Kapoenen 2021-2022

MAANDPROGRAMMA
September - Oktober

Zaterdag 18/09 - Zondag 19/09
10u zaterag - 14u zondag @denbos

OVERGANGSWEEKEND!!
Het eerste scoutsweekend van het jaar is een feit!
Bekijk de brief voor verdere informatie.
Kom verkleed als je grootste superheld/idool/... en wees
voorbereid op dagen vol avontuur!
TOT DAN!

ZONDAG 26/09 *
14U-17U @DENBOS
Vandaag leren we
elkaar beter kennen.
Denk al eens goed na
wat je over jezelf kan
en wil vertellen want
we willen het graag
allemaal horen!

ZONDAG 10/10 * 14U-17U @DENBOS
Kom naar de scouts als een echter rover want
we zoeken vandaag een verborgen schat die
ergens diep in den bos verborgen ligt. Welk
team zal de schat als eerste bemachtigen? Dat
zullen we zien!

ZONDAG 3/10 * 14U-17U @DENBOS
Doe thuis maar al oefeningen om jullie
spieren op te warmen want die zal je deze
middag nodig hebben! Wie is de kampioen
van de kapoenen? We komen het vandaag te
weten!

ZONDAG 24/10 * 14U-17U @DENBOS
Smijt jullie dansbenen maar al los want we
maken er een feestje van! We houden een
heus swingpaleis. Benieuwd welke kapoen
zich vandaag laat zien als rasecht
feestbeest!

ZONDAG 17 OKTOBER * 14U-17U @DENBOS
Storm op zee!! Deze zondag krijgt elke kapoen
de kans om zijn droom boot te maken. Welke
boot overleeft het langst op de woeste beek die
door onze bos stroomt?

ZONDAG 31 OKTOBER * 14U-17U@DENBOS
We vertrekken op weekend.
Er volgt later een brief met verdere
informatie.

BELANGRIJK!!
- Overgangsweekend is van 18/09 om 10u tot 19/09 om 14u. Bekijk de brief voor extra informatie.
- Elke kapoen brengt op zondag 17 oktober minstens één (meerdere mag) plastieken fles mee. (bv.
cola fles)
- Het weekend van 29-31 oktober zijn wij op weekend in Overmere. Verdere info ivm dit weekend
volgt nog via mail.

Stevige Linker,
Sam, Kjell, Geertrui & Marie

