
Liefste leukste coolste kapoens, het nieuwe scoutsjaar is begonnen
joepieee eindelijk!!! Na de laaaange waaaaarme zomervakantie, kunnen
we ons eindelijk weer elke zondag amuseren! Wij zullen ons alvast eens

kort voorstellen:

Zoë is een mega toffe, vlotte meid. Het is haar eerste jaar
als leiding, maar dat zal je zeker niet aan haar merken! Ze
is een vlotte prater en super grappig. Ze heeft er alvast
super veel zin in om jullie allemaal te leren kennen!

Julie is een super vrolijke en toffe meid. Dit is ook haar
eerste jaar als leiding en ze kijkt er alvast enorm naar uit om
alle kapoentjes te leren kennen. Ze zal altijd gemotiveerd
zijn om met jullie iedere zondag er een leuke, creatieve..
vergadering van te maken en als er probleempjes of vragen
zijn zal Julie altijd luisteren!



Irene is een super leuke, enthousiaste leiding die keiveel
goesting heeft om elke zondag met jullie plezier te maken. Ze
heeft al een jaartje ervaring opgedaan bij de welpjes, dus
weet zeker van aanpakken! Ze is een super lieve maar ook
een super stoere die alles durft!!! Je kan altijd bij haar terecht
als er iets aan de hand is, ze zal elke keer een glimlach op
jullie mooie gezichtjes toveren :)

Lore is een super toffe, ze is altijd heel enthousiast om naar
de scouts te komen en met jullie te spelen. Vorig jaar stond
ze ook bij de kapoentjes dus heeft al heel veel ervaring!! Als
er iets is kan je altijd bij Lore terecht en komt alles weer
helemaal goed!! ;)



WIST -JE-DATJES:

- Wist je dat Julie al kei veel tenniswedstrijden heeft gewonnen?

- Wist je dat Irene altijd uren lang moet wachten tot haar haren droog
zijn omdat ze zoveel haar heeft????

- Wist je dat wij keiveel goesting hebben om leiding te geven???

- Wist je dat we kei veel zin hebben om de nieuwe kapoentjes te leren
kennen en de oude kapoentjes terug te zien???

- Wist je dat wij een grote knuffel hebben (aapje-aap) die elke zondag
met iemand meegaat naar huis?

- Wist je dat Zoë en Irene 2 kapsters zijn en kei veel mensen hun
haren knippen en wassen en kleuren???

- Wist je dat we ook een kapoenen-vriendenboek hebben waar elke
week iemand mag inschrijven????

- Wist je dat als je goed meespeelt en luistert naar de leiding je
aapje-aap voor een hele week mag knuffelen en meenemen naar
huis???

- Wist je dat als je lief bent voor al je vriendjes en vriendinnetjes je
misschien wel het aapjes -vriendenboek mee naar huis mag
nemen???

- Wist je dat dit het leukste jaar oooooooit wordt??



Zondag 18/09� Overgang

vandaag worden jullie allemaal echte aapjes. Dit wordt de eerste dag dat
we elkaar al allemaal wat zullen leren kennen. We gaan er een superleuke
dag van maken voor de start van een vast en zeker onvergetelijk jaar als
aapjes ;)))

weekend 24/09� Hubertusfeesten

Dit weekend zijn jullie allemaal welkom op HET feest van het jaar,
(trommelgeroffel), “de Hubertusfeesten”! Iedereen is welkom voor een
leuke quiz met lekkere streekbieren & zaterdag een heeeeerlijke bbq om
samen terug te kijken naar het leuke kamp van vorig jaar! (dia’s)

Verdere info ⇒ op de facebook pagina van de scouts

Link:
https://www.facebook.com/events/383779777270515/383779780603848/

https://www.facebook.com/events/383779777270515/383779780603848/


Zondag 25/09� Geen vergadering

De leiding is nog volop aan het opkuisen van ons prachtig weekend.

Zondag 2/10� Geen vergadering

De leiding is op leidingsweekend om het volledig scoutsjaar voor te
bereiden.

Zondag 09/10� (14u-17u): vriendjes&vriendinnetjes maken-vergadering

Heyhoi, vandaag gaan we elkaar allemaal beter leren kennen, zo dat we
vriendjes en vriendinnetjes voor het leven kunnen worden!! Maak je geen
zorgen, alles komt dik in orde! we maken er iets leuks van, en misschien
volgt er wel een verrassing…



Zondag 16/10� (14u-17u): Zoo-vergadering

SSSSS, Vandaag gaan we ons allemaal verkleden in ons favoriet diertje uit
de zoo, hoe leuk is dat!! Bijvoorbeeld een aapje of een leeuw of een zebra.
Een diertje dat jij zelf super leuk vindt. Wij zijn alvast benieuwd wat jullie
lievelings diertjes zijn!

