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In deze editie: 

• Maandprogramma 

• Plezier en leute 

• Wist-je-datjes 

• Verjaardagen! 

 

 



  



Voorwoord 
 

 

Beste kapoenen en ouders 

 

Het scoutsjaar is weer bijna halfweg, maar corona heeft ons niet afgeremd om 

leuke activiteiten te doen! We hebben ons verdiept in de wetenschap, Escape 

room en we zijn zelfs eens een nachtje blijven kamperen op de scouts. Gelukkig 

zijn we nog lang niet uitgeteld en hebben we op de scouts nog heel wat inspiratie 

over voor de komende maanden. Wat we precies gaan doen, kunnen jullie 

vinden op het maandprogramma. 

Het is ondertussen 2021, de leiding heeft vele goede voornemens gemaakt en 

het nieuwe jaar goed ingezet. We hopen dat jullie dit ook 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.  

 

Een stevige linker 

Leider Gust, Senne, Bas, Joppe, Jense 

  



Inschrijven bij Scouts Rupelmonde 

 
Hoe schrijf je jouw Kapoen in bij Scouts Rupelmonde? 
 
Wel, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Je contacteert een leider, liefst de 
takleider van de Kapoenen, en vertelt hem dat je jouw Kapoen wil inschrijven 
bij onze scouts.  
Je Kapoen mag dan 3 keer gratis proberen om te kijken of de scouts al dan niet 

iets voor hem is, wat ongetwijfeld wel zo zal zijn 😉.  
Na deze proefperiode komt de leiding langs bij de ouders om de inschrijving te 
voltooien. Dit bestaat uit het betalen van het lidgeld en het verzamelen van alle 
nodig informatie zoals: geboortedatum van het lid, contactgegevens van de 
ouders, een medische fiche, een individuele steekkaart, …  
Bij het lidgeld is ook een verzekering inbegrepen, zo is jouw zoon ten alle tijden 
verzekerd op onze activiteiten.  

Het lidgeld en de verzekering voor een heel scoutsjaar bedraagt €40 dat je mag 
storten op het rekeningnummer BE12 8601 1802 1292, met als mededeling:  
“Kapoen Voornaam Naam – Lidgeld”  

Verder vragen wij voor de meeste zondagen ook €1 voor het vieruurtje, maar 
dit staat steeds vermeld in het maandprogramma.  
Voor de 2dejaars Kapoenen is het nog gemakkelijker. De leiding contacteert 

zelf de ouders om langs te komen. Zo kunnen we de gegevens van het voorbije 

scoutsjaar controleren en eventueel aanpassen, en kunnen we ook de Kapoen 

opnieuw inschrijven in onze scouts. 

  



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


Maandprogramma 
 

 

Zondag 03/01/2021 Dorpspel 
Vandaag gaan we Rupelmonde onveilig maken! We spelen een leuk dorpspel! 

 
Meebrengen: €1 

 
Zondag 10/01/2021 driekoningenspel 

Kapoenen, haal jullie beste koning kostuum maar boven! Dit jaar gaan we niet deur aan deur 
maar spelen we een heus driekoningenspel. Allen aanwezig! 

 
Meebrengen: €1, verkleedkleren 

 
 

Zondag 17/01/2021 highlandgames 
Maak jullie borst maar al nat, aye. Laat jullie vandaag aan jullie sterkste kant zien want we 

spelen échte Schotse highland games. 
 

Meebrengen: €1, jullie spieren 

 
Zondag 24/01/2021 pleinspelletjes 

Na de spannende highland games van vorige week, doen we het vandaag iets rustiger. 
Vandaag spelen we allerlei pleinspelletjes!  

 
Meebrengen: €1 

 
  



Zondag 31/01/2021 schattentocht 
We hebben mysterieuze post gekregen met een mysterieuze brief.  Het lijkt wel een beetje 
op een mysterieuze schatkaart… deze vergadering moet wel héél mysterieus zijn aangezien 

ik het woord ondertussen 4 keer gebruikt heb… 
 

Meebrengen: €1 
 

Zondag 07/02/2021 zwemmen 
Omdat we ons elke keer super hard amuseren als we gaan zwemmen, doen we het gewoon 

terug opnieuw! Deze zondag maken we het zwembad onveilig. 
De locatie en het tijdstip worden nog gecommuniceerd in de Whatsapp. 

