
Allerliefste kapoenen 

Het nieuwe jaar is gestart! WELKOM!  

We gaan er dit jaar weer een spetterend jaar van maken, 

wij zijn er alvast helemaal klaar voor        

Het thema van deze maand is de grote zomer na zomer olympische spelen! 

 

Vrijdag 13/09 vanaf 19:00 – zaterdag 14/09 tot 18:00: OVERGANG  

We starten het scoutsjaar met een overgang! Jullie krijgen hierover nog een 

uitnodiging en meer informatie als we jullie komen inschrijven.  

Zaterdag 21/09 van 14:00 – 17:00 = PAROCHIEFEESTEN 

De leiding moet helpen op de parochiefeesten en kan dus 

jammer genoeg geen activiteit geven zondag ;(. Jullie 

kunnen wel steeds eens een bezoekje brengen. De scouts 

voorziet drankjes en er zijn allerlei activiteiten aan de gang.  

Zondag 29/09 van 14:00 – 17:00 = KENNISMAKING EN 

PLEINSPELLETJES 

Vandaag leren we elkaar beter kennen en maken nieuwe 

vrienden. We spelen veel pleinspelletjes en gaan ons goed amuseren!  

Zondag 6/10 van 14:00 – 17:00 = ESTAFETTE  

Welk team zal vandaag winnen? We doen een giga grote estafette vandaag! Bereid jezelf voor op een grote 

wedstrijd. Trek allemaal goeie schoenen aan want wie wint krijgt een beloning        

Zondag 13/10 van 14:00-17:00 = TEAMBUILDING  

Vandaag doen we alles in een team, want de kapoenen 

zijn een groep en een groep werkt samen. We geven jullie 

opdrachten die jullie moeten volbrengen met de groep, 

vandaag leren we samenwerken! Het wordt super leuk 

dus zeker komen!  

 

Zondag 20/10 van 14:00 -17:00 = RECHTENDOORTOCHT 

We gaan vandaag alleen maar rechtdoor! We maken een grote 

wandeltocht, voorzie zeker van regenkledij en draag laarzen (voor 

als we over beken moeten springen      ). Om het wat leuker te 

maken starten we op en andere locatie dan de scouts. We 

spreken af bij Loeka thuis om 14:00 en we zien jullie terug om 

17:00 aan het scouts lokaal.  

Adres Loeka: Achterstraat 6 9190 Stekene.  

 

 



Zondag 27/10 van 14:00 – 17:00 = OLYMPISCHE SPELEN 

Heel de maand hebben we getraind dus nu kunnen we eindelijk 

naar de olympische spelen! Vandaag zullen we zien wie het 

meest sportief is, wie heel graag wilt winnen en wie gewoon 

meedoet voor de leut! Misschien valt er wel een medaille te 

verdienen      .  

 

 

Vele kusjes en knuffels van jullie leiding xxxxx 

 

Julie De Maere 

: 0484 48 31 43 

: julie.demaere@icloud.com 

 

 

Loeka Vlaeminck: 

: 0470 02 50 89 

: loeka.vlaeminck@hotmail.com 

 

 

Femke De Velder  

: 0474 30 33 15 

: femke.14.03@gmail.com 

 

 

Sam De Waele 

: 0471 25 43 32 

: samdewaele1998@outlook.com 
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