
November 
Dag liefste kapoentjes, het is alweer tijd voor een nieuwe maand! November! Wij 
hebben natuurlijk weer super leuke vergaderingen voor jullie in petto. Het wordt 

een maand die je zeker niet wilt missen!  
Als je er jammer genoeg niet bij kan zijn :((, laat dit dan zeker op tijd weten (via 

kapoenen@scoutskokaz.be)  
 

Let wel op, we vragen nog steeds aan de ouders om een mondmasker te dragen 
wanneer ze hun kapoen komen afzetten.   

 
 

Zondag 01/11 van 14u - 17u: Halloween-vergadering  
WOEHAHA, zijn jullie bang van een beetje griezelen? Hier 
zullen wij deze zondag achter komen. Jullie stoere leiding 
is in ieder geval van niets bang…  
Doe vandaag jullie meeste enge verkleedkleren aan en 
dan zullen we er samen een fijne en griezelige zondag 
van maken.  

 
 
Zondag 08/11 van 14u - 17u: Superhelden-vergadering 
Wie is jullie favoriete superheld? Mega Mindy, Superman, 
Batman, jullie leiding…? Benieuwd wie de sterkste superheld 
is? Kom dit dan zeker ontdekken deze zondag op de scouts! 
 
 
 

Zondag 15/11 van 14u - 17u: Kookvergadering  
Jippie, vandaag gaan we ons kooktalent nog eens naar boven 
halen! Kunnen jullie goed koken of bakken? Ja? Kom dit deze 
zondag dan zeker tonen. Wij hebben alvast grote honger en zin om 
jullie kookcreaties te proeven.  
Neem voor deze lekkere vergadering allemaal 2 euro mee!  
 

 
Zondag 22/11 van 14u - 17u: Etu-is-jarig-vergadering 
Jippie, Etu is vandaag jarig! Deze dag kunnen we dus niet zomaar laten passeren. 
Heb je zin om deze zondag mee de verjaardag van Etu te vieren? Kom dan zeker 
naar de scouts en we maken er een spetterende vergadering van! 
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Zondag 29/11 van 14u - 17u: Grote-kapoenen-speurtocht  
Vergeet vandaag zeker niet om jullie speurneus op te zetten, want we 
gaan een grote speurtocht doorheen Kontich maken. Hopelijk vinden 
we de weg nog terug naar het kapoenenlokaal…, maar dit moet zeker 
lukken met jullie hulp.  
 

 
 

Dit is het dan weer voor deze maand, wij kijken al uit naar de maand 
December! 

Dikke knuffels jullie leiding 
 

 
           Sona            Pina           Bagheera         Etu            Knobbel         Meeko 


