
 

 

 

Kapoenenprogramma februari-maart-april 

Vanaf nu gaan de vergadering gewoon 

weer op zondag door van 14u tot 17u. 

 03/02: Omdat Dagmar en Sieg gaan skiën zijn 

mogen jullie samen met Robbe, Saart en  

Britney gaan skiën op deze sneeuwvergadering. 

Als jullie skikleren hebben mogen jullie 

deze zeker aandoen. 

10/02 : Deze donderdag is het Valentijn! Kom het 

ontdekken tijdens onze Valentijnsvergadering. 

 17/02 : Vandaag is het grote Saart vertrekt naar 

Thailand spel: Binnen 2 weken vertrekt Saart 

spijtig genoeg naar Thailand :’( . We zullen haar 

moeten missen tot op kamp, daarom zwaaien we 

haar samen nog eens uit. 

23-24/02 : Weekend : Joepie, dit weekend 

gaan we met alle kapoenen op ridders en 

prinsessenweekend!! Meer info volgt nog via mail. 

03/03 : Carnaval : Deze zondag is het carnaval en is er 

GÉÉN Scouts!  

 10/03 : Omdat carnaval al gepasseerd is en we ons 

toch nog graag eens verkleden is het deze zondag 

carnavalfeestje! Doe je gekste kostuum maar aan! 

16/03 : Deze zaterdag is het Kinderfeest in 

Baardegem! Het thema is Bob De Bouwer. We spreken 

af om 14u30 aan de parochiezaal van Baardegem. Jullie 

kunnen jullie kapoenen terug ophalen om 17u! Opgelet 

dit gaat door op ZATERDAG. Meer info volgt nog! 
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24/03 : Doe je coolste helm aan en slijp je bijl 

want deze zondag is het Vikingvergadering. 

31/03 : Leidingsweekend. Dit weekend gaat 

de leiding op weekend! Daardoor is het deze 

zondag GÉÉN Scouts! 

06/04 : Deze zaterdag gaan we met alle 

kapoenen, kabouters en welpen van andere 

scoutsen samen spelletjes spelen op Kapoenen en Wouterdag. 

Meer info volgt later nog via mail. Let op, deze dag gaat door op 

ZATERDAG. 

14/04 : Wanneer is het juist weer Pasen? De 

leiding is een beetje in de war en daarom 

spelen we Is het al Pasen geweest? Spel. 

21/04 : Omdat we graag op reis gaan en de 

wereld ontdekken gaan we samen op een Reis 

rond de wereld. 

27-28/04 : Dit weekend is het Steakslag! Het is GEEN scouts 

maar jullie zijn allemaal welkom om lekker te komen eten samen 

met jullie mama en papa op ons jaarlijks eetfestijn!! Er zal ook een 

springkasteel aanwezig zijn zodat je je zeker niet zal vervelen. 
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