Heeey liefste kapoentjes!! Het is weer eens tijd voor het nieuwe scoutsjaar YES! In de klaroen kan je
altijd het programma voor de komende vergaderingen vinden, bekijk dit dus zeker altijd heel
goed. Hier zal altijd in staan waar de vergadering zal doorgaan, op welk tijdstip en wat de
vergadering inhoudt.
Misschien eerst even wat praktische informatie die wel handig kan zijn in het begin van het jaar.
-

-

-

Als je dit bestand hebt gevonden zal je waarschijnlijk wel al weten dat we een site hebben 😉😉.
Op onze site kan je heel veel dingen vinden, van de klaroen tot de laatste nieuwtjes, kijk dus
zeker even rond.
Sinds dit jaar kunnen we eindelijk in onze nieuwe lokalen whoop whoop! De vergaderingen
zullen dus vanaf nu daar doorgaan en niet meer aan de pleinkens. Het adres van de nieuwe
lokalen is Elleveldweg 59, Haacht (achter de velden van Sparta).
Indien je de ons (de kapoenenleiding) wil bereiken kan je altijd een mailtje sturen naar
kapoenen@scoutshaachtstation.be
o Voor meer algemene zaken die niet specifiek voor de takleiding zijn bedoeld kan je een
mailtje sturen naar de groepsleiding  grl@scoutshaachtstation.be
o Indien je ons dringend nodig hebt zijn we ook altijd telefonisch bereikbaar,
telefoonnummers van zowel de takleiding als de groepsleiding zijn op de site te vinden.
Gewoonlijk gaan de vergaderingen door elke zondag van 14u-17u aan de lokalen. Maar dit kan
altijd wijzigen, als we bijvoorbeeld een bosspel gaan doen en we spreken aan de hooiberg af
i.p.v. aan de lokalen. Het is dus zeer belangrijk om altijd de planning te checken.
Het laatste weekend van elke maand is het geen vergadering
Op de scouts kan je natuurlijk wel al eens gemakkelijk vuil worden, doe dus zeker niet je mooie
nieuwe broek aan om te komen ravotten in het gras, kleren die vuil mogen worden zijn altijd
een must.

Goed genoeg gezeverd nu, wie wordt nu eigenlijk jullie leiding komend scoutsjaar ????

Eerst en vooral hebben we ons Eloïse a.k.a. Wiesje.
Ondertussen begint ze aan haar derde leidingsjaar, dus de
ervaring is er zeker. Deze enthousiaste jongedame zal jullie een
super leuk scoutsjaar bezorgen.

Dan hebben we ons eerste groentje van de groep. Hoewel
sommigen van jullie haar misschien al kennen van afgelopen
kamp, zal Loes aan haar eerste volledige leidingsjaar beginnen.
Maar scoutservaring heeft ze zeker genoeg.

En dan ons tweede groentje, Victor. Afgelopen
kamp heeft hij als jin leiding gegeven aan de
jongverkenners. Maar dit jaar heeft hij ze
ingeruild voor de schatjes van de kapoenen.

En als laatste hebben we dan den bompa van de groep.
Met maar liefst 4 jaar leidings ervaring waarvan 3 jaar als
groepsleiding is Zeno a.k.a. Gino de meest ervaren van de
groep. Dit jaar heeft hij het groepsleiding zijn ingeruild
voor de kapoenen en zal hij zich dus volop kunnen
inzetten op die klein mannen.

Nu de voorstellingen en praktische informatie achter de rug zijn kunnen we nu eindelijk
aan de planning beginnen.

Zaterdag 1 oktober openingsweekend
We beginnen ons fantastisch scoutsjaar met ons
jaarlijks openingsweekend. Al gaat het er dit jaar wat
anders uitzien, want het wordt dit jaar gekoppeld met
de opening van onze nieuwe lokalen. Het zal dus in
ieder geval een groot feest worden. De kapoenen
worden zaterdag 1 oktober om 10u aan de
PLEINKENS verwacht, vanaf daar beginnen we met
ons spel met heel de scouts. Er komt zeker nog een
mail met alle informatie over dit weekend

Zondag 9 oktober 14u-17u @Lokalen
Vandaag is het vriendjesdag bij de kapoenen. Dus
breng al jullie vrienden van school, voetbal,
basketbal, muziekschool, tekenles, …. maar mee.
Want we gaan super toffe spelletjes spelen en
ravotten op de scouts. We verwachten jullie om
14u aan de lokalen, en om 17u worden jullie terug
opgehaald.

Zondag 16 oktober 14u-17u @Hooiberg
Dit weekend spreken we af aan de hooiberg
(Hooiberg 56, Haacht) voor een mega cool bosspel!
We gaan een strategospel spelen helemaal in elkaar
gestoken speciaal voor jullie. We verwachten jullie
om 14u aan de hooiberg, en om 17u worden jullie
daar terug opgehaald.

Zondag 23 oktober 14u-17u @lokalen
Zoals jullie weten is het binnenkort Halloween, en
daarom is de vergadering vandaag helemaal in het
thema van Halloween. Kom dus zeker verkleed naar
de vergadering en dan gaan we een mega cool spel
spelen en een heksendrankje maken!

Zondag 30 oktober geen vergadering
Helaas pindakaas is het weer het einde van de maand ☹
Eloïse zit al een week vast in het spookhuis omdat ze niet langs een eng spook durft wandelen.
Zeno heeft nu al achterstand op gelopen op school en moet dit dringend inhalen. Loes is heel het
weekend druk aan het shoppen voor het perfecte Halloween kostuum. En Victor is het spook waar
Eloïse niet langs durft gaan 😉😉. Daarom is het dit weekend spijtig genoeg geen vergadering, we
kijken in ieder geval al uit naar volgende maand om weer super veel leuke spelletjes met jullie te
spelen. 10.000 kusjes van jullie leiding
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