
WELKOM IN FEBRUARI!

Dag liefste kapoenen/Kapoepoes, jullie leiding vond januari zo geslaagd, dat ze niet kunnen wachten
om de allerleukste 5/6/7-jarigen van Kontich en omstreken weer te mogen verwelkomen op onze

heerlijk groene scoutsweide. We zeggen vaarwel tegen de late avondvergaderingen en zien elkaar elke
week terug op ons vertrouwde uur, namelijk tussen 14u en 17u.

ZONDAG 5 FEB TUSSEN 14u EN 17u → VUURVERGADERING
Wacht, wacht, alle stoere kapoenen die denken dat we echt vuurwerk gaan afsteken, die mogen hun
dromen alvast opbergen, maar niet getreurd: het wordt nog veel beter! Deze veragdering heeft geen

echte vonken en vuur nodig om er toch een spektakel van een namiddag van te maken. Begin maar al
met aftellen, want het belooft een sprankelende en onverwachte dag te worden!

ZONDAG 12 FEB TUSSEN 14u EN 17u → DIERENVERGADERING
Vandaag is het ‘Darwin Day’ en dus is er geen betere moment om onze voorouders te eren…, maar
weten jullie wel van welk dier jullie afstammen? Wij duiken de geschiedenis in en zoeken het uit!

Pina en Tupi denken al dat hun voorouder een eenhoorn was en wie weet stamt Wanahton af van de
worm? Tot zondag!

ZONDAG 19 FEB TUSSEN 14u EN 17u → VALENTIJNSVERAGDERING
Jullie dachten dat jullie ontsnapt waren aan het feest van de liefde? Dan heb je je vergist, want ook bij
de kapoenentak is het (enkele dagen na Valentijn) tijd om de liefde eens in de voorjaarsbloemetjes te

zetten! Zijn jullie klaar om getuige te zijn van het grootste liefdesfeest dat Scouts Kokaz in haar
43-jarig bestaan gehad heeft? Misschien gaat er wel een leiding trouwen? Kom het allemaal te weten

op de scoutsweide!

ZONDAG 26 FEB TUSSEN 14u EN 17u → VERRASSINGSVERGADERING

Hier kan de leiding nog niet veel informatie over kwijt, want dat is nu eenmaal het principe van een
verrassing. We kunnen dus nog niets verklappen, maar het heeft iets te maken met een nieuwe leiding.

Oeps, nu weten jullie toch al een tip (;  Tot Zondag!

Februari zit er al op…, maar wegens daverend succes hebben wij besloten om het scoutsseizoen nog
te verlengen tot in juli. Tot in maart!

Als er vragen zijn, mag je ons altijd contacteren op dit e-mailadres: kapoenen@scoutskokaz.be
Groetjes, de kapoenenleiding


