
 

 
Hallo kapoentjes! 
 
De eerste maanden van ons scoutsjaar zitten er alweer op! Het wordt dus tijd dat we 
jullie inlichten over het verdere verloop van het scoutsjaar. 
De feestdagen komen weer dichterbij en iedereen kijkt hier natuurlijk naar uit. 
Helaas wil dit ook zeggen dat jullie lieftallige leiding zich weer moet voorbereiden op 
die lastige examens in januari. 
Uiteraard vergeten we onze kapoenen niet, af en toe zal er wat oudleiding 
ingeschakeld worden zodat de activiteiten in januari gewoon kunnen doorgaan. 
Vanaf februari zal jullie leiding weer paraat staan om spetterende activiteiten te 
geven. 
 
Graag willen we wel nog kort even volgende aandachtspunten benadrukken: 
 

• Een ACTIVITEIT gaat door op zaterdagmiddag van 14u tot 17u op watewy. 
(tenzij anders vermeld op de brief) 
 

• We verwachten jullie kapoentjes in het afgesproken UNIFORM: Korte 
broek/rok, sjaaltje en t-shirt.(Hemd is niet verplicht!) Het wordt nu ook weer 
wat kouder, gelieve u kapoen dan ook lekker warm aan te kleden : (regen)jas, 
legging onder korte broek/rok, handschoenen, sjaal,.. 
We willen ook nog eens uitdrukkelijk vragen om alles te naamtekenen zodat 
verloren voorwerpen snel weer bij de juiste kapoen terechtkomen. 

 

• Enkele BELANGRIJKE DATA die jullie in de agenda mogen schrijven: 
- Weekend: 13-15 maart 
- Kamp: 4-9 juli 
Meer info zullen jullie ontvangen in een volgende brief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kapoenen@scoutstielt.be


 
 
Hieronder vinden jullie de planning van het komende scoutsjaar voor de maanden 
december, januari en februari. 
 

DECEMBER 

07/12 14u -17u Gewone activiteit. 
Hij komt, hij komt ... 
Sinterklaas zou misschien wel eens een bezoekje kunnen 
brengen... 

14/12 18u- 
20u30 

Kerstfeestje: activiteit gaat door op zaterdagavond.         
De kapoenen worden om 18u op Watewy verwacht. 

21/12  Geen activiteit 

28/12  Geen activiteit 

 

JANUARI 

03/01 18u-20u Filmavond: Activiteit gaat door op vrijdagavond. De 
kapoentjes worden om 18u op Watewy verwacht en 
mogen om 20u weer worden opgehaald. De kapoenen 
mogen een versnapering en drankje meenemen voor 
tijdens de film!                                                                          
Op zaterdag 04/01 is er dus GEEN activiteit. 

11/01 
 

14u-17u Gewone activiteit. 
Vanaf hier neemt een vervangleiding onze taak tijdelijk 
over, jullie leiding moet helaas studeren. 

18/01 14u-17u Gewone activiteit. 
De vervangleiding staat weer paraat om jullie een 
onvergetelijke namiddag te bezorgen, jullie leiding moet 
helaas nog altijd studeren. 

25/01 14u-17u Gewone activiteit. 
De laatste keer activiteit met de vervangleiding, jullie 
leiding moet nog eventjes op de tanden bijten. 

31/01 18u30– 
20u30 

Pyjamafeestje: De kapoentjes mogen hun warme 
pyjama’s aantrekken voor een onvergetelijk feestje op 
Watewy.  

 

FEBRUARI 

8/02  Geen activiteit 

15/02 14u-17u Gewone activiteit 

22/02 14u-17u Gewone activiteit 

29/02 14u-17u Gewone activiteit 

Zijn er nog zaken onduidelijk, zit je nog met vragen of bedenkingen, dan mag je de 
takleiding altijd contacteren.  
 
Een stevige scoutslinker, 
Annelien, Jérôme, Justine, Enna, Marie, Charles-Henri, Clément, Nicolas, Renée, 
Michiel en Babette. 


