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SKOETEKE SEPTEMBER-OKTOBER 

Hallo allerliefste kapoenen!  

Zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar vol plezier, spelletjes en veel nieuwe vriendjes? Wij alvast 

wel! Maaaaaaaaaaaaaar wie zijn wij? Wie zijn jullie nieuwe, SUPER coole, leuke, lieve en grappige 

leiding? Wij houden jullie niet langer in spanning, hier zijn we dan: 

 

LUKE 

Van jullie 5 kersverse leiding is deze degene met de meeste ervaring, hij 

zal dan ook elke keer een lach op ieders gezicht toveren dankzij alle leuke 

spelletjes die hij kent! 

 

 

 

LEYE 

Jullie kennen Lucas misschien al, 2 jaar geleden stond hij al bij de 

kapoenen maar vorig jaar bij de welpen (BOEEE)… Gelukkig zal hij 

nu terug elke zondag met ons komen spelen! 

 

 

 

 

GILLES 

Gilles zal dit jaar zeker voor veel avontuur, gekke dingen, en nog zo veel 

meer zorgen! Hij komt van de saaaaaaaaaaie givers, maar dit jaar koos 

hij voor de schattige kapoentjes! 

 

 

 

 

TINE EN STIEN 

Deze 2 dames kozen ervoor om in hun eerste 

jaartje leiding direct bij de kapoenen te staan! Ze 

zijn er heeeeeelemaal klaar voor om dit jaar 

samen met jullie te lachen, dansen, spelen, 

mopjes maken,…. 
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Wij hebben er alvast superveel zin in, maar om alles goed te laten verlopen hebben we toch een paar 

kleine aandachtspuntjes, laat deze zeker even aan je mama en papa lezen:  

1. Scouts is elke zondag van 14u tot 17u, tenzij het anders vermeld staat in het skoeteke 

2. Probeer zo vaak mogelijk in scoutskledij te komen naar de scouts, want er is altijd kans dat 

we ons vuilmaken en daar zijn scoutskleren ideaal voor! 

3. Wij zullen 2 weekends doen met de kapoenen, meer info volgt later maar noteer zeker al 

even de datum van het eerste weekend in je agenda: 9-10 november  

 

En dan nu de planning voor september en oktober: 

 

Omdat we elkaar nog niet zo goed kennen, 

spelen we vandaag 

KENNISMAKINGSPELLETJES. We leren niet 

alleen elkaar kennen, maar ook de nieuwe, 

super-coole leiding 

Hopelijk is het vandaag lekker warm, want vandaag 

gaan we WATERSPELLETJES spelen!  

BELANGRIJK: WAT NEEM JE MEE 

1. Reservekleren 

2. Een handdoek 

3. Je goed humeur 😉  
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Bel je vrienden, roep je broers/zussen, e-mail je 

neefjes/nichtjes, want vandaag is het VRIENDJES- EN 

VRIENDINNETJESVERGADERING. Breng dus allemaal een 

vriendje of vriendinnetje mee om mee met de kapoenen 

te komen spelen vandaag.   

 

 

 

 

 

 Vandaag spelen wij een grooooooooot spel 

waarbij je al je vaardigheden zal moeten 

bovenhalen: ben jij sterk, slim, snel, atletisch, 

heb je speciale talenten? Het kan allemaal in je 

voordeel werken vandaag tijdens de 

LADDERCOMPETITIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, je leest het goed, dit weekend is het scouts op zaterdag! Vandaag is het groot feest, SCOUTING 

LEKKER DOEN, op de scouts, waar alle kindjes, mamaatjes, papaatjes, broertjes, zusjes,… naartoe 

mogen komen! Vandaag kan je je ook inchrijven voor het scoutsjaar, zeker niet vergeten dus!  

Voor meer info kijk je in het algemeen deel 

Op zondag 29 september zal het dan jammer genoeg geen scouts zijn, want de leiding heeft nog 

veeeeeeeeel werk met het opruimen van scouting lekker doen…  
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Weer een speciale dag, want vandaag worden jullie al om 10 uur op de scouts verwacht! Het is 

OVERGANG. Wat is dat nu, die overgang? Wel, alle kapoenen die naar de welpen gaan, worden 

vandaag lekker vuil gemaakt om te bewijzen dat ze echte stoere welpen 

kunnen zijn!  

Alle kapoentjes die nog niet overgaan, spelen vandaag met de kapoenen 

ook vuile spelletjes, maar veel leuker want KAPOENEN ZIJN 100 KEER 

LEUKER DAN WELPEN!!!!!  

In de middag eten we allemaal samen, en jullie mogen terug opgehaald 

worden om 17 uur. 

BELANGRIJK: WAT NEEM JE MEE VANDAAG: 

• Eetgerief en een keukenhanddoekje 

• Kledij die vuil mag worden 

• Reservekledij 

• Een handdoek  

 

 

 

Wat is jullie lievelingsgezelschapspelletje? Dat van de leiding 

monopoly, en daarom spelen wij vandaag het vet coole 

MONOPOLYSPEL!  
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Niets zo tof als een MEGA-BOSSPEL!!! Vandaag 

trekken we met alle kapoenen naar de wijngaardberg 

voor het tofste bosspel dat jullie ooit gespeeld zullen 

hebben! Doe zeker scouts/speelkledij aan!  

BELANGRIJK: we spreken af om 13u45 aan de voet van 

de wijngaardberg (aan de aarschotsesteeneweg) en 

om 16u45 mogen jullie ouders jullie terug oppikken!  

Helaas pindakaas, vandaag GEEN SCOUTS want de leiding is op leidingsweekend! Maar niet getreurd, 

jullie kunnen vandaag een doolhofnamiddagje houden in de zetel, want hier zijn leuke doolhoven:  

  

 

 

 

 

 


