Kapoenen Beertjes
Dag kapoenen en ouders, dit is het eerste Huberke van het nieuwe
scoutsjaar. Om de eerste vergaderingen een beetje gemoedelijker te laten
verlopen zullen we ons kort voorstellen. Wij zullen met veel plezier en
goesting een heel jaar leiding aan jullie geven.

Annelie
“Beertjes zijn veel leuker dan de aapjes”, zei
de Sooi.
“Tis wel waar”, zei Annelie. Annelie is het
blondje onder ons. Deze jonge leidster kent
voorgaande scoutsklassieker nog niet. Helpen
jullie haar doorheen haar eerste jaar leiding?
Ze is goedgelovig, goedlachs, altijd
goedgezind, kortom zeker goed genoeg om
jullie een prachtig scoutsjaar te bezorgen.
Wist-je-dat… Annelie dochterlief is van zorgjuf Elke van de SintMichielsschool?

Seppe
Seppe Walleyn, beter gekend als de broer van
Tille Walleyn.
Een zeer lieve, toffe, grappige jongen die de
uitdaging aangaat om zijn eerste leidingsjaar
tot een goed einde te brengen met de lieve
kapoentjes.
Met al je zorgen groot of klein moet je bij onze
Seppe zijn!

Charlotte
Ons Charlotte’je mag er ook best wel zijn. Deze
lieve, goedhartige en speelse meid zorgt voor
de kapoentjes alsof ze van haarzelf zouden zijn.
Haar eerste jaar wou ze het liefst met glans
doorstaan samen met de kapoentjes en als
kersverse moeder van de groep gaat ze jullie
kapoentjes even veel, of zelf meer, liefde geven
dan dat ze thuis krijgen. Van Charlotte kan je
dus echt niet genoeg krijgen.

Jeroen
Deze ervaren rot heet Jeroen. Hij heeft op de
kapoenen na alle takken al doorlopen en is
daarmee de oudste leider van onze scouts. Na
een jaar Jin probeert hij zijn jarenlange ervaring
over te brengen op zijn favoriete Jinners. Om
zijn carrière af te sluiten doet hij er nog een
jaartje kapoenen bij. Deze man weet van geen
ophouden. En terecht!!

Pieter
Pieter is, geloof het of niet, ook een eerste jaar
leiding! Bij Pieter kan je altijd terecht voor
leuke spelletjes te leren kennen, om stoere
jongensdingen te doen of om gewoon eens
lekker gezellig met hem te praten. Zelf is hij
ook een beetje een kapoen, daarom zal hij het
in deze groep heel goed doen!

Inschrijvingsmomenten
Donderdag 20 september 17u00 - 21u00
1ste Inschrijvingsmoment terugkerende leden/broers/zussen. De kapoenen
die al in de scouts zitten of kapoenen met broer of zus die al in de scouts
zitten krijgen vanavond voorrang om zich in te schrijven. De ouders kunnen
dan ook kennismaken met de nieuwe leiding.

Zaterdag 22 september 10u00 - 12u00
2de Inschrijvingsmoment terugkerende leden/broers/zussen. Ook hier
krijgen kapoenen die al in de scouts zitten of kapoenen met broer of zus
voorrang om zich in te schrijven.

Zaterdag 22 september 13u00 - 17u00
Inschrijvingsmoment nieuwe leden. Hier krijgen de nieuwe kapoenen de
kans om zich in te schrijven bij onze scouts.

De vergaderingen
Overgang zondag 23 september 10u00 - 17u00
Tijdens overgang spelen we een groot spel waarbij de 2de jaar kapoenen
van vorig jaar overgaan naar de welpen. Verdere info volgt nog via mail en
facebook.

Startbbq + diavoorstelling Zaterdag 29 september
Vandaag zijn jullie welkom aan het scoutslokaal om te kijken naar de
diavoorstelling van de voorbije kampen. Na de voorstelling kunnen jullie
aan tafel schuiven met heerlijk gebakken vlees vanop de barbecue.

Brussel-Halle-Vilvoordevergadering zondag 7 oktober 14u00 – 17u00
Op de eerste vergadering van het jaar spelen we kennismakingsspelletjes
zodat de kapoenen elkaar beter leren kennen. In de loop van de
vergadering splitsen we de kapoenen op in twee groepen: de aapjes en de
beertjes. Bij de beertjes wordt het natuurlijk veeeeeeel leuker.

Blote voetenvergadering zondag14 oktober 14u00 – 17u00
Vandaag blijven de schoenen thuis!
Dat zijn al 2 dingen minder die de
mama zal moeten wassen. Dikke
kousen zijn overbodig want niks kan
onze voeten droog houden. Naast
blote voetbal en andere klassiekers
gaan we eens zot doen!

Dag van de Jeugdbeweging vrijdag 19 oktober
Trek vandaag je scoutskleren aan en ga ermee naar school!

Geen vergadering zondag 21 oktober 14u00 – 17u00
Jullie lievelingsleiding is zelf op weekend om de rest van het
scoutsjaar te plannen. We gaan jullie een weekje moeten
missen. Maar volgende week halen we dit gemis zeker in!

Halloweenvergadering zondag 28 oktober 14u00 – 17u00
Booh, Boooh, op deze enge dag gaan we veel
enge dingen meemaken BOOH, BOOOOH!!
Dus hou jullie klaar voor deze
angstaanjagende vergadering!! Vandaag zijn
we geen leiding maar.... BOOH, BOOH !! Kom
dus verkleed als jullie grootste nachtmerrie.

Olympische Plopvergadering zondag 4 november 14u00 – 17u00
Plopperdeplopperdeplop, dag Kaploppertjes allemaal. Ik
zal jullie vertellen wat er gaat gebeuren vandaag. Want we
hebben een uitgebreid gamma aan Olympische
Plopspelen voorzien.

KAPOENENWEEKEND 9-10-11 november
Meer info volgt via mail/ brief.

Hubertusdag zondag 18 november
Meer info volgt via mail/brief.

Smurfenvergadering zondag 25 november 14u00 – 17u00
Hey,smurf in Smurfenland welkom allemaal. Ja, smurf in
Smurfenland een land van pracht en praal. Smurfen jullie mee in
onze eerste 'Smurfenvergadering'? Zo ja, smurf jullie allemaal
in jullie favoriete smurf! Tot smurfs!

Ons scoutsuniform bestaat uit:
✓ Een korte! groene! broek
✓ Een beige scoutshemd (niet
verplicht voor kapoenen maar wel
een aanrader)
✓ Onze eigen scoutsdas (te
verkrijgen bij de groepsleiding)
✓ Onze eigen scouts T-shirt (te
verkrijgen bij de groepsleiding)

Onze contactgegevens:
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:
kapoenen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: Beertjes.

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:
Annelie: 0494/ 08.42.81
Charlotte: 0470/ 08.88.55
Jeroen: 0477/ 83.27.52
Pieter: 0473/ 99.14.27
Seppe: 0475/ 21.53.98

