
 

 

 
 

 



 

 

Beste kapoentjes,  

 

Zowel de jongste als de oudste, de nieuwe 

generatie en de ervaren tweedejaars, de 

jongens en de meisjes,  

 

 

Na een laaaaange saaaaaie scoutsloze en 

regenachtige augustus zijn wij klaar om 

terug het  

 

 

 

zonnetje  

 

 

 

in jullie leven te zijn in dit nieuwe 

spetterende scoutsjaar!  

 

Zondag 5 september geven wij de aftrap 

voor wat weer een prachtig jaar vol 

avontuur, vrienden, vuile kleren en 

gelach gaat worden.  

Vooraleer we jullie zeggen met welke 

iconische zondagnamiddagen we jullie in 

september en oktober gaan verrassen, is 

het misschien tijd om erahter te komen 



 

 

wie jullie nieuwe lievelingsleiding gaat 

worden dit jaar!  

We stellen dit droomteam even kort voor 

in een vriendenboekje:  

 

Naam: Lena Aerts  

Bijnaam:  Lenke  

 

Verjaardag: 8 maart  

 

Lievelings scouts eten: alles vegetarisch 

;)))  

 

Aantal jaren leiding: ik begin aan mijn 

vijfde jaar leiding 

 

Lievelingstak: de leiding hihihi 

 

Lievelingsvergadering: Dorpje spelen  

 

Beste scoutsherinnering: marjolein haar 

haren knippen bij de welpen  

 

Ik heb een oogje op: Toon <333 (niks 

zeggen tegen Toon he!!)  

 

 

 

Naam: Tine Leers 

Bijnaam: /  



 

 

 

Verjaardag: 16 december 2001  

 

Lievelings scouts eten: rijst met curry 

en ananas  

 

Aantal jaren leiding: Dit jaar wordt mijn 

derde jaar leiding  

 

Lievelingstak: Kapoenen sowiesoooo 

 

Lievelingsvergadering: Ruwe spelen  

 

Beste scoutsherinnering: Veel te veel 

zout in de purree kappen op JV kamp  

 

Ik heb een oogje op: Rockster  

 

 

Naam: Gilles  

Bijnaam: Baas 

 

Verjaardag: 1 april  

 

Lievelings scouts eten: boterham met 

choco 

 

Aantal jaren leiding: 4 jaar  

 

Lievelingstak: kapoenen 



 

 

 

Lievelingsvergadering: bulk en loss 

 

Beste scoutsherinnering: kapoenen drill 

geven hihi 

 

Ik heb een oogje op: Lena (maar sssstttt) 

 

Naam: Kaat  

Bijnaam: Kaatie  

 

Verjaardag: 15 september  

 

Lievelings scouts eten: vleeskoek en 

wortelpurree 

 

Aantal jaren leiding: dit is mijn eerste 

jaar!  

 

Lievelingstak: natuurlijk de kapoenen!  

 

Lievelingsvergadering: jongens/meisjes  

 

Beste scoutsherinnering: een koe zien 

bevallen  

 

Ik heb een oogje op: Bas van Hallo K3 

 

 

Naam: Marjolein 



 

 

Bijnaam: Marilou 

 

Verjaardag: 25 maart  

 

Lievelings scouts eten: koffie van ’s 

ochtends tot ’s avonds en BBQ maar wel 

zonder sausjes  

 

Aantal jaren leiding: 4 jaar, nu bijna 

5!!  

 

Lievelingstak: de givers maar dan in de 

mini versie  

 

Lievelingsvergadering: naar het meer gaan 

om zandkastelen te bouwen en te gaan 

zonnen  

 

Beste scoutsherinnering: Mijn vriendinnen 

wijsmaken dat er een klopgeest was in 

onze JV meisjestent.  

 

Ik heb een oogje op: Mijn slaapknuffel 

Filou   

 

 

Naam: Katrien  

Bijnaam: Kat  

 

Verjaardag: 9 september  



 

 

 

Lievelings scouts eten: wentelteefjes 

 

Aantal jaren leiding: eerste jaar ☺ 

 

Lievelingstak: kapipi’s  

 

Lievelingsvergadering: kappersvergadering  

 

Beste scoutsherinnering: zwemmen in de 

achtertuin van george clooney zijn 

vakantie verblijf  

 

Ik heb een oogje op: Mega Toby   

 

 

Naam: Toon 

Bijnaam: Tokkeus 

 

Verjaardag: 2 oktober  

 

Lievelings scouts eten: tiramisu  

 

Aantal jaren leiding: 0,000000  

 

Lievelingstak: de jins, maar binnenkort 

de kapoenen  

 

Lievelingsvergadering: rolvergadering  

 



 

 

Beste scoutsherinnering: elke second die 

ik op de scouts heb beleefd xppp 

 

Ik heb een oogje op: Katrien (ze weet het 

maar heeft mij afgewezen…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan nuuuuuu, de planning voor 

september en oktober:  

 

5 september: kennismakingsspelletjes  

 

Het is zover, de eerste vergadering 

van het jaar! Om welkom te zeggen 

tegen de nieuwe eerstejaars snoetjes 

en het nieuwe leidingsteam spelen we 

vandaag 101 spelletjes om elkaar te 

leren kennen.  

