
 KAPOEN, KAPOEN, KAPOEN! 

WIJ ZIJN KAMPIOEN! 
  

 

MAANDBRIEF NOV 
Zondag 7 november Geen werking  
Hallo liefste kapoentjes! Vandaag gaan we er even tussenuit zodat jullie ten 
volste kunnen genieten van jullie herfstvakantie. Maar niet gevreesd, want 
volgende week zijn we er gewoon weer met heeeel veel leuke nieuwe 
spelletjes dus hou je maar al klaar! 
 
 

Zondag 14 november Vuil spel Rozenhoed 
Het is zover! De dag waarop jullie allen hebben gewacht… VUIL SPEL! Vandaag geven we jullie 
volledig uit handen aan onze wellnesspecialisten die we hebben laten overvliegen uit het land 
Ontspanje. Onze specialisten staan gekend voor hun relaxatie (modder)baden en zullen jullie 
(letterlijk) onderdompelen zodat jullie één worden met de natuur. Jullie plaatsje voor deze luxe 
behandeling is alvast geboekt!  

 
! Voor vandaag hebben jullie best kleren aan waar al eens een vlek 
op mag komen (alles zal uitwasbaar zijn) en voorzien jullie 
misschien best een handdoek of vuilniszak om op te zitten in de 
auto ! 
 

 

Zondag 21 november Het GROTE Monopolyspel Rozenhoed  
Altijd al rijk willen zijn? Rijk genoeg om al je lievelingseten op te kopen of rijk genoeg 
om een heel huis te vullen met je lievelingsspeelgoed? Wat zeg ik, een huis? Ik bedoel 
natuurlijk EEN VILLA! Word jij zo rijk dat je een hele straat kan kopen of zal je eerder 
een nacht in de gevangenis moeten spenderen? Kom je geluk wagen vandaag op de 
scouts!   

 
 

Zondag 28 november Knutselende olympiër  Rozenhoed 
Wie heeft er ooit gezegd dat knutselen en sporten niet samen gaan? 
Haal jullie lijmstiften maar al boven want wij bewijzen vandaag het 
tegendeel! Spring jij als aller verste? Of kan jij de beste egel tekenen? 
Of haal jij eerder een podiumplaats voor breien? Vandaag ontdekken 
we aaaaal jullie talenten!  

 

Een stevige linker van de kapoenenleiding en tot zondag!  
Petro, Xebo, Rikkie, Asjra, Nala en takleiding Zazoe (0496399110) 


