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Kapoenen – november
1 november:
De bladeren vallen weer van de bomen. De mutsen
en handschoenen worden weer uit de kast
gehaald. Tijd om eens aan de vogeltjes te denken
in deze koude dagen. Daarom gaan we vandaag vetbollen
maken!!

8 november:
Vandaag gaan we de spieren eens goed losgooien.
We gaan eens kijken welke kapoen de grootste
spierballen heeft en wie het beste in conditie is. We
spelen vandaag sport en spel!!

15 november:
Wie van de kapoenen heeft de X-factor?
Dat gaan we vandaag eens uitzoeken.
We houden een geweldige playbackshow!!

22 november:
Heeft de scouts van Beerse stoere kapoenen?
Wel, dat komen we vandaag te weten. Kom
verkleed als legerman of legervrouw, naar het
lokaal. Dan kunnen we helemaal gecamoufleerd
vertrekken op paracommandotocht!!

29 november:
Vandaag gaan we ons voorbereiden op de
komst van de goede heilige man,
die volgende week (hopelijk) op bezoek komt
bij de brave kapoenen. We houden dus een
joepie jee, hip hip olé, de sint komt bijna-vergadering!!

Veel groeten van jullie leiding,

Gigi – Yobo – Toto – Chico – Kerrie – Pico – Kapi

aan het lokaalࣜ

Om 14.00u zullen de buikjes rond zijn

GEEN blikvoer) om 10.00 aan het lokaal.

houtvuur, met gamel, met vers eten (dus

Den achtste: Koken!!! à d.w.z. op een

Den eerste: Het grote 1november-spel ! Meer weten?
Kom dan om 14.00u naar ons
allermooiste lokaaltje

Een echte welp is altijd in uniform!!! (petje, das, hemd, groene
broek)
Een echte welp kent het welpenlied!!! (zie takhoekje op de
scoutssite)
Een echte welp vertelt thuis dat het kamp van 2 tot 9 augustus is!!!

De vijftiende: paracommandotocht! Om 14u

November

Den tweeëntwintigste: Wc-papierverkoop
Om 10.00u aan het lokaal en om
13.00u terug huiswaarts

De negenentwintigste: sjorren! (moet ik
hier nog woorden aan vuilmaken??)
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Verkenners
30 oktober: 19.30u-22u Battle of the Youth op de
Parochiale jeugdpleinen!
1 november: Leve Beerse en leve spel plezier en vertier!
Dit alles gaat van start om 2.
8 november: Leve grobbendonk, holland of weet ik veel wa
nog en leve wandelen! Vergeet geen bokes en een brikje
appelsiensap en kom om 10 en optijd!
15november: Leve de planeet aarde en leve verkenners met
groene vingers! Om 1 is iedereen aan onze stal.
22 november: Leve de pot, leve kakken en leve verkenners
met wc-papier! Voor allen die graag vroeg opstaan en voor
allen die niet graag vroeg opstaan is het om 09.30 uur!
28 november: Leve wallonië en leve buitenshuis! We gaan
het einde van de week ergens anders vieren. Meer info
volgt nog. (voor de uilskuikens onder jullie: weekend dus
maakt da al maar vrij!)

Leve Jasper, Tom, Stephan en Ben!

