KAPOENTJES (ZIJN DE BESTE!)
ZON 06/01: “Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed…”
Smeer jullie stembanden maar in en trek jullie mooiste kostuums aan,
want vandaag gaan we DRIEKONINGEN ZINGEN voor een goed doel! We
verwachten jullie verkleed om 9u op de scouts. Om 13u is de activiteit
gedaan.
ZON 13/01: Omdat de leiding druk bezig is met de examens, is het
jammer genoeg geen activteit vandaag!  VRIJE ZONDAG
ZA 19/01: We maken het vanavond super gezellig in ons kapoenenlokaal
en organiseren een KAPOENEN-FILMAVOND! Hapjes en drankjes worden
voorzien door jullie toffe leiding! Aanvang van de film is om 18.30u. De
mama’s en papa’s mogen jullie om 20.30u terug komen halen!
ZON 27/01: Vandaag doen we eens een rustigere activiteit: we gaan
KNUTSELEN! Voor deze activiteit mag je knutselmateriaal meenemen.
(maar dit is geen verplichting! Je hoeft zeker NIETS aan te kopen, de
leiding voorziet sowieso genoeg materiaal voor iedereen!)
ZON 03/02: Joepie SCHAATSEN! Samen met alle takken van onze scouts
gaan we de schaatsbaan van Herentals veroveren! Je ouders mogen jullie
om 10u aan de schaatsbaan afzetten en om 12u weer komen halen. De
prijs is 6 euro. Vergeet zeker je warme kleren én handsschoenen niet!
ZON 10/02: Volgens een eeuwenoud verhaal, ligt er ergens in het kleine
dorpje, Pulle, een grote schat begraven! Tijd om dit eens te gaan zoeken
met alle kapoenen… we gaan op ZOEKTOCHT DOOR PULLE!

ZON 17/02: Wij zijn eens benieuwd of Cupido zijn pijlen op de kapoentjes
heeft gericht… Zijn er misschien verliefde kapoentjes? Het is tijd om dat
eens uit te zoeken tijdens het GROTE VALENTIJNSPEL!
ZON 24/02: Al decennia lang vechten de cowboys tegen de indianen. Wie
wint er deze keer? Aan ons om te testen wie deze ultieme strijd gaat
winnen! We spelen het COWBOY- EN INDIANENSPEL! Kom verkleed als
cowboy/cowgirl of indiaan!

Papierslag
Op zaterdag 23 februari komen Scouts en Gidsen van
Pulle vanaf 9:00u uw oud papier ophalen. Gelieve uw
papier stevig verpakt aan de straat klaar te zetten.
Mensen die buiten Pulle wonen, kunnen hun oud
papier op deze dag zelf naar het dorpsplein van Pulle
brengen.

