Zondag 2/05 – GEEN Vergadering – Thuis
Dit weekend heeft de leiding kampkeuring, wij laten onze kampvoorbereiding zien aan het de
DC’s en zullen dus eigenlijk een heel weekend vergaderen. Geniet van jullie vrij weekend!

Zondag 09/05 – Kookvergadering– 10u30-12u30 – Lokaal (Z1/3)
De restaurants hebben lang moeten sluiten afgelopen periode. Waarom
maken we dan met de kapoenen ons eigen restaurant niet? Neem €3 en al
jullie kookervaring mee naar deze vergadering en ontdek wat we in elkaar gaan
steken.

Zaterdag 15/05 – Vettigedag-vergadering – 10u-12u30 – Lokaal (Z2/4)
Wat is er typisch scouts? Vuur maken? Een totem? Sjorren? Klopt! Maar af en toe goed vuil
worden is dat zeker ook! En bij de kapoenen is dat niet anders! De leiding heeft een leuke
vergadering voorbereid, vol spelletjes waarbij je elkaar lekker vuil kan maken. Zorg er dus zeker
voor dat je kleren aanhebt die vuil mogen worden, want het zal nodig zijn!

Zaterdag 22/05 – Leidingswissel –10u-12u30 – Lokaal (Z2/4)
Oh nee, de leiding is jullie leiding niet meer. Want deze vergadering krijgen jullie
andere leiding. Welke leiding, is natuurlijk jullie eerste vraag. We kunnen al een
kleine tip geven misschien. De naam van iemand van de jullie leiding van deze
week start misschien wel met een J. Of niet? Of met een andere letter van het
alfabet, dat kan ook.

Zondag 30/05 – Gezelschapsspelen-vergadering – 10u-12u30 –
Lokaal (Z1/3)
WE SPELEN EEN SPEL VANMIDDAG! Zijn jullie klaar om het tegen
elkaar op te nemen in de allerleukste, allergekste en
allerspannendste gezelschapspelen. Wij hebben al een hele
verzameling spelletjes op de scouts, maar wij zijn er zeker van
dat jullie ook leuke spelen thuis hebben liggen. Neem dus zeker
je favoriete spel mee en dan kan je dit samen spelen met al je
scoutsvriendjes.

Zondag 6/06 – Quizvergadering– 10u00-12u30 – Lokaal (Z1/3)
Is het antwoord A? Of toch antwoord C? De leiding wil wel eens weten wie nu de allerslimste
Kapoen van het wolvenbos is. We gaan dit testen met een super coole quiz. Mogen de slimste
winnen vandaag!

Zaterdag 12/06 – Filmvergadering –18u30-20u30 – Lokaal (Z2/4)
Klaar om de avond gezellig te maken? Een film, snackjes en een lekker drankje.
Dat klinkt goed! Maar welke film gaan we dan zien? Kom het ontdekken op
onze super gezellige vergadering.

Zaterdag 19/06 – Wellnessvergadering –10u-12u30 – Lokaal (Z2/4)
Trek je badjas maar aan en bereid je voor op een van de rustigste
scoutsnamiddagen van je leven. Vandaag ga je naar huis met een
lichaam dat volledig ZEN is…
We leggen komkommers op onze ogen, laten ons masseren,
nemen een modderbad, …
HMMMMM….

Zondag 27/06 – Geen vergadering – Thuis
De leiding is volop het lokaal aan het opruimen en we zijn ook de laatste voorbereidingen aan
het treffen voor ons zotte kamp, daarom is het deze week nog even rust. Rust maar goed uit
allemaal voor het zotte kamp dat eraan komt !

Een stevige linker van jullie Kapoenenleiding!

