DIEP IN DE

ZEE

Zaterdag 5 januari: 14u - 17u
Gezelschapspelletjes
Vandaag zitten we gezellig samen rond de tafel om de leukste
gezelschapspelletjes te spelen. Neem je favoriete gezelschapspel maar gerust
mee.

Zaterdag 12 januari: 18u30 – 20u30
Casinoavond
Haal jullie beste poker-face boven want vandaag begeven we ons in een echt
casino! Vergeet ook jullie chique kleren niet.

Zaterdag 19 januari: 10u – 13u
Zwemmen
Vandaag gaan we met zen allen gaan ZWEMMEN. Hoe leuk is dat seg!! Pak
allemaal jullie zwembroek/badpak, zwembandjes, duikbrillen, zwemvliezen,
enzovoort mee. Jullie worden om 10u verwacht aan het zwembad Olympos in
Dendermonde. Probeer onderling te carpoolen en denk een beetje aan het
milieu want Minder is Meer!
Neem ook allemaal 3euro mee.

Zaterdag 26 januari: 18u30 – 2Ou30
Film
Vandaag kijken we allemaal gezellig samen naar een film. Als je thuis nog een
toffe film hebt liggen mag je die altijd meebrengen .

Zaterdag 2 februari
Informatie volgt nog via mail.

Zondag 10 februarie: 14u – 17u
Winterwandeling
Trek maar allemaal jullie botinnen, warme jas en sjaal aan want vandaag
maken we een winterwandeling in Waasmunster. Mama's/papa's, vriendjes of
vriendinnetjes zijn ook altijd welkom!

Zaterdag 16 februari: 14u – 17u
Bosspel
Vandaag gaan we niet naar de zee, maar naar het bos! We gaan weer een
superleuk spel spelen. Knoop jullie bottines maar stevig vast en hou je klaar
voor een nieuw spannend avontuur.

Zaterdag 23 februari: 14u – 17u
Verrassingsvergadering
Deze vergadering staat er iets speciaal op de planning. Informatie volgt nog.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om ons
te contacteren!
Via mail: kapoenen@scoutswaasmunster.be

Via GSM:
Toon: 0498168175

Aline: 0471388840

Elias: 0471570491

Ward: 0491554835

Hanne: 0471562645

Dries: 0474529891

Fien: 0489420757

Jakob: 0489018965

Fran: 0478639026
Gelieve te verwittigen indien je kapoen niet op de vergadering
aanwezig kan zijn!
Een stevige linker,
De kapoenenleiding

