
Jow allerliefste kapoenen, hier vinden jullie alle geplande vergaderingen tot en met eind 
januari. Wij hebben er alvast super veel zin in!  
Nog even een belangrijke mededeling: dit jaar zullen de zondagsvergadering van de kleine 
takken doorgaan van 14u30 tot 17u30, om bubbelkruising met de grote takken te vermijden. 
Ouders worden ook verzocht een mondmasker te dragen bij het afzetten van de kinderen. 
Tot snel xxx kapoenenleiding  

zondag 11/10: vriendjesvergadering  
De uitleg over deze vergadering geldt niet enkel voor de kapoenen, maar ook voor alle 
vriendjes en vriendinnetjes, want het is vriendjesvergadering! Breng je schoolvrienden, 
neefjes, nichtjes, broers, zussen… mee naar de scouts om samen allerlei leuke spelletjes te 
spelen! Jullie zijn talrijk welkom van 14u30 tot 17u30 aan de lokalen. 
 
zondag 18/10: Sportvergadering 
Trek die joggingbroek en sportschoenen al maar aan, vandaag gaan we hijgen, puffen en 
zweten tijdens het uitproberen van verschillende sporten! De kapoenen zijn welkom van 14u30 

tot 17u30 aan de lokalen.  
 
zondag 25/10: Schattenjacht (piraat) 
Arrrrrrr, een ooglapje, papegaai op de schouder, een houten been, een haak als hand, angst 
voor krokodillen en haaien… jaja, jullie raden het al, vandaag hebben we nood aan de beste 
piraten van het land om ons te helpen zoeken naar de verloren schatkist. Onze zoektocht 
begint om 14u30 aan de scoutslokalen en eindigt hier ook, om 17u30. 
 
Vandaag houden de givers na jullie scoutsvergadering een heuse frietenbak! Begin je al te likkebaarden 

bij de gedachte? Hoor je je maag al knorren? Schrijf jullie dan zeker op tijd in! Zowel take-away als 

(beperkte) eat-in zijn mogelijk. Hou jullie mailbox in de gaten voor meer info! 

 

 

 
zondag 01/11: halloween  
Vandaag gaan we gezellig knutselen en griezelen! Vergeet zeker je Halloween outfit en goed 
humeur niet. We bibbbbberen van 14u30 tot 17u30 aan de lokalen. 

 
zondag 08/11: dierentuinspel 
Wie heeft er altijd al gedroomd van een eigen dierentuin? Deze vergadering gaan we onze 
lokalen omtoveren tot een echt dierenparadijs! Voel je vrij om je eigen dieren outfit aan te 
trekken. We spreken af van 14u30 tot 17u30 aan de lokalen. 

 
zondag 15/11: leger vergadering 
Allemaal zij aan zij, één, twee in de rij! Elk bevel telt, elke regel geld! Jullie zullen leren 
marcheren en leren werken met geweren. Op het einde van de vergadering ben je een echte 
soldaat en kun je tegen elk kattenkwaad. Wij verwachten jullie om 14u30 tot 17u30 en geen 
minuut later!!!! 
 



zondag 22/11: kookvergadering 
Beste kapoenen, of moeten we zeggen: beste chefs! Koken en dolle pret staan vandaag op 
het menu. Vandaag spreken we niet af op de normale uren, maar van 10u30 tot 13u30 aan 
de lokalen. 
 
zondag 29/11: verrassingsvergadering  
Vvvvverrrraaasssssing!!! Vandaag ook van 14u30 tot 17u30 

 
zondag 06/12: Sint 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Oefen alvast al de sintliedjes 
want vandaag komt de Sint langs op de scouts!! Jullie worden om 14u30 op jullie 
best verwacht!!! 

 

 

vrijdag 11/12: casino en gezelschapsspelletjes 
Vandaag worden jullie op vrijdag van 18u-20u verwacht om een super leuke casino en 
gezelschapsspelletjesavond te houden! Vergeet zeker je meest fancy outfit ooit niet! 
 
vrijdag 18/12: Romeo&Julia 
Alle capuletten en montagues aandacht! Vandaag zullen we onze naam verdedigen tegen de 
vijandelijke families, en zorgen we ervoor dat romeo (niet?) bij julia kan komen! Vergeet 
zeker je flesjes gif en slaapmiddel niet! We verwachten jullie van 18u-20u aan de lokalen. 
 
zondag 03/01: schaatsen 
Om het nieuwe jaar goed te beginnen, gaan we als eerste vergadering schaatsen met heel 

de scouts! Vergeet dus zeker geen handschoenen, dikke kousen, en €5,50 mee te nemen. 
Jullie worden aan de schaatsbaan van Haasrode verwacht van 9u30 tot 12u. 
 
vrijdag 15/01: film 
*shhhhhh tis spannend!* en *geef eens de chips door* zijn termen die jullie misschien wel 
bekend voorkomen en heel misschien wel eens gaan gebruiken tijdens deze vergadering. 
van 18u tot 20u aan de lokalen. 
 
vrijdag 22/01: sluiptocht 
In het donker door het ritselende gras vooruit kruipen en achter struiken en bomen je 
verschuilen om zo als een echte tijger dichter naar de leiding te sluipen. Alleen zijn wij 
voorzien van zaklampen en kun je elk moment gespot worden dus draag maar goed 
gecamoufleerde kledij. 1 verkeerde beweging, 1 opvallend kledingstuk, 1 ademhaling te veel 
en je bent gezien dus oefen al maar vast thuis. Van 18u tot 20u zullen we jullie testen.  

 
vrijdag 29/01: stratego 
Een sterke samenwerking, een hoge snelheid, en een doordachte strategie zijn de drie 
woordcombinaties die je naar de overwinning leiden bij dit levensechte spel. Hopelijk zien we 
jullie allemaal van 18u tot 20u aan de lokalen!  

 
 

 

 

 

 

 



zondag 07/02: geen vergadering  

 
Indien de mama’s en papa’s de leiding willen contacteren, kan dit via het mailadres:  
kapoenenleiding.scoutsleuven@gmail.com 
Check ook zeker eens de facebook pagina (Scouts Leuven) en/of instagram (scoutsleuven) 
voor updates en leuke foto’s! 

 

Bestel je pakketjes via trooper en steun zo onze scouts: https://trooper.be//scoutsleuven! 
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