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Het is weer zo ver! Het einde van de vakantie en de start van het 
nieuwe scoutsjaar!! 
WOEHOEEEW!!! 
 
Een nieuw jaar vol toffe spelen, leuke activiteiten 
en veel leuke vriendjes. 
 
Ook jullie leiding heeft er SUUUPER veel zin in! 

 
 
 
LENA AERTS aka LENKE! Lena is een echte 
speelvogel en heel spontaan. Ze komt rechtstreeks 
van de jins en heeft ervoor gekozen om haar eerste 
jaar bij de leukste groep te staan!  
 
 
 

LUCAS VERLEYEN aka VERLEYE! Ook Lucas doet zijn 
eerste jaar bij de kapoenen want hij is een echte 
kindervriend. Hij is immers heel enthousiast en nooit 
slechtgezi(e)nd! 

 
YORBEN JACOBS aka YORBAIN! Ook 
deze stoere bink met een zacht kantje komt ons 
vergezellen dit jaar.  en voor de kapoenen is hij als 
eerste jaar leiding helemaal klaar! 
 
 
CHARLES CREVECOEUR aka SJAREL! 
Deze toffe beginnende leider is de 
actiefste van de hoo(p), voor niks bang en 

in spelen met de kapoenen is hij een echte pro! 
 
 

 



 

 
INDU BASTIJNS aka UDNI! Ook deze vrolijke en toffe 
meid begint haar eerste jaar hier. Met een lachje hier en 
daar zorgt ze mee voor een jaar vol plezier. 
 
 
 
MIEK MEUS aka MIKE! Deze creatieve vogel is al 
veel gewoon van bij de welpen, bij haar kun je 

altijd terecht en ze is altijd bereid om te helpen. 
 
MARTE ORIS aka MORIS! Marte vond het 
zoooo leuk vorig jaar bij de kapoenen dat ze 
ervoor koos om nog een jaartje extra leiding te 
geven. Ze kan op elk snoetje een lach toveren en 
zorgt ervoor dat elke kapoen zich volledig kan 
uitleven! 
 
Dit jaar staat er veel leiding paraat! Dus kunnen we 

ervoor zorgen dat er geen enkele kapoen stilstaat! 
 
DE SCOUTS GAAT ALTIJD DOOR OP ZONDAG VAN 14u– 17u, 
indien anders staat het vermeld! 
 
Zo zo, nu jullie je nieuwe leiding kennen willen wij toch nog 
eventjes zeggen dat wij het natuurlijk elke zondag op prijs 
stellen dat jullie helemaal in uniform komen. Dat wil zeggen: 
 

➔groene/bruine broek 
➔groene t-shirt 

 
 

➔ trui van de scouts 
 
Vergeet ook niet aan de mama of papa te vragen of het gaat 
regenen die dag, want dan zal je zeker een regenjas nodig hebben, 
want echte kapoenen zijn van een beetje water niet bang! 



 

3 september 
 
Allemaal nieuwe gezichten! Jullie kennen onze namen natuurlijk al 
maar wat zijn jullie namen? Om dat te weten te komen gaan we 
vandaag kennismakingsspelletjes spelen. 
 
 
10 september 
 
Wie van jullie is de snelste, de sterkste of de lenigste kapoen? 
Vandaag gaan we sportvergadering doen en eens testen hoe 
goed jullie wel niet kunnen sporten. Kom allemaal in een 
sportoutfit! Zeker komen, want meedoen is belangrijker dan 
winnen! 
 
 
17 september 
 
Op de scouts spelletjes spelen is super leuk, maar nog veel leuker 
met jouw vriendjes erbij! Vandaag mag je 1, 2 of gewoon al je 
vriendjes en vriendinnetjes meepakken naar de scouts want we 
doen een heuse vriendjes- en vriendinnetjesvergadering! Dan 
weten zij ook hoe plezant de scouts is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
23 september 
 
Vandaag is een SUPER MEGA GROTE belangrijke dag, het is 
SCOUTING LEKKER DOEN!!!  
Maar wat is dat nu, scouting lekker doen? Wat betekent dat nu 
weer? Wel, dit is op een ZATERDAG, en vandaag zijn er 
springkastelen, veel eten, spelletjes, goocheltrucs en nog veel 
meer zijn. Maaaar het is niet zomaar scouting lekker doen, 
vandaag vieren we de 50STE EDITIE SLD, dus gaat alles nog veel 
GEWELDIGER zijn dan normaal en we vieren dit uitzonderlijk op 
het marktplein van Wezemaal! Iedereen daarheen dus! 
 
Bericht aan de ouders: Hier vinden de inschrijvingen plaats voor 
het volgend scoutsjaar! Meer info volgt nog in het algemeen deel, 
per mail en op de facebook-pagina. 
 
 
24 september 
 
Vandaag is het jammer genoeg GEEN SCOUTS! Jullie leiding is nog 
moe van Scouting lekker doen te organiseren gisteren, volgende 
week zijn we er weer! In de tussentijd kunnen jullie misschien de 
tekening inkleuren die zich achteraan het skoeteke bevindt. 
 
 
1 oktober 
 
Vandaag is het naar jaarlijkse traditie weer overgang en is het 
weer tijd voor de oude kapoenen om te vertrekken naar de 
welpen, want die zijn veel te oud en te groot voor ons! Voor die 
kapoenen staat de informatie al bij de welpen. De rest van de 
kapoenen (het leuke deel) brengt die dag best ook 
RESERVEKLEDIJ mee, want we gaan ons voor de gelegenheid ook 



 

eens een beetje vuilmaken. We beginnen uitzonderlijk om 10 UUR 
en stoppen om 17 UUR, dat betekent dus dat we eten in de 
middag en dat elke kapoen EETGERIEF moet meepakken! 
 
8 oktober 
 
Vandaag gaan we jullie ouders eens laten zien wat wij allemaal 
uitspoken op de scouts, want we doen oudervergadering! 
Neem dus zeker jullie papa’s en mama’s mee, zodat zij ook nog 
eens kunnen ravotten zoals echte kapoenen. 
 
 
15 oktober 
 
Vandaag is het spijtig genoeg weeral GEEN SCOUTS, jullie leiding 
is helemaal uitgeput van het leidingsweekend. Maar omdat we 
jullie wel echt niet kunnen missen zijn we volgende week weer 
terug! 
 
 
22 oktober 
 
Vandaag gaan we naar een heeele grote plas in de buurt, kunnen 
jullie al raden waar? 
 
We gaan vandaag naar het meer van Rotselaar! Daar gaan we een 
mega-tof meer-spel en meer spellen spelen! (probeer dat maar 
eens een paar keer snel achter elkaar te zeggen!) Afspraak van 
13:45 tot 17:45 aan de Meander. 
 
 
 
 
 



 

 
 
28 oktober 
 
Boeeeeehooeeeee… griezelgriezel…. Het is 
bijna halloween, dus deze ZATERDAG gaan 
we van 18.30 tot 20.30 een halloweentocht 
doen. Kom allemaal verkleed als een eng 
griezelfiguur naar keuze! We spreken af aan 
de parking van de wijngaardberg. 
 
 
Zo, dat was het dan weer! De eerste twee maanden zijn 
voorbijgevlogen, maar geen getreur want in november zijn we er 
weer! 
 
Wij kijken al uit naar het volgende skoeteke, hopelijk jullie ook! 
 
Groetjes, 
 
Jullie super-DUPER-leuke leiding, 
 
Lucas, Indu, Marte, Miek, Yorben, Lena en Charles 
 



 

 


