Maandlijst kapoenen: februari – maart
Zondag 28/01

Avonturenvergadering – 14u tot 17u – lokalen
We gaan vandaag op avontuur. Trek jullie laarzen aan, want we gaan op
onderzoek rond de lokalen. Wat zullen we hier allemaal van oude schatten
vinden?

Zondag 4/02

Piraten van de zee – 14u tot 17u – lokalen
Een echte piraat durft oog in oog te staan met de grote monsters die in onze
zee verstopt zitten. We trekken naar het strand van Denderleeuw om deze
grote beesten een lesje te leren.

Zondag 11/02

Meneertje Valentijn is verdwenen – 14u tot 17u – Liedekerkebos!
Oooo neen, meneertje Valentijn is uit de lucht gevallen en is de weg kwijt. Zijn
pijl en boog is ook stuk gegaan.. Voor 14 februari moet hij weer helemaal de
oude zijn. We zullen hem gaan helpen in Liedekerkebos!

Zondag 18/02

We gaan naar de maan – 14u tot 17u – lokalen
We gaan naar de maan, we gaan naar de maan… als je mee wilt er is plaats
genoeg, we blijven weg tot morgenvroeg! (Of toch tot 17uur) We bouwen ons
ruimteschip en we gaan ontdekken of er ook kapoenen zijn op de maan.

Zondag 25/02

De omgekeerde wereld – 14u tot 17u – lokalen
We starten deze vergadering met afsluiten en eindigen met de opening. Alles
staat vandaag op zijn kop, zelfs de leiding! Voetballen dat doe je met je handen
en basketten met je voeten, wist je dat niet?

Zaterdag 3/03

Carnavalbal – 18u tot 20u - Den Breughel (dorp)
De oudste groep van de scouts (de jins) organiseren vandaag hun Carnavalbal.
Een echte fuif! Ook wij mogen van 18uur tot 20uur naar dit feestje gaan.
Vergeet je zeker niet te verkleden om je eens goed te amuseren!

Zondag 11/03

Pannenkoekenfeest – 14u tot 17u – lokalen
Weet jij hoe je pannenkoeken moet maken? Misschien met kaas? Met
spruitjes? Met salami? Help ons om samen de lekkerste pannenkoeken te
maken en ze achteraf ook op te eten!

Zondag 18/03

Geen vergadering – de leiding trekt er op uit!
Vandaag is er geen vergadering. :’( De leiding gaat zelf op weekend. Tot
volgende week!

Stevige linker,
De leiding
Lisa, Kaat, Rob, Sarah, Birgit en Benthe

