
 
zondag 21/02: Het grote China-spel  
Nǐ hǎo allerliefste kapoenen! Hebben jullie al eens gehoord van de chinese muur, kunnen 
jullie al met stokjes eten, of eet je gewoon graag eens rijst? Ja hoor jullie raden het al, 
vandaag spelen we het grote China spel! We zien jullie graag van 14u30 tot 17u30 aan de 
lokalen.  
 
zondag 28/02: Sprookjesvergadering  
Roodkapje, Hans en Grietje , de zeven dwergen en alle anderen uit het sprookjesbos 
hebben voor jullie een magische vergadering in petto! De grote boze wolf is hier echter niet 
blij mee want hij heeft een hekel aan de kapoenenleiding. Van 14u30 tot 17u30 aan de  
lokalen.  
 
zondag 07/03: Verjaardagspel  
Lang zal ze leven  
Lang zal ze leven  
Lang zal ze leven in de gloria  
In de glo-ri-a  
In de glo-ri-a  
Hieperdepiep, hoera!  
Van 14u30 tot 17u30 aan de lokalen.  
 
zondag 14/03: Legervergadering  
Allemaal zij aan zij, één, twee in de rij! Elk bevel telt, elke regel geldt! 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!!!! (Aan de lokalen.)  
 
zondag 21/03: Reisje rond de wereld  
Na ons grote avontuur in China zijn we tot de conclusie gekomen dat de kapoenen echte 
verkenners zijn. Maak jullie valiezen maar klaar want vandaag gaan wij de wereld verder 
verkennen! Voor de kapoenen die al een beetje kunnen lezen: blader al is door uw Trotter! 
We spreken af van 14u30 tot 17u30 aan de lokalen.  
 
zondag 28/03: Sportvergadering  
Vandaag spelen we de kapoenen olympische spelen! We gaan testen wie van jullie de 
sportiefste kapoen is… Ook vandaag van 14u30 tot 17u30 aan de lokalen.  
04/04: Deze zondag is het GEEN vergadering.  



11/04: Kookvergadering  
Zijn jullie klaar voor het grote junior bake-off spektakel?? Vandaag gaan we onze beste 
kookskills naar boven halen!! Vergeet zeker geen 5 euro mee te nemen! Van 11u-13u aan 
de lokalen!  
 
16-18/04: groepsweekend !!!(afgelast wegens covid-19)!!! 
We gaan met zen allen op groepsweekend!!! Kei leuk! Hopelijk zijn alle kapoenen aanwezig! 
Meer info volgt.  
 
25/04: BBQ  
Dit weekend vindt de heuse scoutsbarbecue plaats!  
Meer info volgt.  
 
zondag 02/05: boerenvergadering  
Dag koeien en biggen, schapen en kippen, boeren en boerinnen, de heuse boerderij 
vergadering kan beginnen! Trek jullie overal en rubberen laarzen maar aan en dan zien we 
jullie graag van 14u30 tot 17u30 aan de lokalen.  
 
zondag 09/05: Provinciaal domein 
Dit is al de laatste vergadering van het jaar :( maar geen getreur want we gaan naar het 
provinciaal domein in Kessel-Lo! We spreken af aan de hoofdingang 
(Holsbeeksesteenweg 21, 3010 Leuven) om 14u. Jullie mogen jullie kapoen hier weer 
komen halen om 17u30. Wat breng je mee? Een drinkbus en je goed humeur😉.  
 
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! 


