
MaandprogrammaKapoenen 
Zaterdag 17 september om 10u tot zondag 18 september 14u op den bos

ZONDAG 25 september van  14u tot 17u op den bos 

Zondag 2 oktober van 14u tot 17u op den den bos

Zondag 9 oktober van 14u tot 17u op den bos

Joepie, het nieuwe scoutsjaar begint! Dit zetten
we goed in met een overgangsweekend. Wij
hebben er alvast heel veel zin in en zijn
benieuwd om jullie te leren kennen.
Bekijk de brief voor meer info.

Wie is de slimste, snelste, sluwste, sterkste
kapoen? Wie bereikt er als eerste de top? 

"Doe de hippie shake, doe het links, doe het rechts en shake
je blij." Smeer alvast jullie stembanden en warm jullie
heupen maar op. Vandaag zitten we helemaal niet stil!

Vandaag halen jullie jullie beste sluiptechnieken naar boven.
Pas op want je weet nooit wie er op de loer ligt.



Een stevige linker
De kapoenenleiding

Hanne, Kaat, Fien en Tuur 

Zondag 6 november geen scouts

Vrijdag 28 oktober tot zondag 30 oktober

ZOndag 23 oktober van 14u tot 17u op den bos 

Zondag 16 oktober van 14u tot 17u op den bos 

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

Jippie, we gaan op weekend! Er volgt later een mail met meer informatie. 

Vrijdag 21 oktober Dag van de jeugdbeweging
Doe vandaag jullie uniform aan want vandaag worden alle
jeugdbewegingen in de kijker gezet. Elk jaar wordt er een feestje
georganiseerd voor de allerkleinsten tot de allergrootsten. Verdere
informatie zal nog worden meegedeeld (P.S.: dit is geen vergadering).

Train je brein! Verkleed jullie in de eerste letter van je
naam, bv. Krokodil Kaat, Fee Fien, Trol Tuur en
Handdoek Hanne. Jullie hoeven hier niets nieuws voor
aan te kopen, wees creatief!

Oh, nee! Gargamel heeft de smurfen ontvoerd.
Het is aan ons om ze te bevrijden.


