Zondag 03/11 – Veterstrikvergadering – 10u00-12u30 –
Lokaal
‘Leiding, wil jij mijn veters knopen?’. Deze zin willen we
na deze vergadering niet meer horen. Na deze
vergadering knoopt elke kapoen zijn eigen schoen!
Vergeet zeker geen schoenen met veters aan te doen.

Vrijdag 09/11 tot zondag 11/11 – Kapoenenweekend – Lokaal
Alle info komt eraan in de vorm van een brief via mail.

Zondag 18/11 – Oudersvergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Deze vergadering is voor alle ouders met scoutskriebels, ex-scouters, of ouders die gewoon eens
graag een echte kapoenenvergadering willen meemaken. Dus kom gewoon mee met je kapoen
om samen iets tof te doen. En kapoenen, jullie ook komen hé!

Zondag 25/11 – Sportvergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Tennis, lopen, basketballen, ropeskippen, voetballen, baseballen, ballet, zwemmen, turnen,
dansen, hockey, schaatsen, hordelopen, muurklimmen, speerwerpen, worstelen, langlaufen,
volleybal, kogelstoten, korfbal, schermen, badminton, verspringen, skiën, en nog veel meer, kom
het allemaal ontdekken op onze sportvergadering in het park!

Zondag 02/12 – Sintvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt
daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan, hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Danku Sinterklaasje! Ken jij
al deze liedjes over die goede oude man? Leer ze allemaal uit het hoofd zodat
we vandaag uit volle borst kunnen zingen voor de enige echte Sinterklaas.

Zondag 09/12 – Dauwtrip – 7u30-9u30 – Klein schietveld
Het is donker, het bos slaapt, de dieren slapen, iedereen slaapt behalve de kapoenen! We
vertrekken vandaag extra vroeg zodat we het bos kunnen zien ontwaken en de zon zien
opkomen. Wat een avontuur! Dit doen we natuurlijk niet in ons wolvenbos, we spreken af aan
het einde van de heidestraat-zuid (waar Heidestraat-zuid en de Houtsniplei samenkomen).

Zondag 16/12 – Steunkaartenverkoop – 10u-12u30 – Lokaal
Deze vergadering is zoals elk jaar een top momentje ! We gaan lekker allemaal samen
steunkaarten voor retrobal verkopen. Haal jullie beste verkoopskills boven en dan maken we er
weer een toppertje van formaat van ! Zo kunnen we deze editie van Retrobal weer bangelijk
maken!

Zondag 23/12 – Kerstvergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Het is kerstmis en dit vieren we ook op de scouts! Kom
dus deze zondag naar de scouts en breng een pakje
mee (maximaal 3 euro) dan zorgen wij dat je kerstmis
nog net wat onvergetelijker wordt!

Een stevig linker van jullie kapoenenleiding!
Annelies, Damien, Tine en Tim

