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Kapoenen Maandprogramma Januari 

 

5 Januari : 14u – 17u 

- Rechtendoortocht 

Door veranderingen vorige maand gaan we  

vandaag eens stevig op stap, doe zeker jullie  

stevige en warme wandelschoenen aan 😊 

 

12 Januari : 14u – 17u 

- QUIZ 

Zijn jullie er klaar voor na een hele week school  

om toch nog  

eens jullie kopjes bij elkaar te steken en  

te gebruiken voor onze leuke en spannende quiz 😊 

 

19 Januari : 14u – 17u 

- 1 tegen Allen 

Kom vandaag zeker naar de scouts want het is  

1 tegen Allen 

je moet opdrachten uitvoeren tegen al je vriendjes &  

vriendinnetjes en dat is heel spannend 

 

26 Januari : 14u – 17u 

- Dorpsspel 

Kennen jullie Steendorp al dan is dit heel goed want wij spelen 

vandaag een dorpsspel en jullie gaan dingen in Steendorp moeten 

zoeken om het dorpsspel uit te spelen. 

GO GO GO Kapoenen! 



Welpen januari 2020 

Los elke rebus op en kom te weten wat voor leuks we weer in petto 

hebben.  

zondag 5 januari 14-17 u 

h+🍳i=t  l+☀️ z=I + 💍 r=k+🚌 u=o + s+💊 

i=e 

meenemen: 50 cent  

zondag 12 januari 14-17 u 

👂o=d+🐛-ru + s+💊i=e 
meenemen: 50 cent  

zaterdag 18 januari 19-22 u 

👔d=c+🍳-e + n+🐂s=a💷p=v   

meenemen: chique kledij + 50 cent  

zondag 26 januari 14-17 u 

r+🍳- i+💬-at+⛺t=d+👂+🚗-au+💬-at + t 

meenemen: 50 cent 

scoutsgroeten Nala , Banzi , Scar , Timon 

& Pumba xoxo  



 

Beste ouders en leden, 
  
In februari is het eindelijk zo ver! Namelijk 7-8-9 februari zijn we ermee weg, houd deze datum al vrij.  
Dit jaar trekken we met de hele scouts naar … (dat is een verrassing)! Daar hebben ze een super gezellig lokaal  
waar wij een topweekend gaan hebben. Adres zal vrijdagavond 7 februari meegedeeld worden aan het lokaal. 
 

. 

Scouts Steendorp Inschrijvingsfiche  

Weekend 

7/8/9 Februari 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Ik …………………………………………………………………………………………………………..….. (naam) 
van de ………………………………………………………..…………. (Tak) Ga mee op het weekend  
o Mijn mama of papa kan heen rijden en kan ……. Kindjes meenemen ( 7 feb ) 
o Mijn mama of papa kan terug rijden en kan ……. Kindjes meenemen ( 9 feb ) 
o De  40  euro   heb  ik   betaald   /  moet  ik  nog  betalen.    

 
Handtekening mama of papa: 
  

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk  (het vertrek en het
 terugkomen) 
 
We vertrekken met de leden 
op  vrijdagavond 7 feb om 19u00 aan het lokaal.  
Hiervoor zoeken we nog mama’s/papa’s/oma’s/opa’s 
die zo bereidwillig zouden zijn om de kinderen 

 te vervoeren met auto. (zie strookje onderaan)  
 

De terugkeer is op zondag 9 februari om 11:00,  
hiervoor zoeken we enkele bereidwillige om de 
kinderen terug naar huis te brengen ( zie strookje  ond
eraan )  
 
 De kostprijs van dit  weekend  is 40 euro 
Deze kan je storten op BE43 0688 9133 0410. 
 

Hoe schrijf ik mij in voor dit weekend ? 
Vul het strookje onderaan volledig in en bezorg dit zo  
snel mogelijk+ nodige centjes liefst voor 2 februari 
aan iemand van je leiding op de scouts! 
 

  

 Wat neem ik op dit weekend ? 

 Een  slaapzak   

 Een  matje  of  veldbed   

 Goede  stapschoenen  en  nog  een  extra  paar  vo
or  binnen.   

 Een  regenjas   

 Voldoende  kledij  die  vuil  mag  worden.   

 Een  washandje  ,handdoek,  tandenborstel  en  tan
dpasta   

 Je  pyjama  en  je  lievelingsknuffel   

 Je  mag  snoep  meenemen  maar  deze  worden  g
edeeld  met  heel  de  tak.   

 Je  sis-‐kaart  en  identiteitskaart 
 

 

Als  er  nog  vragen  zijn  twijfel  niet  om  ons  te 

contacteren:   

Fiene Vertenten:   0479 42 93 83 

Larissa Bryssinck:   0471 10 64 19 

 



Januari Jong-givers 

Vrijdag 3 januari van 19u-22u 

Kerstmis is al lang gepasseerd. Maar we blijven 

nog lekker in die kerstsfeer want we vieren een 

kerstfeest. Vergeet zeker geen cadeautje van €5 

dat zowel voor een jongen als voor een meisje 

kan zijn. En neem ook nog eens €5 mee voor 

het lekker kerstdiner dat de leiding voor jou zal 

gaan klaarmaken.  

 

Zondag 12 januari van 14u-17u 

Vandaag doen we iets nieuws dat jullie nog niet 

kennen. We doen het grote snapchatspel.  

Vergeet dus zeker uw gsm niet waar dat er natuurlijk 

snapchat opstaat. Als je nieuwsgierig bent wat we 

ermee gaan doen, moet je zeker eens afkomen. 

 

 

Vrijdag 17 januari van 19u-22u 

Het is tijd om uw beste game skills naar boven te 

halen in een spannende gameavond. 

