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KAPOENA

MATATA
Ik ben Robin hood!
Ik ben een speciale superheld. Ik
vang geen boeven, maar ik steel
geld van hen.
Het geld dat ik van de slechteriken
steel geef ik aan mensen die het
nodig hebben

4 februari
Nu dat onze examens eindelijk volledig gedaan zijn gaan we er
een feest vergadering van maken! Benieuwd wat we op deze
feest vergadering gaan doen?
Kom dan zeker van half 2 tot half 5 naar Malpertuus

11 februari
Beste kapoentjes
Met spijt in ons hart moeten we vandaag laten weten dat er 4
andere super leuke leiding met jullie komen spelen! Het is
namelijk onze jaarlijkse leidingswissel.
De vergadering gaat door van half 2 tot half 5 aan Malpertuus

18 februari
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, wij zijn volop
groenten aan het snijden voor de beste spaghetti saus van de
Kempen! Wij verwachten jullie morgen ook op onze jaarlijkse
spaghettidag. Meer informatie vindt u vooraan in de klikspaan.

19 februari
SPAGHETTIEDAG
Neem je mama, papa, broer, zus, tante, nonkel, neefjes,
nichtjes, buurjongen, buurmeisje, klasgenootjes, vriendjes en
vriendinnentjes mee om de lekkerste spaghettie te komen eten

25 februari
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts, wij zijn namelijk
gaan skiën! Veel plezier tijdens de krokusvakantie

Wist je dat?
Er een nieuwe scouts site is?
Wij op kamp gaan van 8 tot 12 juli?

S P E L
Kijk goed naar de foto’s! kan jij raden welke superheld ik ben?

Zaterdag 4 februari
Vandaag gaan we film kijken! Dit zal plaats vinden aan het giverlokaal, dit is gelegen achter zaal Nieuwland aan het
ziekenhuis, voor de gezelligheid hebben we hier een avondvergadering van gemaakt van 19:00 tot 21:00. (je mag altijd
zelf een film meebrengen.)

Zaterdag 11 februari
Haal je beste spionagemoves maar boven. Je zal deze vandaag zeker kunnen gebruiken, want we gaan een Russisch
spionagespel doen. Van half 2 tot half 5 aan het lokaal, of wat er nog van overblijft.

Zondag 19 februari
Heeeuj!! Spaghettidag, het zal dit weekend geen vergadering zijn op zaterdag, want dan zijn wij verse groentjes aan
het snijden voor de lekkere saus. Maar zondag wordt het een groots eetfestijn. Dit zal plaatsvinden aan campus de
Vesten in Herentals. Je kan een keuze maken tussen bolognaise, carbonara en de vegetarische pasta’s. Jullie zijn allen
welkom vanaf 12 u tot 19 u. Tot dan!!

Zaterdag 25 februari
Wie wordt olympisch kampioen vandaag? We zullen zien wie de meeste proeven kan winnen en de gouden medaille
mee naar huis kan nemen op onze eigen olympische winterspelen. Van half 2 tot half 5 aan Malpertuus.

WIST JE DAT….
-

Vennila vorige maand al 33 jaar oud is geworden?
De spaghetti van onze scouts de allerlekkerste is van de hele wereld?
Je op Kamp X-Treem op Ketnet kan leren hoe je een keicool kamp bouwt?

SMEER DIE BENEN AL MAAR IN
EN TREK JE CONDITIE WAT OP
PIJL WANT VANDAAG IS HET
MENENS!

ZATERDAG 11 FEBRUARI
‘T IS WEER DE TIJD VAN

MALPERTUUS, 13U30 - 16U30

VAN HET JAAR DAT DE
LEIDING WORDT VERWISSELD...

MALPERTUUS, 13U30 - 16U30

Contactgegevens 2015-2016

Kapoenen

Lieselotte Jacobs			Jari Loockx				Sara Driesen
0499/74 32 47			
0476087809
lieselotte96@hotmail.com		
jariloockx1@hotmail.com
Dario Noels

Wouters

Lore Malcorps			
0485/25 34 44 			
lore.malcorps@hotmail.com

Jonas Beyens 			
0493/56 09 35 			
jonas.beyens@telenet.be 		

Vennila Lathouwers
0470/80 63 24
vennila_lathouwers@hotmail.com

Stijn Anthonis			Jip Croonen		
0478/33 96 63
/

Jonggivers

Mieke Van Gorp			
Aline Gevaerts			
0475/619533				0471/31 10 12
mieke.vangorp@hotmail.com
alineherentals@hotmail.com
Seppe Raeymaekers		
Robbe Malcorps
0474/81 78 47			
0492/86 80 36			
seppenorton@hotmail.com			/

Glenn Segers

Givers												

Charlotte Rahier			Jordy Jacobs				Marie Van Ackerbroeck
0471 39 11 10			
0476/28 91 56			
0476/27 08 05
charlotte@rahier.be			jorre_jacobs@hotmail.com		Marievanackerbroeck@hotmail.com
Glenn Sameys

Jins

Dylan Canters			
0494/81 28 65			
dylancanters@hotmail.com

Groepsleiding

Sven Mols
0477/99 68 95
Sven.mols@hotmail.com

Sven Mols				Marie Van Ackerbroeck		Jordy Jacobs
0477/99 68 95			
0476/27 08 05			
0476/28 91 56
Sven.mols@hotmail.com		
Marievanackerbroeck@hotmail.com
jorre_jacobs@hotmail.com
Pelle Verhestraeten
0472/ 08 40 22

pelle_verhestraeten@hotmail.com

Gezamenlijk e-mailadres: klikspaan5-12@hotmail.com

