Zondag 10 februari 14-17uur
Ouh nee, de sleutel van het kapoenenlokaal is gestolen!
Kom jij net als Mieke en Chase in
politie-uniform de boef vangen?

Zondag 17 februari: 14-17uur
Deze vergadering ontdekken wij
wie van jullie een verborgen
talent als zanger of muzikant heeft.
Ben jij even benieuwd als ons?
Kom dan zeker deze zondag naar de vergadering!

Zondag 24 februari: 14-17uur
Altijd al roos haar of een snor willen hebben?
Of liever een hanenkam of valse wimpers?
Vandaag ondergaan jullie de ultieme make-over!
Maar dat gaat niet zomaar, want jullie moeten dit wel verdienen!

Zondag 3 Maart: 10-13 uur
Hopelijk zijn jullie een betere kok dan BTW van FC De Kampioenen,
want vandaag nemen jullie het tegen elkaar op om het beste gerecht te maken!
Daarna mogen jullie natuurlijk van jullie overheerlijke creaties smullen!

Zondag 10 Maart: GEEN VERGADERING
Jammer maar helaas: vandaag is er geen vergadering.
Jullie allerliefste leiding is namelijk op bijscholing.
Wij zien jullie graag volgende week terug!

Zondag 17 Maart: 14-17uur
Een kloddertje roze hier, een kloddertje roze daar…
Haal jullie verfborstels maar uit de kast!
Laat jullie creativiteit de vrije loop want vandaag wij gaan schilderen zoals echte kunstenaars.
Doe zeker kledij aan die vuil mag worden!

Zondag 24 Maart: 14-17uur
Kukelukuuu! Wie is de baas in het kippenhok? Verstoppen we ons in het hooi?
Maken koeien meer lawaai dan varkens? Of hangen we zelf het varken uit?
Gelukkig hebben we boer Tijl die alles in goede banen zal leiden.
Vandaag ontdekken we het leven zoals het is op de boerderij.

Zondag 31 Maart: 14-17uur
Welke kapoen wordt kampioen?
Oefen alvast maar en zet jullie sportiefste beentje voor, want wij gaan naar de olympische spelen!
Kom naar onze sportieve vergadering en wie weet winnen jullie wel een medaille.

Stevige linker, de kapoenenleiding!
Anke De Schryver: 0473 40 66 71
Helena Ruyssinck: 0471 68 07 58
Coralie Vanderghote: 0478 91 61 17
Tijl De Blander (takleiding): 0499 75 13 08
Lisa Hertsens: 0492 66 72 22

