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Voorwoord 

 
Hey kapoenen en ouders, 

 

We zijn er in 2019 al goed ingevlogen met veel leuke spelletjes en nieuwe 

vriendjes. Jullie hebben de leiders al goed kunnen leren kennen, net zoals jullie 

jullie  nieuwe vriendjes bij de kapoenen al goed hebben kunnen leren kennen. 

Het is ondertussen 2020, de leiding heeft vele goede voornemens gemaakt en 

het nieuwe jaar goed ingezet, we hopen dat jullie hetzelfde hebben gedaan. :) 

 

Dit jaar zullen we ook goed inzetten met leuke spelletjes en activiteiten. In 

Januari zullen niet alle leiders altijd aanwezig zijn, omdat sommige nog 

examens hebben. Maar het zal ongetwijfeld even tof zijn. En daarna vliegen we 

er terug vol in, om met zijn allen af te tellen tot het kamp. 

 

Stevige stinker, 

De kapoenenleiding  
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Uniform 

 

Je hebt de oudere leden vast en zeker al zien rondlopen in (volledig) uniform. 

Omdat kapoenen nog heel veel groeien, verwachten wij van hen nog niet dat ze 

in volledig uniform naar de scouts komen. 

Enkel een T-shirt (€10) van de groep en een scoutsdas (€10) zijn voldoende. Je 

kan zowel das als T-shirt kopen bij een van de leiders voor of na de 

scoutsvergadering. 

Natuurlijk zijn er ook 2de handskledij (truien, broeken, T-shirts, …) verkrijgbaar 

aan een vermindert tarief, wat wij zeker aanmoedigen. 

 

Wil je toch het aller nieuwste van het nieuwste? Dan kan je in de Hopper winkel 

terecht voor een gloednieuw uniform (https://www.hopper.be/winkel). 

 

 
  

https://www.hopper.be/winkel
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Belangrijke data 

 

 
  

Fakkeltocht 
15/02

Een gezellige 
fakkeltocht 
doorheen 

Rupelmonde

Carnaval 
23/02

Districtsdag 
29/03

Een super-scouteske 
zondag samen met 
alle scouts uit ons 

district!

Volleyball-
tornooi

18/04

Onze jaarlijks 
volleyballtornooi valt 

dit jaar vroeger.

2de weekend 
Kapoenen      

24-25-26/04

De Kapoenen 
overnachten 2 

nachten op een 
andere locatie dan 

het lokaal

Koercafé 
10/05

Een lokaal café van 
de jong-verkenners 

uit onze scouts! Kom 
zeker eens langs

Kamp          
15/07 - 21/07

Het hoogte punt van het jaar is 
aangebroken, we gaan op kamp!
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Maandprogramma 
 

 

5 Januari 

Kapoentjes, smeer jullie stembanden en oefen het driekoningen lied maar al, 

want vandaag gaan we zoals de drie koningen onze liederen verkondigen van 

deur tot deur. 

Meebrengen: €1, verkleedkleren 

12 Januari 

Maak jullie borst maar al nat, want vandaag gaan we zwemmen! 

Meebrengen: €4, zwemgerief 

19 Januari 

Tune je auto, doe een hoop gel in je haren en doe je favoriete trainingspak aan 

en vertrek naar met scheurende banden naar de scouts om hier superleuke 

Johnny games te spelen! 

Meebrengen: €1, verkleedkledij 

26 januari 

Vandaag spelen we nog eens een bosspel, een  toffe bosstratego! 

Meebrengen: kleren die vuil mogen worden, €1 

2 Februari 

Blader al jullie encyclopedieën nog eens door en pak al je verstand mee, want 

vandaag kijken we wie de slimste kapoen ter wereld is met de grote 

kapoenenquiz. 

Meebrengen: al je wijsheid, €1 

9 februari 

Vandaag spelen we een leuk dorpspel doorheen heel Rupelmonde, allen 

aanwezig geblazen! 

Meebrengen: €1 
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16 Februari 

Af en toe moeten we even uitrusten, daarom kijken we vandaag een film, 

suggesties mogen altijd! 

Meebrengen: €1 

23 februari 

Vandaag is het geen vergadering, maar je kan altijd eens komen kijken of je  je 

favoriete leiders niet kan spotten in de carnavalstoet. 

1 maart 

Vandaag halen we de Jeroen Meus in ons naar boven, vandaag gaan we 

bakken. 

