
MaandprogrammaKapoenen 
Zondag 6 november geen scouts

Zondag 13 november van 14u tot 17u op den bos

Zondag 20 november van 14u tot 17u op den bos

Zondag 27 november van 14u tot 17u in het stadspark van Aalst 

Het is herfstvakantie! Dat betekent dat er jammer genoeg geen
scoutsvergadering gepland is. We zien jullie graag volgende week terug.  

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Zijn
jullie wel braaf geweest dit jaar? Pas maar op,
want roetpiet durft wel eens kapoenen in de
zak steken... 

Vandaag maken we nieuwe vriendschappen en moeten we ons van onze
beste kant laten zien. We spreken af aan de hoofdingang van het park. 

Spelen jullie ook zo graag gezelschapspellen? We geven er een hele leuke
twist aan. Samenwerken is de boodschap! Enkel zo kunnen jullie winnen.



Zondag 25 december & Zondag 1 januari & Zondag 8 januari geen scouts

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

Het is kerstvakantie! Jammer genoeg zijn er dan geen scoutsvergaderingen
gepland. Geniet van jullie vakantie, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw
jaar!

Ho, ho, ho! Neem allemaal jullie kerstmuts mee want
vandaag bereiden we ons voor op de mooiste tijd van
het jaar.

Zondag 18 december van 14u tot 17u op den bos

Alle kapoenen zwemmen in het water. Neem jullie zwemgerief mee, een centje
om te betalen en een koek en/of drankje voor de honger en dorst nadien.
We spreken af om 18u30 op Den Bos en doen een warme oproep aan alle
ouders die het zien zitten om te rijden. Afhalen kan om 21u aan zwembad
Olympos of om 21u15 op Den Bos. 

Vrijdag 9 december van 18u30 tot 21u/21u15 op den bos

Zondag 4 december van 14u tot 17u op den bos
Stelen jullie wel eens een snoepje of koekje uit de kast zonder dat iemand
het ziet? Wel, wij zullen eens kijken hoe goed jullie kunnen stelen. Let op,
jullie zullen heel voorzichtig moeten zijn.


