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!

Zwemvergadering vrijdag 7
december 19u00 – 21u00

Vanavond gaan we allemaal samen plonzen in het water! We spreken om
19u af aan het zwembad van Merelbeke. Breng ook allemaal €2 mee.
Tga echt vreed wijs worden

Aapjes got talent vrijdag 14 december 19u00 – 21u00
Kan jij super goed dansen, voetballen of moppen maken? De aapjes gaan
op zoek naar de kapoen met het
meeste talent. Luid roepen is geen
talen en we weten ook al dat jullie dat
zeer goed kunnen.

Kerstfeestje vrijdag 21 december 19u00 – 21u00
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.

Circusvergadering vrijdag 28
december 19u00 – 21u00

Een clown of een tijgertemmer
of zelf een vuurspuwer da
kuntge echt allemaal zien in het
circus! Kom zeker verkleed en
dan krijg je een extra verrassing.
Misschien zelf ook een extra
4uurtje

Driekoningenvergadering vrijdag 4 januari 19u00 – 21u00
Driekoningen, Driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed, m'nen ouwe is
versleten, mijn moeder mag het niet weten.

Zeemeerminnenvergadering vrijdag 11 januari 19u00-21u00
Woep woep zeemeerminvergadering oftwel zeemeermanvergadering.
Ariëlle en haar vrienden komen ook en die van de pirates of the carribieJAN
ook. Dus het gaat weer een heuse onderwaterpret zijn. Dus pak maar zeker
jullie kilo zeewier mee!

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!

Gezelschapsspelvergadering vrijdag 25 januari 19u00 – 21u00
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.

Toverfeevergadering Zondag 10 februari 14u00 – 17u00
De toverfee komt vandaag langs voor al jullie wensen te doen uitkomen.
Als ons dit lukt worden wij mischien ook allemaal toverfeeeeeeejun.

Vikingvergadering Zondag 17 februari 14u00 – 17u00
Is op boten zitten en vechten echt iets voor jou? Kom dan zeker verkleed
als een echt viking naarde scouts. Vandaag gaan we roven en plunderen!

Disneyvergadering Zondag 24 februari 14u00 – 17u00
Disney disney disney dat is nu toch wel keer DE uitvinding van de eeuw
toch. Kom dus zeker naar de vergadering als je favoriete disneyfiguur

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

Onze contactgegevens:
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:
kapoenen@scoutshubertus.be.
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:
LEONIE:

0475 77 37 66 MARGAUX:

0487 65 26 90

TOON:

0476 28 48 34 JONAS:

0471 45 08 16

CEDRIC:

0498 74 27 14