 

12 september: waterspelletjes  

 



 

 

Hoooopelijk komt het zonnetje toch nog 

piepen nadat we een hele zomer in de 

regen hebben gezeten . We gaan dus 

allemaal de zonnedans doen en onze 

waterpistolen meenemen om DE GROTE 

KAPI WATERSPELEN te spelen!! 

 

19 september: word-een-echte-scout-

vergadering 

 

Vandaag is het tijd om alle kneepjes 

van het vak te leren en als een echte 

scout naar huis te gaan. Leer vuur 

maken, sjorren, het scoutslied 

luidkeels meezingen, en nog zo veel 

meer!  

  

ZATERDAG 25 september: scouting lekker 

doen  

 

Dit weekend is HET belangrijkste 

weekend van het jaar!! Op ZATERDAG 25 

september is het SCOUTING LEKKER DOEN 

is een dag vol festiviteiten en 

randanimatie voor de kinderen terwijl 

de ouders gezellig kunnen babbelen, 

lachen, en vooral: DE KINDEREN 

INSCHRIJVEN!! We maken er dit jaar 

weer een prachtige zomerbar editie van 



 

 

☺. Meer informatie komt later maar 

houd deze datum ZEKER vrij!!  

 

3 oktober: overgangsweekend  

 

Dit weekend is het tijd om afscheid te 

nemen van onze tweedejaars kapoentjes, 

zij gaan over naar de welpen . MAAR 

het is ook het weekend waarin de 

nieuwe kapoenen komen bewijzen dat ze 

kapoen-waardig zijn! Allemaal gekke en 

vuile opdrachten doorstaan om op het 

eind van de dag tot echte scouts 

gekroond te worden, wie wil dat nu 

niet??  

 

!!vandaag is het scouts van 12 uur tot 

17 uur!!  

Meenemen:  

- eetgerief  

- voor de eerstejaars vuile kleren 

aandoen en warme reservekleren 

meenemen.  

 

10 oktober: kapoenen got talent  

 

Welke kapoen kan het beste dansen? Of 

zingen? Of moppen tappen? kom bewijzen 

wie de kapoenen is met het meeste 

talent op onze heuse talentenshow!!  



 

 

 

17 oktober: geen scouts want jullie 

liefste leiding gaat samen een weekendje 

weg om aan teambuilding te doen ☺. 

 

24 oktober: dorpje 

  

Welke 6-8 jarige wil nu niet zo snel 

mogelijk ouder en volwassen zijn? 

Vandaag gaan we ons eigen dorp maken 

waarin iedereen een rol krijgt: 

burgemeester, juf, politieman, bakker, 

noem maar op!! Deze zondag zijn JULLIE 

de oudsten op de scouts ,die het voor 

het zeggen hebben in hun eigen kapi-

dorp.  

 

30- 31 oktober: halloweenweeeeekend!!  

 

Dit weekend gaan we een weekendje weg 

met de kapoenen, van zaterdagochtend 

tot zondagmiddag gaan wij op 

halloweenweekend: spinnensoep maken, 

een fakkeltocht doen, slaapzakken-

filmavond, en nog veel andere 

gezelligheden!  

Mama’s en papa’s: Meer info komt later 

via mail, dus houd de mailbox zeker in 

de gaten!   

 



 

 

 

 

Dat was het al voor de eerste twee 

maanden!  

 

 

BELANGRIJK OM TE WETEN:  

 

- Scouts is elke zondag van 14h tot 17h, 

BEHALVE als het skoetteke iets anderts 

zegt!!  

 

- Je komt elke week in je scoutsuniform, 

dit bestaat uit:  

 

o Scouts t-shirt 

o scoutspull, scoutshemd 

o scoutsrok of short 

o scoutssokken.  

Je kan deze aankopen via de scouts 

en via de HOPPER (de officiële 

scoutssite). 

 

- Check regelmatig het algemene deel 

voor belangrijke evenementen, data en 

weetjes!  

 

 



 

 

Liefste kapoentjes, wij kijken enorm hard 

uit naar een jaar vol pret en nieuwe 

vriendschappen!  

TOT 5 SEPTEMBER 

 

Dikke natte zoenen, jullie nieuwe leiding 

Lena– Tine – Kaat – Katrien – Toon- 

Marjolein- Gilles 


