
 
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 
januari 

2021 
 
 

 
 



Kapoenen Januari  
 
Het maandprogramma van de kapoenen wordt week op week gepland 
i.v.m. de examens in januari. 

 
Wil je wat er wanneer op de planning staat? Stuur dan een sms’je naar 
iemand van de kapoenenleiding of stuur een bericht via de 
facebookpagina of Instagram van Scouts Steendorp. 
 
Kapoenenleiding: 
Arne Meersman:  0473 64 91 45 

Emma De Block:  0494 54 51 98 

Ninke Laurijssen:  0494 98 68 42 

Polien Nyssen:  0491 91 25 67 

 



 

    

Nieuwjaar!     (03/01) 
Vandaag vieren we samen met de welpen 
een feestje! Jullie mogen een cadeautje 
meepaken van ongeveer €5 dat zowel voor 
een meisje kan zijn als voor een jongen.                   
(14u-17u) 

Fietstocht!         (10/01) 
Doe jullie uniform maar aan en pak jullie fiets er 
maar bij want vandaag gaan we een leuke fietstocht 
maken.  
PS: jullie krijgen nog ietS na de fiets tOcht. wie zoekt 
die vindt hEt. zit in deze tekst verstoPt.                                          
(13.30u-17u) 

 
Bosspel!  (17/01) 
 
(14u-17u) 

 
Neem jullie uniform en verstand er maar bij 
want vandaag spelen we het grote bob de 
bouwer bosstratego. Jullie zullen moeten 
samenwerken om het andere team neer te 
halen en de overwinning te kunnen vieren. 
Veel succes.  
Wat maakt ons sterk   Teamwerk 

 

Filmavond!  (23/01) 
Vandaag is het film avond. Jullie mogen een 
film meepakken van thuis en op de scouts 
kiezen we er samen één uit. Jullie mogen 
ook een slaapzak of dekentje meepakken om 
het lekker gezellig te maken.                                         
(19u-21u) 
 

Knutselen!         (31/01) 
Vandaag leren wij jullie om dingen te knutselen en 
tekenen. Ook bob de bouwer doet dit. Hij tekent zijn 
plannen en knutselt een maquette om zo te weten 
wat hij moet doen. Kunnen wij het maken? 
(14u-17u) 

 
Groetjes jullie liefste welpenleiding: 

Dizzie, Rollie, Liftie, Muck en Scoop 
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Jong-givers en Givers 
 
Voorlopig zijn er nog geen vergaderingen voor deze groepen i.v.m. de 
coronamaatregelen.  
 
We communiceren het zeker door als deze terug van start mogen gaan. 
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