 

 

 

Vrijdag 24 januari 19u-22u 

“Zet ik nu alles in op rood of op 

zwart ?” Durf jij ook een gokje te 

wagen in ons casino? Haal dan je 

mooiste kleren maar van onder het 

stof en zet je helderziendheid maar 

op scherp. Want dit wordt een avond 

om noot te vergeten. 

 

Vergeet zeker jullie €0,50 niet! 

Stevige scoutsgroeten van jullie favoriete leiding:  

Larissa, Emilie, Arne en Ninke 



Maandprogramma givers Januari 
Zondag 5 januari 

Helaas pindakaas, maar vandaag is het geen scouts… De leiding moet studeren… ☹ 

 

 

  

Zondag 12 januari 

Joepie! 1 week geen scouts gehad was wel heel saai 

hoor! Gelukkig gaan we vandaag een super leuk 

bosspel doen!!! Maar wat? 

 

 

Zondag 19 januari  

Aangezien het weer al even geleden is, gaan we vandaag een technieken 

dag doen! Sommige zullen nog wel eens een opfrissing nodig hebben! 

 

 

Zondag 26 januari 

Vandaag doen we een super deluxe escaperoom 

gemaakt door jullie super leuke leiding! Kunnen jullie 

ontsnappen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie liefste leiding Stefanie en Fiene 



Wie is de leiding?

Fiene Vertenten
Naam: Fiene Vertenten

Totem: Strijdlustige Sneeuwstormvogel

Geboortedatum: 22 mei 1999

Ik sta leiding bij: De Givers 

Mijn lievelings jaarthema was: Be Prepared

Opleiding: Bachlor in de Verpleging

Mijn favoriete activiteit op de scouts: Op kamp gaan

Ik ben vroeg wakker voor: Eten

Hier begrijp ik niets van: Mensen die niet in de scouts zitten

De beste manier om het weekend te beginnen is: Een knalfuif

Ik krijg de slappe lach van: Flauwe mopjes

Ik ben al scouts sinds: 2005 (1ste jaar Kapoen)

Leuk weetje over mezelf: Ik ben eigenlijk nog stiekem een kleine 
kapoen en ik hou van lekker eten van mama!  

In dit maandelijkse deeltje van het 
maandprogramma stellen we telkens 
5 mensen van onze leidingsgroep 
voorstellen. Zo komen jullie wat 
meer te weten over de persoon die 
aan jou leiding geeft. 

De personen die deze maand aan 
bod zullen komen staan in kleur op 
de groepsfoto.

Veel lees plezier!! 



Ninke Laurijssen

Daan D’Eer

Naam: Ninke Laurijssen

Totem: Avontuurlijke Zebra

Geboortedatum: 22 maart 2002

Ik sta leiding bij: De Jong-Givers ;)

Mijn lievelings jaarthema was: Allemaal Abnormaal

Opleiding: Beeldende Vorming

Mijn favoriete activiteit op de scouts: Pleinspelletjes, hier kan 
ik al mijn energie kwijt!

Ik ben vroeg wakker voor: Leuke activiteiten

Hier begrijp ik niets van: Waarom er niet meer vakantiedagen 
zijn?
De beste manier om het weekend te beginnen is: lekker uitslapen

Ik krijg de slappe lach van: Domme opmerkingen

Ik ben al scouts sinds: 2008 (2e jaar Kapoen)

Leuk weetje over mezelf: Ik teken/schilder veel en post dit dan op 
mijn instagram-account: @artbyninke  

Naam: Daan D’Eer
Totem: een mysterie
Geboortedatum: 24 januari 1995
Ik sta leiding bij: De Welpen
Mijn lievelings jaarthema was: Buiten Is Troef en Allemaal 
Abnormaal
Opleiding: Beeldende kunsten, premaster
Mijn favoriete activiteit op de scouts: Balspellekes
Ik ben vroeg wakker voor: Badminton!

Hier begrijp ik niets van: Empathie, maar dan het tegenover-
gestelde
De beste manier om het weekend te beginnen is: Ne goeie pak 
friet (& mexicano)
Ik krijg de slappe lach van: Internetgekkies compilaties en 
alles in’t West-Vlaams...
Ik ben al scouts sinds: Mijn 5 tot 12 jaar, daarna van 19 tot 
nu!
Leuk weetje over mezelf: Ik probeer kunstwerken te maken rond 
het gevoel van veiligheid.  



 

 

Leidingslijst 
 

Kapoenen 

Kaylee Van Noten  0477  72  01  40 kaylee.kenis@outlook.com 

Emma De Block  0494  54  51  98 

Polien Nyssen  0491  91  25  67 

Pieter-Jan Lyssen  0468  30  47  11 

Welpen 

Robin Piessens:    0470  41  92  60     robinpiessens@hotmail.com 

Daan  D’eer:  0471  50  33  92 daan.deer@hotmail.com 

Louis Tribout:    0492  63  62  93   louis.tribout@telenet.be 

Caro Van Bogaert  0494  25  32  24 

Witske Laurijssen  0494  99  96  43 

Jong-Giver 

Emilie Buys   0494  82  14  30 emiliebuys00@gmail.com 

Larissa  Bryssinck:   0471  10  64  19    bryssinck.larissa@hotmail.com 

Arne Meersman  0473  64  91  45   arne.meersman01@gmail.com 

Ninke Laurijssen  0494  98  68  42 

Givers 

Fiene Vertenten  0479  42  93  83 fiene.vertenten@gmail.com  

Stefanie Buys  0493  76  41  11 stefaniebuys99@gmail.com 

 

 

 

 

Aarzel  niet  om je leiding te contacteren  bij  vragen!  

 

Stevig  scoutsgroet, 

De leidingsploeg 
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