Kapoenen
6 april: wil je weten wat we vandaag gaan doen?
Dan verwachten we jullie allemaal aan het lokaal
vandaag is het verrassingsvergadering! We
verwachten al de kapoenen om 14:00 aan het
lokaal, jammer genoeg zal het om 16:30 weer
gedaan zijn. We geven al wel een tipje van de
sluier, jullie mogen allemaal verkleed komen in het
thema jungle.
20 april: morgen komt hopelijk de paashaas bij al
de kapoenen. Maar wie weet komt hij vandaag al
langs bij ons op de konijnenberg. We spelen het
grote paasspel, de kapoenen worden verwacht
om 13:45 op de parking van de voetbal in
Vosselaar. Om 16:15 mogen jullie allemaal weer
naar huis.

Kapi
Kerri

13 april: vanavond is het tijd voor een
gezelschapsspelletjesavond. We spreken om 19:00
af aan het lokaal en jullie mogen jullie favoriete
gezelschapsspel meenemen. Jammer genoeg zal het
om 21:00 gedaan zijn en mogen jullie ouders jullie
terug komen halen.

27 april: hopelijk zijn jullie allemaal
ingeschreven voor de kapoenendag.
Iedereen dat ingeschreven is wordt
verwacht om 10:00 aan de scoutslokalen in
Lille (zagerijstraat 29, Lille). Om 17:00 gaan
we na een super leuke dag weer naar huis.
Meer info kan je vinden op de brief.

Kobi
Pico

Jobo
Pablo

Bero
Toto

SPELLETJESAVOND

Vandaag gaan we ons eigen
dorp eens beter leren kennen
met een super tof spel in het
centrum van Beerse!

Aangezien de leiding het overdag
enorm druk heeft, gaan we ’s
avonds samen ontspannen met
gezelschapsspelletjes! Neem er
gerust zelf eentje mee.

14:00 tot 16:30 - lokaal

18:30 – 20:30 - lokaal

13 april
PYJAMAPARTY
De leiding heeft zin in een feestje!
Daarom organiseren wij vandaag
een leuke pyjamaparty!
Veel knuffels
van jullie
liefste
leiding!

Xxx

We verwachten jullie om 19u, dan
kunnen we om 21u thuis in ons
eigen bedje kruipen

Marala

Akela

Nala

20 april

6 april
DORPSPEL

Shanti

27 april
WEEKEND
Vandaag vertrekken we op
weekend naar Merksplas! De
brief kan je terug vinden op het
takhoekje. Inschrijven voor
15 april!

Chill

Hathi

Ikki

Rama

xxx

Jongverkenners
Op 6 april doen we
Highland Games. We
verwachten jullie om
14 uur aan het lokaal.

Jammer genoeg op 13 april geen
vergadering. De leiding moet
uitrusten na het harde werk op Mamoet.
Pasen komt eraan, daarom spelen we
op 20 april het grote paasspel! Om
14 uur aan het lokaal met de fiets.

Steije
Bernd
Dieter
Wout
Mattias

Eindelijk, we gaan weer op
weekend! Van 26 tot 28 april
is het gouwweekend. Je kan
inschrijven tot 28 maart,
meer info vindt je op de brief.

idsen

20 april

Dikke kussen van jullie leiding
PS Vergeet geen VVK te kopen voor Mamoet als
jullie willen komen!
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