
Daaaag kapoenen!
Na bijna 3 weken zonder scouts, is het eindelijk weer tijd voor een (koude) maand 
vol spel en plezier. Hopelijk hebben jullie ten volste genoten van jullie kerstvakantie 
en kunnen jullie al jullie verhalen aan de leiding komen vertellen. Moest je er niet 
kunnen bijzijn op een vergadering, gelieve een seintje te geven via de Whatsapp-
groep.

Vrijdag 20 januari: 18u30 - 20u30 - SCHAATSEN
Vandaag gaan wij met alle takken samen schaatsen. Jullie worden om 
18u30 verwacht op de schaatsbaan van Antartica (adres: Moerelei 119, 
2610 Antwerpen). We raden jullie aan om te carpoolen, dat is veel 
handiger en zo helpen we toch weer een klein beetje mee aan een 
betere wereld. De prijs voor -12 jarigen is €7 inkom + €5 om 
schaatsen te huren. Hiervoor kan je de centjes best overschrijven 
naar de groepskas (BE30 7350 4459 3211), met in de vermelding: 
“naam + tak + schaatsen”. Het einde is voorzien tegen 20u30. 

Zaterdag 28 januari: 18u - 20u - BOEFJESVERGADERING
Het is alweer eind januari, de tijd vliegt. Wie van jullie is de beste dief? Wie van 
jullie kan de politie ontwijken? Wie kan er ontsnappen? Daar gaan we vanavond 
achterkomen! Kom allemaal naar de vergadering, want hoe meer boefjes, hoe meer 
buit.  

Dit was het alweer voor januari. Tot volgende maand!  
Stevige linker, de kapoenenleiding: Pina, 
Wanahton, Sahi, Kadlu & Tupi 

Weekend 6 - 8 januari - GEEN VERGADERING
Dit weekend is het nog kerstvakantie, en is er dus geen vergadering.

Zaterdag 14 januari: 18u - 20u - FILMVERGADERING
Vandaag gaat de vergadering op zaterdagavond door, dit komt 
omdat de leiding examens heeft. En wat is er leuker dan op 
een koude winteravond lekker in de zetel te ploffen en een film 
te kijken? Dat is exact wat wij vandaag gaan doen! Trek je 
meest comfortabele outfit aan en kom samen met ons 
(misschien wel jouw lievelingsfilm) kijken. 


