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Heeeyyyy allerliefste, leukste, coolste, mooiste en voornamelijk tofste kapoentjes.  Na 

al die maanden van verveling en hele dagen lang moeten dromen over de scouts, is het 

EIN DE LIJK zo ver. Het nieuwe scoutsjaar kan (hopelijk) van start gaan. Bereid jullie 

maar al voor want de zotste vergaderingen staan op de planning.  

Vele dikke kusjes van jullie leiding xxxxxxxxxx  

 

Als eerste beginnen we met enkele belangrijke data: 

● Op 13 september kunnen jullie zich komen inschrijven voor het leuke scoutsjaar. 

De inschrijving- dag zal doorgaan op de scouts (Koning Leopold III-laan 19, 9820 

Merelbeke). Hopelijk allemaal tot dan!!!!! 

● 20 september is onze allereerste vergadering en dan zal de overgang ook 

plaatsvinden. Dit zal doorgaan op de scouts. 

● Jammer genoeg is er op 4 oktober geen vergadering, want dan zal de leiding op 

weekend gaan :). 

● 23 oktober vieren we de Dag van de Jeugdbeweging. Dan mogen jullie in jullie kei 

mooi scouts uniform naar school gaan en stoefen in wat voor zot wijze scouts 

jullie eigenlijk wel niet zitten ;). 

● Op vrijdag 30 oktober gaan we lekker griezelen tijdens de Halloween 

vergadering.  

● Op 13, 14 en 15 november vertrekken we met z’n allen op weekend. Het zal een 

vree wijs weekend zijn en wij hopen ook dat iedereen mee kan gaan! 

● Om wat centjes te kunnen verdienen om op kamp leuke activiteiten te doen, is er 

28 november een wafelenbak. Op die dag gaan wij samen met de kabouters 

wafels gaan verkopen.   

● Helaas is er op 25 december weer geen vergadering. Maar geen getreur want 

het is Kerstmis en hopelijk is de kerstman langs gekomen om jullie allemaal super 

leuke cadeautjes te brengen. Vrolijk Kerstfeest allemaal!!  

Om het Kerst toch een beetje samen te vieren, staat er op 18 december een 

gezellig kerstfeestje gepland. Vanaf dan starten de vergaderingen op vrijdag! 

● Ook op nieuwjaar zal er geen vergadering plaatsvinden. Maar op 8 januari kunnen 

de mama’s en papa’s naar de nieuwjaarsreceptie komen en een glaasje drinken.  

● Met pijn in het hart moet ik jullie vertellen dat er op 29 januari ook geen 

vergadering zal zijn, het spijt ons meiden.  

● Vanaf 7 februari starten zondags-vergaderingen opnieuw.  

● Om weer wat centjes te verdienen doen we op 20 maart een paaseitjesverkoop. 

Ook hier dient al het ingezamelde geld voor ons scoutskamp. 

● 28 maart zal er jammer genoeg ook geen vergadering kunnen doorgaan :( . 
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● Op 21 mei zal de laatste vergadering van het jaar doorgaan (kei kei kei kei 

jammer :( ). Maar geen getreur, scoutskamp is komt steeds dichter en dichter 

bij!! 

 

Maar wie is nu toch die leiding??  

Wel we zijn met z’n vijven. Je hebt Delphine, Ida, Lena, Louise en Marie. We zitten alle 

vijf al een tijdje in de scouts en zijn super gemotiveerd voor dit scoutsjaar. We hopen 

dat alle kindjes er evenveel zin in hebben als wij :)))) 

 

Dit is mega super belangrijke informatie (voor de ouders) 

● Een zondags-vergadering begint om 14 uur en eindigt om 17 uur. Een vrijdags-

vergadering gaat van start om 18:30 en is gedaan om 20:30.  

● Iedereen neemt in het begin van het jaar een beker mee om uit te drinken.  

● Het standaard uniform voor de scouts is: een groene of bruine broek, 

scoutshemd en een das. Je mag ook altijd verkleed komen naar de scouts (wel in 

thema!) Voor de kapoenen is het niet verplicht om elke vergadering in uniform te 

komen! 

 

En dit zijn de telefoonnummers van de leiding 

 

● Lena Neetesonne: 0493508637 

● Delphine Kesteleyn: 0471499989 

● Ida Deseck: 0484597139 

● Louise Decrem: 0460977707 
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Maar nu komt het belangrijkste: wat doen we allemaal dit jaar??? 

20/09/2020: Wie-ben-ik-vergadering? 

Het leuke scoutsjaar kan eindelijk van start gaan, maar eerst moeten we elkaar 

natuurlijk allemaal leren kennen. Maar hoe doen we dat het best?????? Om al 

iets klein te verklappen over jullie zelf mogen jullie je verkleden in wat je 

graag wilt worden later. Ook raden wij jullie aan om kleren aan te doen (of mee 

te nemen) die vuil mogen worden. Hopelijk zien wij jullie allemaal dan! 

