Kapoenen Beertjes
De vergaderingen
Sinterklaasvergadering zondag 2 december 14u00 - 17u00
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Jullie
horen het goed! De Sint en zijn Pieten komen ons vandaag
bezoeken. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!

Start vrijdagvergaderingen
vrijdag 7 december 19u00 – 21u00 Zwemvergadering

Meer info volgt via mail/brief.

Beertjes got talent

vrijdag 14 december 19u00 – 21u00

Kan jij super goed dansen, voetballen of moppen maken?
De beertjes gaan op zoek naar de kapoen met het meeste
talent.

vrijdag 21 december 19u00 – 21u00

Kerstfeestje

Tis feest, tis feest, het is nog nooit zo plezant. Vandaag
feesten we er op los. Breng allemaal een cadeautje mee
ter waarde van ± 5 euro.

Clownvergadering vrijdag 28 december 19u00 – 21u00
Rode neuzen, grote schoenen, pruiken, hoedjes,… Dit zijn
allemaal ideeën om jullie te verkleden.

vrijdag 4 januari 19u00 – 21u00

Driekoningenvergadering

Driekoningen, Driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed,
m'nen ouwe is versleten, mijn moeder mag het niet
weten.

Schildervergadering vrijdag 11 januari 19u00 – 21u00
Vandaag gaan we schildereeeen. Schilderen is toevallig een van Annelie
haar specialiteiten. Daarom zal ze een demonstratie geven om het mooiste
schilderij te maken ooooooit!

Filmvergadering vrijdag 18 januari 19u00 – 21u00
Het kapoenenlokaal wordt omgetoverd tot een echte cinema.
Kijken jullie graag naar een enge, romantische of komische
film? Wij zorgen er alvast voor!
vrijdag 25 januari 19u00 – 21u00

Gezelschapsspelvergadering

Vandaag spelen we gezelschapspelletjes groot, klein, voor ieder wat wils.
Pak allemaal jullie lievelingsspel mee.

Geen vergadering vrijdag 1 februari
Jullie allerliefste en allertofste leiding is op vakantie.

Start zondagvergaderingen
Zondag 10 februari 14u00 – 17u00

JeroenVanThuyne vergadering

Om deze ervaren oude rakker te vieren wijten we een hele
vergadering aan deze jonge(oude)man. Hij verdient dit! We
spelen spelletjes van zijnen tijd.

Piratenvergadering Zondag 17 februari 14u00 – 17u00
Schip ahojjj piet piraatjes, met onze scheve schuit varen
we alle dagen uit. We trekken het bos in om een heus
piratenbosspel te spelen!
Zondag 24 februari 14u00 – 17u00

Legervergadering
Geeeef acht! Echte soldaten zijn niet bang van een beetje
modder. Jullie worden opgeleid tot de beste soldaten van
België. Kleren die een vuil mogen worden zijn aangeraden.

Kidsfun Zaterdag 2 maart
Meer info volgt via mail/brief.

Ons scoutsuniform bestaat uit:
✓ Een korte! groene! broek
✓ Een beige scoutshemd (niet
verplicht voor kapoenen maar wel
een aanrader)
✓ Onze eigen scoutsdas (te
verkrijgen bij de groepsleiding)
✓ Onze eigen scouts T-shirt (te
verkrijgen bij de groepsleiding)

Onze contactgegevens:
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:
kapoenen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: Beertjes.
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:
Annelie: 0494/ 08.42.81
Charlotte: 0470/ 08.88.55
Jeroen: 0477/ 83.27.52
Pieter: 0473/ 99.14.27
Seppe: 0475/ 21.53.98

