MAANDSCHORS KAPOENEN JANUARI FEBRUARI
Beste kapoenen,
Na al dat gefeest met kerstmis en nieuwjaar beginnen wij hier op de scouts ook aan
2019. We hebben deze maanden weer heel veel in petto, zoals schaatsen, een
massapsel en ons eerste bosspel. Wij kijken er naar uit en hopen jullie allemaal weer talrijk
te mogen begroeten in dit nieuwe jaar. Tot snel!

Zondag 6 januari: halve dag,14u-17u30, afspraak @ Schaatsbaan Liedekerke
(Sportbaan 1, 1770 Liedekerke)
We vliegen er met deze eerste zondag al meteen stevig
in. Trek jullie handschoenen al maar aan want wij gaan
schaatsen. Het belooft een megaleuke middag te
worden en we verwachten jullie dan ook allemaal!
Praktische info:
- 6 euro voor de inkom en een drankje (liefst gepast
betalen;
- warme kledij;
- dikke sokken;
- muts, sjaal, handschoenen.
Zondag 13 januari: halve dag, 14u-17u30, afspraak @ ’t
Hoeveke
Vandaag is een belangrijke dag: massaspel! Toon
vandaag dat de kapoenen voor niemand moeten
onderdoen. Jullie zijn de dapperste, sterkste en slimste
Pelgrims en dat mogen jullie bewijzen. Het wordt een leuke
namiddag met nog leukere spelletjes, tot dan!

Zondag 20 januari: geen scouts, derde zondag
Vandaag is het onze minst favoriete zondag van de maand. Geen
scouts vandaag, maar misschien wel een goed moment om eens iets
leuk te doen met mama en papa. Niet getreurd, volgende week zijn we
er weer met een megaleuke scoutszondag!
Zondag 27 januari: halve dag, 14u-17u30, afspraak @ ’t
Hoeveke
Grote paniek op ons scoutsterrein, want deze morgen is er een
vliegtuig neergestort! Ooh wat een grote puinhoop! Helpen
jullie mee om alle inzittenden terug te vinden?

Zondag 3 februari: hele dag, 9u30-17u30, afspraak @ ’t Hoeveke
Nog voor het ochtengloren werd Birte gewekt door Brilsmurf.
Hij was Gargamel net buiten het Smurfendorp
tegengekomen. Zelf kon hij ontsnappen, maar 5 anderen
smurfen werden door hem gevanggenomen. Birte heeft na
het trieste nieuws meteen de andere kapoenenleiding
opgebeld. Daarop trokken ze samen naar het huis van
Gargamel, maar werder er tegengehouden door Azraël.
Bedroefd keerden ze dan maar terug naar het Smurfendorp
op zoek naar dappere kapoenen. Kunnen jullie de smurfen
misschien helpen bij het bevrijden van hun vrienden?
PS: Vergeet deze zondag geen lunchpakket mee te nemen!

Zondag 10 februari: halve dag, 14u-17u30, afspraak @’t Hoeveke
Vandaag spelen we het Reuzeganzenbord-spel! Weet je niet goed
wat dit is? Kom dan zeker naar de scouts, want dit wil je niet missen!
Oh ja, en oefen jullie beste ganzenpas alvast maar.

Zondag 17 februari: geen scouts, derde zondag
Vandaag is het derde zondag en dus geen scouts. De leiding is op weekend, maar
volgende week zijn we er terug!

Zondag 24 februari 2018: halve dag, 14u45-17u15 afspraak @ De Westrand
Vandaag is het alweer de laatste zondag van februari.
We spelen vandaag voor de eerste keer een bosspel.
Trek alvast stevige en warme schoenen aan want we
trekken op een heuse toch door het bos. Het belooft
een avontuurlijke zondag te worden, een dag voor
echte kapoenen!
(Voor de ouders: we beginnen vandaag een kwartiertje
later en eindigen een kwartiertje vroeger. Zo hebben jullie
de kans om broers en zusjes in andere takken af te zetten
aan ’t Hoeveke)

Stevige linker,
De Kapoenenleiding