Tot zoo

Vrijdag 21/10� Dag van de jeugdbeweging

Kom vandaag allemaal in je uniform naar school en laat weten dat je fier
bent op de scouts!

Zondag 23/10� (14u-17u): sprookjes-vergadering

Vandaag duiken we in de magische wereld
van de sprookjes. Kom verkleed als je
favoriete sprookjesfiguur, zo gaan we ons
heel snel  thuisvoelen in de
sprookjeswereld.



Zondag  30/10� (14u-17u): halloween-vergadering
oeeeeeee

Boeeehoee!! Vandaag vieren we allemaal samen
halloween, dus verkleed jullie maar allemaal in iets
eng (bijvoorbeeld een spook?? Of een heks!! Of een
zombie?...) laat je ideeën maar gaan wij zijn alvast
benieuwd hoe iedereen verkleed zal zijn.

Zondag 06/11� (14u-17u): bake off- vergadering

Vandaag gaan we bakken!!! Jullie mogen voor één keer echte koks zijn&
tonen aan ons hoe goed jullie kunnen koken :), vergeet je keukenschort
niet en je kookkunsten natuurlijk ook niet.

En niet te vergeten: DE JURY, wij zullen eens proeven
van jullie gebakje, en bepalen of jullie verder kunnen
koken thuis voor jullie mama of papa, of misschien
beter niet?



Zondag 13/11� (14u-17u): We-gaan-op-stap-naar-de-leiding-vergadering

We zijn nu wel al veel op het scoutsterrein geweest dussss vandaag gaan
we op stapppp joepie :)))) , we gaan eens een kijkje nemen in de tuinen van
de leiding. In elke tuin zullen we een kei leuke activiteit doen of wie weet
zelfs het lievelings hapje of drankje van de leiding proeven.

Zondag  20/11� (14u-17u):  Crea-bea-vergadering

Welke kapoentjes zijn creatief? Welke kapoentjes knutselen er graag, wie
tekent er graag? Wie wil graag een bandje maken voor zijn mama of papa?
Een teampje kapoenen die het lokaal wil versieren? Kom dan zeker naar de
vergadering vandaag! We maken er een super leuke creatieve vergadering
van! Vandaag mag je zelf kiezen wat je maakt, hoe je het maakt! Tot sebiet!

PS: als je versiering over hebt thuis, die je niet meer gebruikt, altijd
welkom dan doen we er iets leuks mee in het lokaal :) (lampjes, vlaggetjes,
…)



Zondag 27/11� (14u-17u): japan-vergadering

JAPAN, kennen jullie dat land? Weten jullie wat typisch voor Japan is? Niet
erg als je dat niet weet want na deze vergadering zullen jullie veel kunnen
vertellen over Japan, doe je verkleedkleren aan en laat je betoveren door
de cultuur van Japan!

Zondag 04/12� SInterklaas vergadering (Kleine takken) (14u-17u):

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint Nicolaas,
ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de
wimpels al heen en al weer. En Piet staat te lachen, hij roept ons reeds toe: Wie
zoet is krijgt lekkers, wie stout is 'kiekeboe'!Oh lieve Sint Nicolaas kom ook eens
bij mij. En rijd da-an ni-et stilletjes ons huisje voorbij. “

OMG, JOEPIE, vandaag komt de Sint naar onze scouts, maaaaar jullie
moeten wel flink zijn hè!! Zijn jullie wel flink genoeg geweest? Dat zullen
wij niet kunnen weten maar natuurlijk de Sint wel, dus kom maar eens
piepen hè vandaag brave kindjes (denken we).

ps: vergeet je brief en je schoen niet klaar te leggen en zeker geen wortel
vergeten voor het paard en ahjaaaa een pintje voor Roetpiet!!!

(hieronder een kleurplaat, wie zin heeft
mag deze inkleuren en afgeven aan
sinterklaas)







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:
(aapjes) kapoenen@scoutshubertus.be met als subject: kapoenen (aapjes)

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:

Lore: 0468276326

Julie: 0468147752

Irene: 0468168278

Zoë: 0468498917




