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Maandprogramma Kapoenen Februari 

5 Februari 

Vandaag is het leidersswitch. Welke leiders voor jullie een leuke activiteit gaan maken is 

nog een verrassing. We spreken hiervoor af om 14u aan het lokaal. 

12 februari 

Het groepsfeest komt er weer aan daarom gaan we vandaag onze rollen verdelen en al 

voor de eerste keer oefenen. We spreken af om 12 uur aan het lokaal. Zorg ervoor dat je 

al hebt gegeten. 

19 februari 

Vandaag gaan we een echt boerenspel spelen. we spreken af om 14 uur aan het 

veldekenshof (Veldekensweg1B) let op niet aan het lokaal. 

26 februari 

Oefening baart kunst, daarom gaan we vandaag nog een keertje voor het groepsfeest 

oefenen. Natuurlijk gaan we ook een paar spelletjes spelen.We verwachten jullie om 14 

uur aan het lokaal. 

 

 

 

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

 



Maandprogramma Welpen februari
5/ 02/ 22

ERROR 404: LEIDING NOT FOUND: Er is iets heel geks gebeurd… Alle leiders zijn
vandaag door elkaar gehaald! Maar geen zorgen, we spreken nog steeds af om 14u aan
het lokaal voor een zotte “leiders switch”!

12/ 02/ 22

Hebben jullie allemaal je keuze doorgegeven vorige week? Hopelijk wel want vandaag
gaan we er meteen invliegen! We spreken af om 12u aan het lokaal!
Zorg er ook voor dat je al gegeten hebt!

19/ 02/ 22

Uit de oude doos der spelen heeft de welpenleiding een klassieker gevonden. Wat dit juist
is zal je te weten komen om 14u aan het lokaal!

26/ 02/ 22

“Oefening baart kunst.” Dat zei Chil ooit eens tegen Hathi, maar die moet nog veel leren.
Daarom komen we vandaag bijéén om nog eens te oefenen voor het groepsfeest! We zien
elkaar om 14u aan het lokaal.

Heb je altijd al willen weten welk Jungleboek-dier jij bent? Doe de test met deze
onderstaande link!

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/1177/download?attachment

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/1177/download?attachment


 

 

  

  

  

 

Maandprogramma Jong-Verkenners februari 

5 februari  

Vandaag is het de leidersswitch, welke leiders er vandaag jullie zullen voorzien van een 

activiteit is nog een verassing. We spreken af om 14u00 aan het lokaal. 

Vandaag moeten jullie ook je act-keuze voor het groepsfeest doorgeven. Voor meer info 

verwijzen we graag naar het mailtje erover. Mochten er toch nog vragen of 

onduidelijkheden zijn, horen we het graag. 

12 februari 

Vandaag worden de acts voor het groepsfeest uitgewerkt! We spreken om 12u00 af aan 

het lokaal, zorg dat je al hebt gegeten. Je zal gedurende de namiddag samenwerken met 

de leiding/leden van je act. 

19 februari 

Vandaag gaan we nog eens spelletjes spelen. We spreken af om 14u00 aan het lokaal.  

26 februari 

Vandaag gaan we verder oefenen voor de acts voor het groepsfeest. We spreken af om 

14u00 aan het lokaal. Je zal gedurende de namiddag samenwerken met de leiding/leden 

van je act. 

 

Hier nog enkele sfeerbeelden van tijdens de winterwandeling: 

    



Maandprogramma Verkenners Februari
Zaterdag 5 februari:

Na een jaartje weggeweest is de leidersswitch weer terug. Andere leiders zullen voor jullie
vandaag een spel voorzien. We spreken af om 14 uur aan het lokaal! Daarnaast zullen de
acts voor het groepsfeest, wat er dit jaar anders uit zal zien, verdeeld worden op het einde
van deze vergadering!

Zaterdag 12 februari:

De acts van het groepsfeest moeten gemaakt en geoefend worden. Dat zullen we vandaag
doen. Samen met de leiders zullen jullie de act uitwerken en deze al beginnen in te
oefenen. We spreken allemaal af om 12 uur aan het lokaal. Zie dat je reeds gegeten hebt
en al eens hebt nagedacht over hoe je jullie act toffer kan maken!

Zaterdag 19 februari:

Vandaag zijn jullie allemaal proefkonijntjes! Neem allemaal konijnenoortjes mee als je dit
hebt of als je er makkelijk aan kan geraken! We spreken voor deze speciale vergadering af
om 14u aan het lokaal! Kom zeker en vast met de fiets!

Zaterdag 26 februari:

De acts van het groepsfeest zijn gemaakt. Vandaag zal er dus nog verder geoefend moeten
worden. Hiervoor spreken we om 14 uur af aan het lokaal!

Een stevige linker, de verkenner leiding.

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



 

 

  

  

  

 

 

Maandprogramma Voortrekkers Februari 

5 februari 

Vandaag vergaderen we over ons nummertje op het groepsfeest! Zorg dat je veel 

inspiratie hebt en we zo de beste tak op het groepsfeest kunnen zijn. Tegen 16u 

beginnen we met frietjes te bakken die we aan de leiding kunnen verkopen voor hun 

groepsraad! 

11-12-13 februari 

Het is eindelijk zo ver: we gaan op VT-weekend! Spannend, wat gaat dat geven?! Alle 

info vinden jullie in onze brief!!! 

19 februari 

De leiding heeft nog een ideetje als alternatief voor onze dropping. Jullie worden 

vandaag op de hoogte gebracht over wat dit juist zal inhouden! Meer info volgt, maar we 

spreken af om 13u30 @lokaal!  

26 februari 

   Het groepsfeest staat voor de deur, vandaag bereiden we dit tot in de puntjes voor! We 

zien elkaar om 13u30 aan het lokaal. 

 

TIP: De locatie van het VT-weekend ligt ergens in onderstaand gebied:  

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


