
 

 

Goeiemorgen kapoenen! Zijn jullie klaar voor 
het nieuwe scoutsjaar? Jullie nieuwe leiding 
zeker wel! Zijn jullie benieuwd wie jullie nieuwe 
leiding is? Hier een korte voorstelling: 

Stien: De meesten kennen Stien al wel van 
vorig jaar, ze heeft ook dit jaar weer veel 
knuffels en mopjes voor jullie klaar! 

Tade: Deze leiding stond vorig jaar bij de jv’s 
elke keer paraat, en komt nu al zijn coole 
lifehacks aan jullie leren! 

Tine: Net zoals Stien heeft Tine voor een 2e 
jaartje vol kapoenenliefde en keiveel leuke 
activiteiten gekozen! 

Kris: Hij heeft enorm veel zin om er dit jaar een 
topjaar van te maken! Na een succesvolle 
transfer staat hij klaar om de kapoenen te 
vertroetelen!  

Yorben: Na een jaartje veel-te-stoere-givers, is 
deze avontuurlijke en sterke leiding terug klaar 
voor de schattige snoetjes van de kapoenen!  

 

BELANGRIJK 

• Scouts: zondag van 14- 17u, tenzij anders 
vermeld in skoetteke 

• Altijd in uniform naar de scouts! 

• Kijk ook zeker het algemeen deel na 😊 

ZET ALVAST IN JE AGENDA 

Het eerste kapoenenweekend zal doorgaan van 
31 oktober tot 1 november. Meer info volgt nog via 

een mailtje  

 KAPOENENKAPOENENKAPOENEN 

SKOETTEKE 
SEPTEMBER- 
OKTOBER 

 

  



 

PROGRAMMA SEPTEMBER- 
OKTOBER 

6 SEPTEMBER 

Vandaag leren we elkaar allemaal 
eens goed kennen, en spelen we 

KENNISMAKINGSSPELLETJES 

13 SEPTEMBER 

Omdat het deze zondag ongetwijfeld 
super-mega-warm gaat worden, 
mogen jullie allemaal jullie grootste 

waterpistool meebrengen, want we spelen 
WATERSPELLETJES 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 

Vandaag zijn jullie welkom op 
zaterdag, voor een hele namiddag en 
avond leuke scoutsdingen te doen 

met de hele familie! Het is vandaag SCOUTING 
LEKKER DOEN, voor meer info kijk algemeen 
deel! 

 OKTOBER 

27 SEPTEMBER 

Vandaag is het vieze-vuile 
OVERGANG. Iedereen is welkom om 

10u op de scouts, om 17u is het gedaan. 

!!!!!!!!MEENEMEN!!!!!!! (voor iedereen!!!) 

- Kleren die vuil mogen worden 
- Reservekleren 
- eetgerief 

 

4 OKTOBER 

Vandaag gaan we naar het bos! We 
spreken af om 13u45 aan de 
wijngaardberg (aan de 

Aarschotsesteenweg), en na het 
BOSSPEL kunnen jullie mammie en 
pappie jullie ophalen om 16u45 

11 OKTOBER 

1 TEGEN ALLEN, hopelijk lukt het 

jullie om te winnen binnen de tijd! 

 

18 OKTOBER 

Vandaag is het geen scouts, want de 

leiding is op weekend ☹☹☹ Maaaar 

volgende week zijn we er weer!!! 😊 😊 😊  

25 OKTOBER 

Vandaag spelen we het grote 
KAPOENENDORP, jullie worden voor 1 
dag een echte brandweerman, politie, 
bakker, juf, slager of wat je maar 

droomt! Zeker komen!!! 

- Tot snel!  

Yorben, Stien, Tade, Kris en Tine 
xxx - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


