
 

 

Klaroen kapoenen november- december 

 

 

Zondag 6 november 14u-17u @lokalen 

Haal de beste kapitein in je naar boven want 
vandaag spelen we zeeslag! We verwachten 
jullie om 14u aan onze lokalen en om 17u worden 
jullie terug opgehaald. 

 

 

 

 

Zondag 13 november 14u-17u @lokalen 

Vandaag spelen we een super leuk smokkelspel dus 
zorg maar dat je veel zakken hebt om het smokkelwaar 
te kunnen verstoppen! We verwachten jullie om 14u aan 
de lokalen en om 17u worden de smokkelaars daar 
terug opgehaald. 

 

 

 

Zondag 20 november 14u-17u @lokalen 

Doe vandaag maar kleren aan die vuil mogen worden, 
want we gaan een mega coole bunkertocht doen. We 
zien elkaar om 14u aan onze lokalen en om 17u 
Worden jullie daar terug opgehaald. 

 

 

 

 



 

 

Zondag 27 november 

Vandaag is het helaas geen scouts ☹"#$. Wij 
zijn zo vuil van die mega uitputtende 
bunkertocht, dat we heel dit weekend gaan 
doorbrengen in de wellness. 

 

 

 

 

Zaterdag 3 december 18u-20u @lokalen 

Jippie vandaag komt Sinterklaas op bezoek!! 
Neem allemaal jullie mooiste tekeningen en 
brieven mee, dat zal de sint heel leuk vinden! 
Vandaag verwachten we jullie om 18:00 aan de 
lokalen en om 20:00 worden jullie weer opgehaald. 

 

 

 

 

Zondag 11 december 14u-17u @lokalen 

Kleed jullie vandaag maar lekker warm aan, want 
vandaag doen we mee aan de olympische 
winterspelen! Om 14:00 uur starten de spelen aan 
de lokalen en om 17:00 worden jullie weer 
opgehaald.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 18 december 14u-17u @lokalen 

Kerstmis komt steeds dichterbij, daarom geven wij vandaag 
een kerstfeestje van 14:00 tot 17:00!!! Kleed jullie maar 
volledig in kerstthema en breng een cadeautje van 5 euro 
mee, zo hebben we mega veel pakjes onder de kerstboom!  

                                                                     

 

 

 

 

 Zondag 25 december 

Vandaag is het kerstmis en de laatste zondag van de maand, dat wil zeggen dat het 
weer geen scouts is ☹"#$  

Geniet van de feestdagen en tot over twee weken kapoentjesss!!! 


