Adres: Sparrenlaan 9a,
9140 Steendorp
Groepsnummer: 03306G
T:

0470 41 92 60
0471 10 64 19
0479 42 93 83

E:

robinpiessens@hotmail.com
bryssinck.larissa@hotmail.com
fiene.vertenten@gmail.com

Sint-Janske
februari

2021

KAPOENEN

FEBRUARI

7 Februari 14-17u: Knutselnamiddag
Deze namiddag gaan we kunstwerkjes knutselen! Dit in het thema
Valen ijn, om bij de bes ellingen an on e Kaas en Valen ijn e
steken.

14 Februari 14-17u: Cupidotraining
Aangezien onze lieve Cupido niet meer van de jongste is, heeft hij
aangeboden om de kapoenen te trainen tot echte liefdesengeltjes zodat
hij opvolging heeft wanneer hij met pensioen gaat.

21 februari 14-17u: Achtervolgingstocht
Vandaag doen we een achtervolgingstocht, we werken in twee
groepen! Welke groep het snelste is, zien we vandaag!

28 Februari 14-17u: Pisquiz
Vandaag testen we jullie kennis én jullie blaas! Wie weet de meeste
antwoorden? Wie kan het meeste drinken? Wie kan het langst niet
naar toilet gaan?

STEVIGE LINKER,
De leiding,
Sid, Soto, Steffie en Dab de Dodo
PS: Vergeet geen 50 cent voor het vieruurtje !
PPS: Vergeet de google form niet in te vullen (steeds ten laatste tegen
vrijdag) om te laten weten of we jouw kapoen kunnen verwachten op
zondag

7

02

2021

14u

17u

BuBBel, BuBBel, BuBBel, maar ie of at
is nu de juiste bubbel. je komt het te weten
in het super-mega-graaf-bubbelspel.

14

02

2021

14u

17u

aangezien het vandaag valentijn is en er
sommige mensen wel wat liefde en gezelschap
kunnen gebruiken, gaan we vandaag door de
straten van steendorp iedereen een warm
hart onder de riem steken. (doe zoveel
mogelijk rood aan kindjes)

21

02

2021

14u

17u

dit bestaat niet potten en pannen
zonder deuken, want de welpen doen
vandaag woutloperskeuken.

28

02

2021

14u

17u

plein- of bosspelen, of was het nu toch
bos- en pleinspelen? als je het wilt
weten komt dan zo snel mogelijk naar
het lokaal gereden.

ps. vergeet GeeN 0,50 voor een 4-uurtje

jullie beste leiding

Februari 2021
Jong-Givers
7 februari 14u – 17u
Vandaag gaan we kijken
wie van jullie de beste
mens is. Een test op alle
vlakken! Het is Homo

Vergeet zeker geen 50cent en we
hopen jullie snel terug te zien!

21 februari 14u – 17u
Een spel op kennis, een quizje
Dit alles zonder plasje of pisje.
En antwoord je goed
Zoals het dus moet
Toon je dus je kennisje

14 februari 14u – 17u

28 februari 14u – 17u

Vandaag is het een smuldag!
We gaan dus iets lekkers
maken. Maar dit is ook niat
altijd gemakkelijk en je moet
dit dus ook verdienen!

Jullie Jong-Giverleiding is weer zeer
enthousiast om jullie terug te zien
en super namiddagen te beleven
met jullie!

Een strijd tussen twee teams! Wie is de
beste? Wie gaat er winnen? Wie wordt
er tot winnaar gekroond in het
koningsspel?

Universalis

Zondag 7 februari
14u tot 17u
Terug scouts na een lange tijd elkaar niet gezien te hebben. Om de zondagen terug goed in te
zetten beginnen we met klassieke pleinspelletjes. Vergeet geen 50 cent voor het vieruurtje en
hang je scoutshemd maar alvast klaar!

Zondag 14 februari
14u tot 17u
Valentijnsdag! We spelen
een romantisch bosspel om
elkaar wat beter te leren
kennen.

Zondag 21 februari
14u tot 17u
Rechtendoortochtduswegaannietinbochtenmaargaanaltijdrechtendoorgaan.

Zondag 28 februari
14u tot 17u
Achtervolgingstocht

XOXO

Roel, Stefanie, Larissa

Leidingslijst
Kapoenen
Arne Meersman
Polien Nyssen
Emma De Block
Ninke Laurijssen

0473 64 91 45
0491 91 25 67
0494 54 51 98
0494 98 68 42

arne.meersman01@gmail.com
polnyssen@icloud.com
emmadeblock1@gmail.com
ninke2@gmail.com

0471 50 33 92
0470 41 92 60
0494 99 96 43
0494 82 14 30
0493 81 77 34

daan.deer@hotmail.com
robinpiessens@hotmail.com
witske1@gmail.com
emiliebuys00@gmail.com
hannes.carelsbergh@gmail.com

0494
0479
0468
0492
0478

carovanbogaert@gmail.com
fiene.vertenten@gmail.com
pjlyssens@gmail.com
louis.tribout@telenet.be
yoranverkimpe@gmail.com

Welpen
Daan D’eer:
Robin Piessens
Witske Laurijssen
Emilie Buys
Hannes Carelsbergh

Jong-Givers
Caro Van Bogaert
Fiene Vertenten
Pieter-Jan Lyssen
Louis Tribout
Yoran Verkimpe

25
42
30
63
42

32
93
47
62
34

24
83
11
93
90

Givers
Stefanie Buys
Larissa Bryssinck
Roel Vertenten

0493 76 41 11
0471 10 64 19
0470 81 25 87

stefaniebuys99@gmail.com
bryssinck.larissa@hotmail.com
roel.vertenten@gmail.com

Aarzel niet om je leiding te contacteren bij vragen!
Stevig scoutsgroet,
De leidingsploeg

