Kapoenen Beertjes
De vergaderingen
Taartvergadering zondag 10 maart 14u00 - 17u00
Ti-Ta-Taartje van de week. En we spelen voor de
zevende week op rij voor dezelfde taart. Kom ons
helpen om het taartje te maken, taartje te bakken en
vooral taartje te eten!

Districtdag zaterdag 16 maart
Meer info volgt via mail/brief.
De kapoenen spelen samen met kapoenen van andere
scoutsgroepen minstens even leuke spelletjes!

Thee-startvergadering + Koffiestop zondag 24 maart 14u00 - 17u00
Vandaag wisselen we van leiding. De VZW van onze scouts organiseert de
jaarlijkse koffiestop dus alle leden brengen elk 1 euro mee voor een
pannenkoek en chocolademelk. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Carnaval-vergadering zondag 31 maart 14u00 - 17u00
Verkleed jullie allemaal in jullie gekste droom. Doe
onnozel. Raap snoep! En geef alle reclamefolders aan
mama en papa, ze zullen blij zijn!

Bosspelvergadering zondag 7 april14u00 - 17u00
Padvinders van het laatste uur,
Onze zoektocht is nog niet verloren. Wij gaan terug
naar de oorsprong van de bossen. Met kaart en
kompas vinden we wel wat we nodig hebben.
Vergeet uw vuile schoentjes niet!

Baden ‘LDK’ Powellvergadering zondag 14 april14u00 - 17u00
Op deze mooie zondagmiddag eren we onze oprichter van de
scouts, Baden Powell. Met enkele klassiekers der scoutsspelen
brengen we de namiddag door met veel plezier en amusement.

Geen vergadering zondag 21 april14u00 - 17u00
De allerbeste leiding ter wereld organiseert een groot feest en zal daarom
niet aanwezig kunnen zijn.

Koffienamiddag zondag 28 april14u00 - 17u00
De kapoenen en hun ouders zijn van harte welgekomen
om een stukje taart te eten en een koffietje te drinken.
Naast koffie is er nog ander lekkers! Taartbakkers worden
beloond met speelkaarten/ drankbonnetjes.

Sportdag zaterdag 4 mei
Meer info volgt via mail/brief.
We spreken af de aan de sporthal/ het zwembad van Merelbeke.

Cyclocross-vergadering zondag 12 mei14u00 - 17u00
Geachte Flandriens,
De voorjaarsklassieker zijn volop aan de gang!
Naast de elite, de dames, de anciens, de beloften,
… zijn er ook nog de jongste tweewielers. Neem
allemaal jullie fiets mee naar de scouts. Uw leiding
heeft een parcours opgesteld om het BK
veldrijden voor jonkies te bezichtigen.

Start vrijdagvergaderingen

Kampinfoavond vrijdag 17 mei 19u00 – 21u00
We heten kapoenen en hun ouders welkom om naar de
uitleg van het kapoenenkamp te luisteren. Hier wordt
het thema bekend gemaakt. Meer info volgt via
mail/brief.

Onesievergadering vrijdag 24 mei 19u00 – 21u00
Trek jullie mooiste, leukste, gekste, grappigste, coolste of
schattigste onesie aan! Voor een keer mag je het uniform thuis
laten.

Lente-/communiefeestvergadering vrijdag 31 mei 19u00 – 21u00
Omdat er op het lente/communiefeest geen tijd is
om te dansen en springen op jullie favoriete muziek
bouwen we ons lokaal om tot een echte disco. Feest
gegarandeerd!

Bosklapper-vergadering vrijdag 7 juni 19u00 – 21u00
Vanavond gaan we opzoek naar “De Bosklapper” van het
scoutsbos. Elk jaar is hij rond deze periode te zien op
onze scoutsterreinen. Het fenomeen komt in aanmerking
voor het 8ste natuurwonder. Wees dus alert!

Knuffelvergadering vrijdag 14 juni 19u00 – 21u00
Wie pakt allemaal zijn knuffel mee op kamp? Iedereen
natuurlijk! Pak daarom jullie knuffels al eens mee. Zo
kunnen wij al eens kennis maken met jullie allerbeste
vriend!

BBQ-vergadering vrijdag 21 juni 18u30 – 21u00
Naar jaarlijkse traditie sluiten we het scoutsjaar af met een heerlijke BBQ
voor onze leden. Breng een stukje vlees mee en wij zorgen voor de rest.
OPGELET! Deze vergadering begint uitzonderlijk om 18u30.

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:
Charlotte:
Jeroen:
Pieter:
Seppe:

0494/
0470/
0477/
0473/
0475/

08.42.81
08.88.55
83.27.52
99.14.27
21.53.98

