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Eindelijk ! Na lang wachten begint het nieuwe scoutsjaar weer. Hopelijk zijn jullie even enthusiast als jullie leiding 
want wij hebben er alvast super veel zin in. Ook dit jaar zullen er heel wat nieuwe kapoentjes aansluiten bij onze 

groep en deze week zullen wij eens grondig kennis maken. Jullie worden massaal verwacht op het VP van 14-17u. 

Deze week jammer genoeg geen vergadering. De leiding gaat op weekend om alles voor te bereiden voor het komende 
scoutsjaar. Wij kunnen nu al verklappen dat het een onvergetelijk avontuur wordt. 

Beste kapoenen, het is zover. Deze week spelen we nog eens een traditioneel bosspel. Benieuwd hoe dit er juist uit 
zal zien en wat voor leuke verrassingen we in petto hebben? Kom dan zeker eens kijken! Wij spreken af op het VP 

van 14 tot 17u. 

Willen jullie graag eens als echte zwijntjes rollen in de modder? Dan is het vandaag de ideale kans om jezelf eens 
extra vuil te maken. Wij verwachten jullie van 14-17u op den hof. Vergeet niet om reserve kledij, een plastic zakje 

voor vuile kleren, een handdoek en eventueel een washandje mee te nemen.

25 September Kennismaking: 

2 Oktober Leidingsweekend: 

9 Oktober Bosspel: 

16 Oktober Moddertocht:



Vandaag is het een van de belangrijkste feestdagen van het jaar, namelijk De Dag van de Jeugdbeweging, en dat moet 
uiteraard gevierd worden! Vandaag mogen jullie lekker in uniform naar school! Toon maar eens aan julle klasgenoten 

dat jullie van de scouts zijn!

We spelen deze zondag een groot spel in het kader van de dag van de Jeugdbeweging! Zet jullie schrap want het is 
vandaag onze taak om aan de andere groepen te laten zien dat wij de sterkste, strafste en coolste tak zijn! Dit zal 

plaatsvinden van 14-17u. Meer info over waar het spel zal plaatsvinden volgt nog. 

Vandaag gaan we griezelen met elkaar van 19-21u. Jullie mogen verkleed naar de vergadering komen. Spoken, 
weerwolven, vampiers, skeletten… ze zijn allemaal welkom op deze bangelijke activiteit. Wat we deze week zullen 

doen is voorlopig nog even een verrassing, we willen jullie natuurlijk geen schrik aanjagen… 

Joepie! Tijd om jullie creatieve kant nog eens boven te halen, want vandaag gaan we knutselen. Wij zijn nieuwsgierig 
naar wie nu juist de origineelste knutselwerkjes kan fabriceren en zullen dit eens grondig onderzoeken op het VP van 

14 tot 17u

21 Oktober Dag van de jeugdbeweging:

23 Oktober Spel dag van de Jeugdbeweging: 

28 Oktober Halloween:

6 November Knutselvergadering:  



Belangrijke data:
 
 

24 Uur: 2-3 December  
 

Weekend: 17-19 Februari
 

Kamp: 7-13 Juli
 

Contact:
 

Tita 04 71 36 63 99 
Xebo 04 99 76 68 58 
Petro 04 83 54 33 34
Frie: 0499 73 57 15

Rikki: +32 473 69 56 26
Zazoe: +32 468 13 29 93

 
Kapoenen@scoutstemse.be

 

Wet
 

 Bosbewoners stil Luister naar de 
wind Kom uit je nest en verlaat je hol 

aarzel niet en kom, klik 
 

       
 
 
 

Gebed 
 

Dag jezus die ons kent en altijd bij 
ons bent help ons flink kapoentjes 

zijn dan wordt het voor ons allen fijn            
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