TVKAPOEN
2 februari 2019

IEDERE ZATERDAG OP DE BUIS

Kapoenen
Scouts Tilleghem
2018-2019

09 februari 2019 16 februari 2019 23 februari 2019 02 maart 2019

14:00 - 16:00 SPORZA
De lokalen

13:45 - 16:00 DANCING ON ICE
De lokalen
Deze zaterdag krijg je een
We zetten het nieuwe jaar
betoverend, winters
sportief in! Het eerste
op uw scherm te
programma van TVKAPOEN programma
zien. Je kan de
is niet voor de luieriken
schaatskunsten van de
onder ons. Deze middag
kapoenen bewonderen.
zullen we springen, dansen, We verwachten jullie om 13:45
aan de lokalen en gaan dan te
lopen, huppelen, en nog
voet naar Boudewijnpark, Om
veel meer. Kom in je
16u kunnen jullie mama’s en
favoriete sport outfit en
papa’s jullie komen ophalen
smeer de kuiten maar al in! aan de lokalen. Vergeet geen
wantjes/handschoenen, dikke
sokken, kidsID en 5 euro mee
te nemen.

14:00 - 16:00 BLIND

09 maart 2019

16 maart 2019

23 maart 2019

30 maart 2019

08 - 10 april 2019

Door een technisch onderhoud
aan de zender kunnen we,
helaas, deze week geen
programma uitzenden. We zijn
er volgende week weer met
meer sfeer.

14:00 - 16:00 BELLE & HET

14:00 - 16:00 DORA, THE
EXPLORER

14:00 - 16:00 HELDEN
De lokalen

MET VIER IN BED

BEEST en CARS

TVKAPOEN verwent zijn
kijkers en biedt vandaag
niet één, maar twee films
aan! Het wordt een strijd
tussen de mooie prinsessen
en de stoere racepiloten. In
welk team zit jij? En wie zal
er winnen?

Onbekend terrein ontdekken
en verkennen, nieuwe
kennis opdoen en skills
leren, … Dit avontuurlijk
programma zal je niet snel
vergeten.

De lokalen

GETROUWD

De lokalen

Deze week was het Valentijn
ook bij TVKAPOEN staat het
programma op zaterdag in
het teken van liefde en
romantiek. We mogen van
Cupido nog niet veel
verklappen, maar misschien
vind je zaterdag wel de
liefde van je leven…

De lokalen

14:00 - 16:00 THE VOICE KIDS
De lokalen

Zaterdag barst het talent
van je scherm. Zang, dans,..
de kapoenen kunnen het
allemaal. Geniet van de acts
of geef zelf een
performance. Alles kan in dit
programma!

Hou je ook van knutselen,
wetenschappelijke
experimentjes en
goocheltrucs? Dan is dit hét
programma voor jou!

14:15 - 16:15 NACHTWACHT
Tilleghembos parking
Wittemolenstraat

Voor dit programma verlaten
we de studio om een het
bos in te trekken. Het wordt
een spannend en
avontuurlijk spel, doe dus
stevige schoenen aan!

Meer info over het
paaskamp volgt via mail!

