
Maandprogramma
Kapoenen 

Zondag 1 januari & Zondag 8 januari: geen scouts
Het is kerstvakantie! Jammer genoeg zijn er geen scoutsvergaderingen
gepland. Geniet van jullie vakantie, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw
jaar!

Zondag 15 januari van 14u tot 17u op den bos

Zondag 22 januari van 14u tot 17u op den bos

Zondag 29 januari van 14u tot 17u op den bos

A, B, C, ... Wie kent het volledige alfabet? Vandaag zou dit
wel eens goed van pas kunnen komen.

Jullie zullen moeten uitblinken in alle opdrachten.
Sportievelingen hebben een streepje voor! 

Vandaag draait niet om onszelf, maar wel om teamwork! Warm jullie  alvast
op, want we zullen niet stilzitten. 



Zaterdag 4 maart & zondag 5 maart: bloemekesverkoop 

Zondag 19 februari & zondag 26 februari: geen scouts

Zondag 12 februari van 14u tot 17u op het esplanadeplein in Aalst

Zondag 5 februari van 14u tot 17u op den bos 

Haal jullie verkooptalent maar boven, want dit weekend organiseren we
onze jaarlijkse bloemekesverkoop ten voordele van het kamp. Gelieve
zo veel mogelijk aanwezig te zijn! Er volgt later een mail met meer
informatie. 

Het is krokusvakantie! Jammer genoeg zijn er dan geen
scoutsvergaderingen gepland. Geniet van jullie vakantie! P.S.: gaan jullie ook
naar de stoet kijken? 

Smoutebollen, Cake Walk, spiegelpaleis, ...
Kunnen jullie al raden wat we vandaag zullen
doen? We gaan naar de kermis! Kleed jullie
warm aan en vergeet geen centjes mee te
nemen.

Het is een bijzondere dag, want er gebeurt iets heel speciaal met onze
kapoenen. Jullie zullen anders door het leven gaan.
Vandaag vieren we ook Lichtmis en wat hoort daarbij? Pannenkoeken,
natuurlijk! Neem na de vergadering jullie broertjes, zusjes, ouders en
grootouders mee om een Iekkere pannenkoek te komen eten. 



Zaterdag 15 april: kapoenen- en wouterdag

Zondag 2 april & zondag 9 april: geen scouts 

Zondag 26 maart: geen scouts

Zondag 19 maart van 14u tot 17u op den bos

Zondag 12 maart van 14u tot 17u op den bos

Vandaag is het geen scouts. Jullie leiding is dit weekend op teambuilding.

Het is paasvakantie! Jammer genoeg zijn er geen
scoutsvergaderingen gepland. Geniet van jullie vakantie en tot
binnenkort!

Jippie, District Dender organiseert alweer een topeditie van kapoenen-en
wouterdag! Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig. Zo kunnen we het district
laten zien welke scouts de leukste is. Er volgt later een mail met meer
informatie.

Een stevige linker
De kapoenenleiding
Hanne, Kaat, Fien en Tuur

Wie blijft als langste in de race? Wie krijgt een ongelofelijke titel? Wie wint?
Zet jullie beste beentje voor, want het zal niet makkelijk worden.

Verrassing!


