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Kapoenen Oktober 
GGGGGRRIEZELLLLMAAND 

Zondag 4 oktober: 
Vandaag is het geen scouts jammer genoeg. De leiding houdt zich 
vandaag bezig met het plannen van het scoutsjaar! 

Zondag 11 oktober: 13u-15u 
We spelen vandaag een spel gebaseerd op de film Hotel Transsylvanië. 

Bereid je voor op een griezelig spannend spel! 

Zondag 18 oktober: 13u-15u 
Deze zondag knutselen we onze eigen Halloween-lantaarn! Wij 
voorzien hiervoor de materialen, jullie zorgen voor de creativiteit! 

Zaterdag 24 oktober: 19u-21u 
Vandaag testen we onze lantaarn uit die we vorige week gemaakt 

hebben. Dit doen we tijdens een schrikkeltocht. Je mag je gerust 
verkleden! 

 

GGGGGRIEZELIGE GROETJES, 
JULLIE LEIDING, 

SOTO, STEFFI, SID en DABDEDODO 

Kapoenen Oktober 
GGGGGRRIEZELLLLMAAND 

Zondag 4 oktober: 
Vandaag is het geen scouts jammer genoeg. De leiding houdt zich 
vandaag bezig met het plannen van het scoutsjaar! 
 

Zondag 11 oktober: 13u-15u 
We spelen vandaag een spel gebaseerd op de film Hotel Transsylvanië. 

Bereid je voor op een griezelig spannend spel! 
 

Zondag 18 oktober: 13u-15u 
Deze zondag knutselen we onze eigen Halloween-lantaarn! Wij voorzien 
hiervoor de materialen, jullie zorgen voor de creativiteit! 

 
Zaterdag 24 oktober: 19u-21u 

Vandaag testen we onze lantaarn uit die we vorige week gemaakt hebben. 
Dit doen we tijdens een schrikkeltocht. Je mag je gerust verkleden! 

 

GGGGGRIEZELIGE GROETJES, 
JULLIE LEIDING, 

SOTO, STEFFI, SID en DABDEDODO 
 



4 okt
Vandaag geen scouts! De leiding neemt de tijd om het scoutsjaar in te plannen 

en zo goed mogelijk te maken.

11 okt
Vragen oplossen, veel drinken en snel zijn. Vandaag is het pisquiz! Probeer maar 
eens vol te houden, ‘t zal misschien niet gemakkelijk zijn. Voor de die-hards la-

ten we voor deze ene keer misschien zelfs pampers toe...

18 okt
Ooit al willen skydiven, sporten en verschuilen als echte paracommando’s?? 
Wel, het zal niet voor nu zijn maar de naam komt toch al in de buurt. Vandaag 

doen we paralympics! We sporten ons goe warm en gaan voor goud.

25 okt
Oké, jullie hebben de kans gehad om nu een maand welp te zijn dit jaar. Nu moe-
ten we kijken of jullie het in jullie hebben om échte welp te worden, een doop 
is dus nodig! We gaan vandaag onze doop houden, neem zeker kleding mee die 

vuil mag worden (eventueel ook extra kleding) en bereid je maar al voor.

EXTRA: Vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november houden wij ons 
welpenbelofteweekend. Verdere info hierover zal meegedeeld worden in onze 
welpenouders-whatsappgroep. Indien u nog niet in deze groep zit gelieve 

mij (Daan D’Eer) hiervoor een bericht te sturen op 04 71 50 33 92

WELPEN
Oktober 2020



Maandprogramma jong-givers Oktober  
 

Zondag 4 oktober  

 

 

Zondag 11 oktober  

 

 

 

Zondag 18 oktober 

 

 

 

Zondag 25 oktober  

 

 

Zaterdag 31 oktober 19 u – 21 u 

 

 

 

Virtuele kusjes en knuffels 
Jullie fantastische, coole en leuke leiding 
Caro, Fiene, Louis, Pieter-Jan en Yoran 

 
 



Maandprogramma givers 

Zondag 4 oktober 2020 

Vandaag zit de leiding samen om het hele scoutsjaar te 

plannen dus is het helaas geen scouts.  

 

 

 

 

Zondag 11 oktober 2020 

Doe jullie vuile kleren maar aan want vandaag dopen we jullie om 

tot echte givers. 

Tip: breng extra kleding mee.  

 

 

 

Zondag 18 oktober 2020 

Vandaag mogen jullie allemaal een das meebrengen want je zal hem 

nodig hebben. Je zal je voelen alsof je blind bent.  

 

 

 

 

Zondag 25 oktober 2020 

Vandaag doen we alles een beetje anders dan normaal. Het is 

Akabedag.  

 

 

Groetjes jullie leiding 



 
Leidingslijst 
 
 
Kapoenen  

Arne Meersman    0473  64  91  45     arne.meersman01@gmail.com  
Polien Nyssen    0491  91  25  67  polnyssen@icloud.com  
Emma De Block    0494  54  51  98  emmadeblock1@gmail.com  
Ninke Laurijssen    0494  98  68  42  ninke2@gmail.com  
 
 
 
Welpen  

Daan D’eer:    0471  50  33  92   daan.deer@hotmail.com  
Robin Piessens      0470  41  92  60      robinpiessens@hotmail.com 
Witske Laurijssen   0494  99  96  43   witske1@gmail.com 
Emilie Buys     0494  82  14  30   emiliebuys00@gmail.com  
Hannes Carelsbergh 0493  81  77  34  hannes.carelsbergh@gmail.com 
 
 
 
Jong-Givers  

Caro Van Bogaert   0494  25  32  24  carovanbogaert@gmail.com  
Fiene Vertenten    0479  42  93  83   fiene.vertenten@gmail.com   
Pieter-Jan Lyssen    0468  30  47  11  pjlyssens@gmail.com 
Louis Tribout      0492  63  62  93    louis.tribout@telenet.be  
Yoran Verkimpe  0478  42  34  90  yoranverkimpe@gmail.com 
 
 
 
Givers 

Stefanie Buys    0493  76  41  11   stefaniebuys99@gmail.com 
Larissa Bryssinck    0471  10  64  19      bryssinck.larissa@hotmail.com  
Roel Vertenten  0470  81  25  87  roel.vertenten@gmail.com 
 
 
 
 
 
Aarzel  niet  om je leiding te contacteren bij vragen!  
 
Stevig  scoutsgroet, 
De leidingsploeg 


