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20/04: ‘Beestenboel’, Kapoenendag

We beleven een fantastische dag met alle kapoenen van alle
Brugse scoutsen. Afspraak om 14u aan Tilleghembos parking
Wittemolenstraat, let op uitzonderlijk duurt deze vergadering
tot 17u. Kom verkleed als dier en breng 2 eurootjes mee.

27/04: Zootropolis + Kampvoorstelling

Nog eens een goeie oude vergadering aan de lokalen van 14u tot
16u. Na de vergadering is er een korte kampvoorstelling van
groot kamp, dus loop zeker nog niet direct weg! Dit is ook het
ideale moment voor vragen.

04/05: Groepsdag

Vandaag een zeer speciale vergadering. Zoals elk jaar worden
alle takken door elkaar verdeeld om samen één groot fantastisch
spel te spelen. De vergadering start om 14u aan de lokalen en
eindigt om 17u. Erna is er onze jaarlijkse Mexicaanse eetavond
‘Flaming Sombrero’ ten voordele van de givers. Hier zijn jullie als
ouders zeker ook welkom om te genieten van heerlijke wraps,
Brugse Zot van ’t vat en nog veel meer.

11/05: Financiële actie, bloemetjes verkoop

Vandaag is het een heel belangrijke vergadering. Op groot kamp
gaan kost namelijk redelijk wat centjes, daarom gaan we vandaag
bloemetjes verkopen ten voordele van ons groot kamp. Het is
dan ook belangrijk dat jullie met zoveel mogelijk aanwezig zijn!
Deze vergadering start om 10u en eindigt om 16u, vergeet dus
zeker je lunchpakket niet (en je schattigste glimlach). We spreken
zoals gewoonlijk af aan de lokalen.

18/05: Pannekoekenvergadering

Lieve kapoenen, het moment is jammer genoeg aangekomen, dit is
onze laatste vergadering van dit geweldige scoutsjaar. Maar geen
traantjes want we hebben nog een super leuke activiteit voor
jullie in petto. Vandaag worden jullie allemaal om 17u aan het
lokaal verwacht, met een lege maag en heel veel enthousiasme.
Jullie mama’s en papa’s mogen hun kapoenen (met gevulde maag)
daar dan om 18u30 terug komen ophalen. Breng een halve euro
mee!
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