
Totem Januari 
 
 

 

 



Maandprogramma Kapoenen januari
1 januari

Vandaag is het helaas geen scouts wegens nieuwjaar. Wij wensen jullie allemaal een super
gelukkig nieuwjaar en kijken ernaar uit om veel grappige en leuke momenten met jullie mee
te maken in 2022!

8 januari

Drie koningen!!! Vandaag staat alles in thema van deze drie figuren. We spreken af om 9u
aan het lokaal, je moet geen eten meenemen want de leiding voorziet iets lekkers.
Spannend!

15 januari

Vandaag doen we een reis rond heel de wereld. We bezoeken Afrika en Amerika en dat
allemaal in onze sporthal. We spreken om 14u af aan het lokaal. Vergeet je sportkledij en
sportschoenen niet!

22 januari

Vandaag staat er een originele spelletjes-vergadering op de planning. We zien jullie graag
om 14u aan het lokaal.

29 januari

Vandaag gaan wij op bezoek bij echte helden! nee niet superman, spiderman of batman.
Wie dan wel? Als je dat wil weten kom dan om 14u naar het lokaal

een stevige linker de kapoenen leiding: Petro, Toto, Apodemus, Asrja, Zazoe, Kerri, Rikki



Maandprogramma Welpen Januari
01/ 01

Gelukkig Nieuwjaar!! Vandaag is het geen scouts… maar de welpenleiding wenst jullie
allemaal een gezond, zalig en scoutesk 2022! Tot volgende week jongens!

08/ 01

Hopelijk ligt er een beetje sneeuw buiten want wij gaan vandaag op winterwandeling!
We spreken af om 14u! De exacte locatie laten we nog weten!

15/ 01

Wat gaan we doen vandaag? Dat is een verrassing! Je weet alleen dat we om 14u
afspreken aan het lokaal! Tot dan!

22/ 01

Vandaag is het “andersomdag”! We starten de vergadering om 18u aan het lokaal voor
een omgekeerde vergadering!

29/ 01

Wist je dat Tabaqui een meester is in valsspelen bij gezelschapsspelletjes? Neem daarom
allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee zodat wij Tabaqui kunnen verslaan!
We spreken af om 14u aan het lokaal.

Wij ���s�� �ul��� e�� g��o�d, za���, av����ur���k �� �o�r�� �co����k 2022 to�!
Het ���� e�n ���ja�� ��l �e��� s�e�l����s, v�i��d��h���en �� ��e�w�

he���n��i�g�� ��r�e�. Tot �� �� s�o��s ���ge��!
Een S����ge L����r,
~De ��l���le����g



 

 

  

  

  

 

Maandprogramma Jong-Verkenners januari 

1 januari 

Geen scouts 

Geniet van de tijd met je familie en tel samen af naar een nieuw jaar. 

Gelukkig nieuwjaar namens heel de leiding. 

8 januari 

We trekken de stad nog eens in. Probeer alles tot een goed eind te brengen in dit 

stadsspel. We spreken om 14u af aan de begijnenveldjes. 

15 januari 

Vandaag is het stage en zullen enkele voortrekkers een leuk spel voor ons voorzien. We 

spreken om 14u af aan de begijnenveldjes. 

22 januari 

Kleed je warm aan en haal je bottinnen boven voor een echte winterwandeling. We 

spreken om 09u af aan de begijnenveldjes. 

29 januari 

Heb je geluk in het spel of in de liefde? Hier kom je wel achter tijdens onze 

gezelschapsspelletjes vergadering. 

 



  

  

  

 

Maandprogramma Verkenners Januari 

Zaterdag 1 januari 

Vandaag is er spijtig genoeg geen vergadering . We 

wensen jullie van uit de VK-leiding een heel gelukkig 

nieuwjaar en de beste wensen! 

 

Zaterdag 8 januari 

Vandaag gaan we op winterwandeling smeer je benen al 

maar in! De vergadering start om 11u en het eindigt  17u. 

Vergeet zeker je lunchpakket niet! We spreken af aan het 

lokaal. 

 

Zaterdag 15 januari 

Vandaag krijgen we een onvergetelijke vergadering van                                                 

onze eigen voortrekkers die stage komen lopen. Verder info volgt via whatsapp. 

 

Zaterdag 22 januari 

Item still locked. We verwachten jullie van 14-17u aan het lokaal. 

 

Zaterdag 29 januari 

Maak je maar klaar voor en dag vol ruwe pleinspelen! Jullie worden verwacht van 14-17u. 

Neem zeker je fiets mee! 

 

Een stevige linker, de verkenner leiding. 

Piet,  Cédric, Elias, Laurens, Wijnand, Jort, Stijn en Warre 

 



 

 

  

  

  

 

 

Maandprogramma Voortrekkers Januari 

08/01/2022 

Wat we vandaag gaan doen is nog een zeer grote verrassing! We spreken om 13u30 af 

aan het lokaal.  

15/01/2022 

Vandaag is een spannende dag voor jullie. Er staat weer een stage op de planning. Zet 

je beste beentje voor, want de JVKS en VKS zullen deze namiddag van jullie 

aanwezigheid genieten. Succes!  

22/01/2022 

La fiësta komt stilletjes aan dichter bij. Essentieel voor een succesvolle fuif is genoeg 

sponsors vinden. Dit staat vandaag op de planning. We spreken om 13u30 af aan het 

lokaal.  

29/01/2022 

Vandaag passeren we al even langs Griekenland. We doen namelijk een reis rond de 

wereld. Neem sportieve kledij mee en dan zien we jullie om 13u30! Tot dan.  

 

Een stevige linker,  

Sean, Ruben & Herbert 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


