2E TRIMESTERPROGRAMMA
2019-2020

KAPOENEN
@THE MOVIES

TOY STORY text
WANNEER: 01 februari 2020 , 14:00 - 16:00text
WAAR: de lokalen
UITLEG: Al het speelgoed van de kapoenen is gestolen door
het stoute kind Sid. Kom vandaag, samen met Woody en Buzz Lightyear,
ons speelgoed terug nemen.

FROZEN
WANNEER: 08 februari 2020, 13:45 - 16:00
WAAR: afzetten en ophalen aan de lokalen
UITLEG: Vandaag is het een van de jaarlijkse evenementen. We gaan met heel de
scouts gaan schaatsen. Trotseer de koude zoals Elsa en kom samen met ons
schaatsen.
NIET VERGETEN: Muts, handschoenen, sjaal, KIDS-ID en 5 euro

LADY EN DE VAGEBOND
WANNEER: 15 februari 2020, 14:00 - 16:00
WAAR: de lokalen
UITLEG: Deze film is een heel romantische en vandaag staat de vergadering
dus in thema van de liefde: VALENTIJNSVERGADERING. Kom dus deze week
naar de scouts en we dompelen jullie onder in de roze wereld.

JUNGLE BOOK
WANNEER: 22 februari 2020, 14:15 - 16:15
WAAR: Tilleghem bos, ingang Wittemolenstraat
UITLEG: Mowgli heeft een moeilijk leven, want hij moet overleven in het
oerwoud. Wij willen kijken of de kapoenen even sterk zijn om in de jungle te
overleven. Kom dus deze week naar de vergadering in Tilleghembos en
breng je beste overlevingskills mee.

INSIDE OUT
WANNEER: 29 februari 2020, 14:15 - 16:15
WAAR: de lokalen
UITLEG: Leidster Eva is bijna jarig en Inside Out is haar favoriete film. Kom
samen met haar en de andere leiding haar verjaardag vieren in thema van
deze film.

SHREK
WANNEER: 07 maart 2020, 14:00 - 16:00
WAAR: de lokalen
UITLEG: Shrek gaat samen met de ezel, de gelaarsde kat en het
peperkoekenmannetje op pad. Kom deze week naar de scouts en beleef, net
zoals hun, een geweldig avontuur om nooit te vergeten.

!! CINEMA GESLOTEN !!
WANNEER: 14 maart 2020
Omdat de kapoenenleiding op weekend is met de rest van de leiding,
kunnen ze de Kapoenencinema niet openhouden. Daarom is er vandaag
geen vergadering.

BELLE EN HET BEEST
WANNEER: 21 maart 2020, 14:00 - 16:00
WAAR: de lokalen
UITLEG: Vandaag zullen we kijken wie het sterkst is: de jongens (de beesten)
of de meisjes (Belle). Kom dus zeker naar de scouts en strijdt tegen het
ander geslacht voor de overwinning.

101 DALMATIËRS
WANNEER: 28 maart 2020, 14:00 - 16:00
WAAR: de lokalen
UITLEG: Cruella DeVille is in de scouts en ze heeft een gemeen plan
uitgewerkt. Nu is het onze taak om haar te verslaan. Kom dus zaterdag zeker
naar de scouts want we zullen al jullie hulp zeker nodig hebben.

!! GEEN VERGADERING !!
WANNEER: 04 april 2020
Wegens veel vergadering en besprekingen voor het Paasweekend maandag,
is de cinema vandaag gesloten. Hopelijk zien we jullie allemaal maandag op
het geweldig Paasweekend van dit jaar.

PAASWEEKEND 2019-2020: 06 - 08 april
Dit jaar gaan we op paasweekend van 06 tot 08 april 2020. We zullen verblijven in De
Miere te Meulebeke. Hou dus zeker deze datum vrij en zet het allemaal in jullie agenda.
Meer info over het thema en het verloop van het weekend volgt nog via mail.

Als er nog vragen zijn, mag u ons altijd contacteren via: kapoenen@tilleghem.be
Stevige linker,
De Kapoenenleiding
Eva Herrebout: 0470/292596
Myrthe Smet: 0496/034010
Lieze Vanhoenacker: 0493/060904
Marie Vandepitte: 0471/473453
Leonie Savaete: 0479/021966
Maxim Keirsebilck: 0479/136784
Nathan Van Acker: 0474/344792

