h tot 17h voor een mega groot spel

waar alle kapoenen moeten samenwerken

om alle opdrachten te voltooien. Hoe meer

kapoenen, hoe beter om te laten zien aan

de leiding wat jullie kunnen! 



20/11
Schattentocht
Trek jullie speurschoenen maar aan

want wij gaan op een zoektocht

zoals echte piraten (kom zeker

verkleed)! Kunnen jullie de leiding

helpen met het zoeken naar de

schat? Kom dan zeker van 14h tot

17h naar de lokalen.



DIKKE KNUFFELS VAN
JULLIE LEIDING 

Zeepaardje, Conejo, Castor, Kongoni, Bij, Blauwe Reiger, Secretarisvogel, Artamini  en Flamingo 

Tips:

- vergeet jullie eigen drinkbus niet 

- perfect  uniform , tenzij  anders vermeld 

- Laat ons tijdig weten wanneer je niet

aanwezig kan zijn 


