Zaterdag 08/01 18:00 - 20:00
Na onze buikjes rond gegeten te hebben tijdens de feestdagen
gaan we eens kijken wie er ‘de slimste kapoen ter wereld’ is. We
doen een quiz buiten aan de kapoenenlokalen om de
coronaregels wat te volgen dus zorg dat jullie zeker warm
genoeg gekleed zijn.

Zaterdag 15/01 18:00 - 20:00
Na een intense quiz is het tijd voor wat ontspanning. We gaan
vandaag een film kijken buiten aan de kapoenen lokalen, dus
zorg dat jullie opnieuw warm zijn aangekleed.

Zaterdag 22/01 18:00 - 20:00
Omdat we vorige week genoeg hebben kunnen rusten hebben
we vanavond enorm veel zin in een spannende wandeling.
Omdat het al donker wordt tegen de middag tegenwoordig gaan
wij met fakkels onze wandeling moeten doen. Na een stevige
wandeling is er natuurlijk wel een beloning. De wandeling begint
en eindigt aan de kapoenen lokalen?

Zondag 30/01
Omdat de leiding zo moe is van de grote wandeling is er
deze week geen vergadering.

Zondag 06/02 14:00 - 17:00
Omdat het nu al bijna een maand geleden is dat jullie een
verassing hebben gehad spelen we vandaag een
verassingsspel. SPANNEEEEND!

Zaterdag 13/02 14:00 - 17:00
De moordenaar van vorige week is ontsnapt en houdt zich
schuil in een bunker. Daarom gaan wij op bunkertocht in
de velden. Deze start aan Beverdijk 84, Haacht. Wie geen
natte voeten wilt doet best laarzen of stapschoenen aan.

Zaterdag 20/02 14:00 - 17:00
Zodat jullie een super geweldig cool kamp kunnen doen
moeten er natuurlijk centjes zijn. Die gaan wij vandaag
verdienen door wafels te verkopen. Vergeet zeker ook niet
aan jullie mama & papa voor een doos te vragen 😉. We
starten zoals altijd aan de kapoenenlokalen.

Zondag 27/02
Na zoveel wafels te verkopen mogen jullie thuis wat
uitrusten en de rest van jullie wafels verder op eten.

Kip & rib + Quiz
Naar Jaarlijkse traditie doen wij ook een eetdag en een quiz het eerste weekend van maart.
Hier volgt nog meer informatie over via mail maar het weekend van 4 -6 maart kan alvast in de agenda gezet worden!