Meebrengen: Schort, kokmuts, €1 

8 maart 

Vandaag doen we een leuk spel, met verf… 

Meebrengen: Witte tshirt, €1 

15 maart 

Omdat we de vorige keer enkel een locatie hebben gezocht voor ons kamp, 

breien we er nu een gevolg aan, vandaag gaan we nog eens kampen bouwen. 

Meebrengen: €1 

22 maart 

De leiding is dit weekend op leidingsweekend, daarom zullen we deze zondag 

geen vergadering kunnen geven. 

29 maart 

Districtsdag, meer info volgt nog. 
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Wist-je-datjes 

 

Wist je dat… 
 

…dit al het tweede kapoentje is 

…in dit boekje weer veel interessante dingen staan 

…het kapoentje ongeveer elke 3 maanden uitkomt 

…we voor het kamp een volledig kapoentje vorzien 

…we al veel leuke zondagen hebben gehad 

…de leiding altijd goed vuil is na zo’n zondag 

…jullie dat meestal ook zijn 

…onze ouders hier waarschijnlijk niet zo blij mee zijn 

…we ons hier voor willen excuseren 

…we niet kunnen beloven dat het niet meer zal gebeuren 

...er op het kerstfeestje wel  3 taarten zijn opgegeten 

…we dit met slechts 9 kapoenen gedaan hebben 

…onze buikjes erna wel echt bol stonden 

…we gelukkig eens konden doorspoelen met chocomelk 

…ik steeds minder ruimte heb op de deze pagina 

…dit wil zeggen dat wist-je-datjes weer bijna ten einde zijn 

…ik met mijn zever de laatste beetjes plek verpruts 

…ik dus beter zou stoppen met zeveren 

…er gelukkig nog 3 wist-je-datjes passen 

…dit het voorlaatste wist-je-datje is 

…dit het laatste wist-je-datje is 
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Plezier en leute 
 

Leute 

 
 

Bediende: Ik doe nu al vier jaar lang het werk van drie 

man, terwijl ik maar betaald word voor het werk van 

één man. Ik wil opslag. 

Directeur: Het spijt me. Ik kan je echt geen opslag 

geven, maar als je me zegt wie die andere twee zijn, 

zal ik ze ontslaan. 

Jantje komt bij de kapper. 

-“hoe wil je graag je haar geknipt?” vraagt de kapper. 

-“zoals papa, met gat in het midden!” 
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Kleurplaat 

 
Als je deze kleurplaat inkleurt en afgeeft op zondag aan een leider dan krijg je 

misschien wel een extraatje bij het vieruurtje. 😉 
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Promo 
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Contactgegevens leiding 

 

Kapoenen-

leiding 

adres Gsm NR E-mail  

Michiel Stoop Hoogstraat 41  

9150 Bazel 

0492/60.33.25 michiel.stoop@scoutsrupelmonde.be 

Gust Carelsbergh Ganzemeerstraat 9 

9150 Rupelmonde 

0494/83.66.71 gust.carlsbergh@scoutsrupelmonde.be 

Vital Boodts Nieuwe Baan 79 

9150 Bazel 

0493/08.49.08 vital.boodts@scoutsrupelmonde.be 

Joppe De Block Nieuwstraat 25a 

Rupelmonde 

0486/40.46.20 joppe.de.block@scoutsrupelmonde.be 

 

Algemeen emailadres voor alle kapoenenleiding: kapoenensr@gmail.com  

Zo bereikt u ons ineens allemaal tegelijk. ☺ 

 

Groepsleiding adres Gsm NR E-mail 
Arne Verhulst Eendenlaan 25 

9150 Bazel 

0470/58.11.66 arne.verhulst@scoutsrupelmonde.be 

Tibo Ledent Kouterstraat 7 

9150 Rupelmonde 

0491/51.68.41 tibo.ledent@scoutsrupelmonde.be 

 

Algemeen emailadres voor de groepsleiding: groepsleiding@scoutsrupelmonde.be 

Zo bereikt u ineens beide groepsleiders. 

 

Oudercomité adres Gsm NR E-mail 
Nele de Sloover Veldstraat 40 

9150 

Rupelmonde 

04/98 46 00 

54 

Nele.de.sloover@scoutsrupelmonde.be 

 

Algemeen emailadres voor het gehele oudercomité: oudercomite@scoutsrupelmonde.be 

Zo bereikt u ineens het voltallige oudercomité. 
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