 

 27/09/2020: Tovenaressen-en-heksen-vergadering 

Hocus pocus iedereen kan toveren, Hocus pocus iedereen kan 

toveren, nee je hoeft geen tovenaar of fee te zijn, of een leerling 

van Merlijn. Hoe cool zou het zijn om al je huiswerk weg te kunnen 

toveren? Dat zijn echt dingen om over te dromen, nietwaar? Wel 

vandaag kunnen jullie al jullie superkrachten eens testen en wie 

weet ontdekken we wel een echte tovenares of heks... 

  

04/10/2020: Geen vergadering 

Jammer genoeg is er vandaag geen vergadering.       Ik weet het wel, jullie gaan 

ons allemaal missen, maar wees gerust: WIJ JULLIE OOK!!! Maarrrr volgende 

week zijn we weer helemaal terug en kunnen we er vollenbak invliegen!!!!   

 

11/10/2020: Happy-birthday-to-Louise-en-Delphine-vergadering 

Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glo-ri-

aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Vandaag worden Louise en Delphine weer een jaartje 

ouder en dat moet gevierd worden (want ja wat is een verjaardag zonder een 

goed feestje??). Daarom organiseren wij vandaag een supertof feestje! 
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18/10/2020: Reis-rond-de-wereld-vergadering 

Op wie zijn bucketlist staat het nog: een reis rond de wereld? Wel op die van 

ons alleszins! En vandaag gaan we die droom waarmaken en vertrekken we op 

wereldreis! We beginnen in België en gaan zo verder naar Frankrijk, Spanje, … 

Dus pak maar allemaal jullie valies mee en verkleed jullie maar in echte 

toeristen of als inwoner van het land waar je het liefst naar toe wilt gaan. 

Wees allemaal op tijd, het vliegtuig wacht niet!   

 

 25/10/2020: De-grote-oorlogs-vergadering 

Geen paniek er is geen oorlog uitgebroken, jullie kunnen op jullie 

twee oren slapen. Maar er is wel oorlog bij de kapoenen! Twee 

groepen zullen het tegen elkaar opnemen en maar een partij zal 

winnen! Welke groep is het sterkste, het slimste en zal de strijd 

overleven? Let the games begin!!! 

 

 30/10/2020: Halloween-vergadering 

Maak jullie allemaal maar klaar voor de engste en meest spannende dag 

van het jaar: HALLOWEEN. Als leiding zijn wij allemaal kei bang en 

durven wij niet echt buiten te komen.. Dus wij hopen dat onze stoere 

kapoentjes ons kunnen beschermen tegen alle spoken en monsters die dan 

op straat zullen lopen! 

 

 08/11/2020: Wie-is-de-mol-vergadering 

Pot-vol-koffie hé, der zit nen onderkruiper in onze groep… Iemand die alle 

spelletjes laat mislukken, maar wie zou de mol toch kunnen zijn. Wie oh wie is 

er  slim genoeg?? Misschien is het wel iemand van de leiding of misschien 

toch niet? Of wie weet ben jij wel de mol?? Dat zullen we met z’n allen 

moeten uitzoeken.  
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 13/11/2020 t.e.m. 15/11/2020: Kapoenenweekend :)  

Het leukste weekend van heel je leven komt eraan! WANTTTT 

DE KAPOENEN GAAN SAMEN OP WEEKENDDDD!!! 

WHOOOHOOOOOWW. Het gaat niet alleen super gezellig zijn, 

maar we gaan er een top driedaagse van maken. Extra informatie 

volgt nog via mail!  

 

 22/11/2020: Detective-vergadering  

Haal al jullie speurneuzen maar boven, want er is een gruwelijk moord 

gebeurd. En enkel jullie kunnen ons helpen. Maar wees voorzichtig, want 

we weten niets… Dus we moeten alles tot op het bot uitzoeken en snel! 

Voor er andere slachtoffers vallen. We hebben jullie allemaal nodig. Pak 

jullie vergrootglas al maar in de hand, want de zoektocht naar de 

moordenaar kan beginnen! 

 

 28/11/2020: Wafelbak 

Jummieee, wafeltjesss. Wie lust er nu geen wafels? Wel 

omdat wij in de zomervakantie op (een super wijs) kamp gaan, 

hebben wij natuurlijk wel centjes nodig. Om die centjes te 

verdienen gaan wij lekkere wafeltjes verkopen. Dus iedereen 

vraagt aan zijn mama, papa, tantes, nonkels, oma’s en opa’s of 

ze ons willen helpen en wafels willen kopen. Ook hier krijgen 

de ouders nog extra informatie via mail! 

 

 06/12/2020: Sinterklaas-vergadering 

Ik hoop dat iedereen zijn schoentje al heeft gezet en een brief 

heeft geschreven, want het is weer de Sint zijn verjaardag. En dat 

gaan wij samen vieren MET de welbekende Sinterklaas en met zijn 

super coole Roetveegpieten! En als jullie allemaal heel braaf zijn 

geweest dit jaar, dan krijgen jullie misschien wel allemaal leuke 

cadeautjessss. (DUS ALLEMAAL BRAAF ZIJN!!!) 
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En dat is het dan alweer voor het eerste gidske. Ik hoop dat jullie er even hard naar 

uitkijken als ons!! We zien jullie (hopelijk) allemaal de eerste vergadering :).  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jullie leiding <3  

 

 

 


