Zondag 9/1 9u30-12u30: driekoningen
Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe hoed… Warm
jullie stembanden maar al op want we gaan deze vergadering van
deur tot deur zingen! Wie weet krijgen jullie dan wel iets daarvoor
terug, zoals wat snoep en ander lekkers, of zelfs geld! Kom
verkleed in je favoriete koning, Caspar, Melchior of Balthasar.
Zondag 16/1 9u30-12u30: ladderspel
Tijdens deze vergadering moeten jullie jullie teamspirit even achterwege laten, want het is
ieder voor zich. Jullie moeten ervoor zorgen om zo hoog mogelijk op de ladder te raken door
andere kapoenen uit te dagen. Maar pas op, je bent nooit zeker van je plaats… Kunnen jullie
deze uitdaging aan?
Zondag 23/1 9u30-12u30: filmvergadering
Kom allemaal gezellig een film kijken in ons lokaal! Neem een
slaapzak of een dekentje mee, of je lievelings knuffel; kortom alles
om het gezellig te maken! Welke klassieker gaan we deze keer
zien? Ratatouille, Paddington of Toy Story? Jij kan het dan mee
bepalen!
Zondag 30/1 9u30-12u30: knutselvergadering
We hebben al vaak gemerkt dat de kapoenen de creatiefste tak van Den 30 zijn.
Daarom gaan we deze vergadering knutselen! Vandaag kunnen jullie al jullie ideeën
tot werkelijkheid brengen. Tekenen, schilderen of boetseren, alles kan!
Zondag 6/2 9u30-12u30: swingpaleis
Vandaag gaan we jullie muziekkennis eens testen. We weten ondertussen dat
jullie heel muzikale kapoenen zijn, zo is ‘Waterval’ en ‘Astronaut In The
Ocean’ een echte hit onder de kapoenen. Maar wat kennen jullie nog meer?
Zondag 13/2 9u30-12u30: bakkenspel
Vandaag doen we alles met bakken. We gaan ermee gooien, erop staan en eronder kruipen.
Kortom, verlaat je bak niet!
Zondag 20/2 9u30-16u30: tocht
Joepie! We gaan weer op tocht! Aangezien het buiten toch nog wat koud is, gaan we
vandaag ergens binnen de dag doorbrengen. Wil je weten wat we gaan doen? Kom dan
zeker mee op onze tocht!
Zondag 27/2 9u30-12u30: kapoenen vs. kapoenen
De kapoenen van Den 30 zijn de beste!!! Dat weten wij en jullie ook,
maar andere scoutsen weten dat nog niet zo zeer. Daarom gaan jullie
dat vandaag bewijzen in de jaarlijkse editie van kapoenen vs.
kapoenen. Jullie zullen al jullie krachten moeten samenbundelen om
het op te nemen tegen kapoenen van naburige scoutsgroepen.
Vergeet niet: plezier hebben is belangrijker dan winnen :)

Zondag 6/3 9u30-12u30: kampenspel
Het is weer eens tijd voor een klassiek kampenspel. De basis van een echte scout wordt
tijdens dit spel gelegd, dus wees er zeker bij!
Zondag 13/3: geen vergadering
Helaas, vandaag gaan wij jullie moeten missen, want wij zijn op een leidingsweekend
genaamd Ding-Dong. We vinden het even jammer als jullie, maar volgende vergadering
staan we er weer om jullie met open armen te ontvangen!
Zondag 20/3 9u30-12u30: paaseierenverkoop
Vandaag gaan we samen paaseieren verkopen! Met de centjes die we
verdienen kunnen we op kamp een mega leuke activiteit samen doen!
Dus haal die verkooppraatjes maar al boven want we willen veeeeel geld
verdienen!!!
Zondag 27/3 13u-16u30: kapoenen- en welpendag
Vandaag gaan we onze sociale vaardigheden wat verbeteren, want we gaan de dag
doorbrengen met alle kapoenen en welpen van alle scoutsen van de Gouw van
Antwerpen. De leiding is reeds bevriend met deze scoutsen, want soms heb je elkaar
nodig. Zo komen zij naar een evenement van ons en wij naar een evenement van
hen! Dus hou ze zeker te vriend!
Zaterdag 2/4 - maandag 4/4: groepsweekend
Verdere info volgt nog met een weekendbrochure per mail.

Groetjes van jullie liefste leiding :)
Veva, Asjra, Kerri, Apodemus, Ko, Zazoe, Simba & Itti