 
Meebrengen: €5, handdoek, zwembroek 

 
Zondag 14/02/2021 quiz 

De leiding is benieuwd wat jullie allemaal leren op school. We gaan jullie kennis eens testen 
a.d.h.v. een leuke quiz!  

 
Meebrengen: €1 

 

Zondag 21/02/2021 geen vergadering 
Het is weer tijd voor de gekende fakkeltocht! Daarom is het vandaag jammer genoeg geen 

vergadering.       
 

Zondag 28/02/2021 vergadering op wieltjes 
De leiding weet dat jullie allemaal al stoere binken zijn. Maar échte stoere binken kunnen 

ook skaten, steppen, waveborden, … (kunnen jullie ons dat dan leren aub      ) 
 

Meebrengen: €1,  een step of iets anders op wieltjes, (eventueel bescherming voor de 
knieën) 

 
  



Zondag 07/03/2021 olympische spelen sportdag 
Binnen enkele maanden gaan de olympische spelen van start. Ze hebben ons gevraagd om 

alvast enkele records vast te leggen zodat de atleten zeker hun best gaan doen in de zomer. 
 

Meebrengen: €1,  sportkledij 
 

Zondag 14/03/2021 film 
Zijn jullie al bekomen van de sportdag vorige week? Vandaag bouwen we het lokaal om tot 

een cinema en kijken we een leuke film! Suggesties zijn welkom. 
 

Meebrengen: €1 
 

Zondag 21/03/2021 modderspelletjes 
Vandaag gaan we het varken uithangen! Het kan al eens plezant zijn om je van top tot teen 
vuil te maken. Dat is wat we vandaag gaan doen! Kom naar de scouts met vuile speelkleren 

en neem je propere kleren mee. 
 

Meebrengen: €1, propere kleren meenemen 

 
 

Zondag 28/03/2021 bakvergadering 
Helpen jullie thuis soms met het koken of bakken? De leiding hoopt van wél want we kunnen 

jullie hulp zeker gebruiken vandaag. We gaan koekjes bakken! 
 

Meebrengen: €1, schort 

 
 

Zondag 04/04/2021 bosspel 
Omdat het al even geleden is, spelen we vandaag nog eens de klassieke bosstratego!  

 
Meebrengen: €1  



Wist-je-datjes 

 

Wist je dat… 
…dit al het tweede boekje is 

…er nog twee zullen volgen 

…de sint is geweest op de scouts 

…alle kapoenen flink zijn geweest 

…het jaar om is 

…2021 een beter jaar zal worden dan 2020 

…er elke zondag minstens 10 kapoenen aanwezig zijn 

…dit super top is 

…jullie nog steeds vriendjes mogen meebrengen 

…je het maandprogramma terug vind in dit boekje 

…je hier kan vinden wat we elke zondag doen 

…je altijd met ideeën mag afkomen voor vergaderingen 

…we een kerstfuifje hebben gehad 

…we hier hard gedanst hebben 

…leider Gust zo hard gedanst heeft dat zijn benen er stijf van waren 

…Leiders Bas, Joppe, Jense en Senne examens hebben in Januari 

…jullie hen veel succes moeten wensen ;) 

…de jins hun taak zullen overnemen 

…dit onder toezicht van leider Gust 

…de wist je datjes bijna gedaan zijn 

…dit het voorlaatste wist je datje is 

…dit het laatste wist je datje is 

  



Plezier en leute 

 
Citroen? 

Pietje vraagt aan zijn vader: 'Papa, is een citroen geel?' Zijn vader zegt: 'Jazeker, Pietje.' Pietje: 'En 

heeft een citroen pootjes?' Papa: 'Nee joh!' Pietje: 'En zegt die kwak kwak?' Papa: 'Nee, Pietje!' 

Pietje: 'Dan denk ik dat ik een eend heb opgegeten!' 

Fietsende oenen 

Twee oenen fietsen op straat. Zegt de ene oen tegen de andere: 'Heb ik mijn fietssleutel wel 

meegenomen?' 

Stoplicht 

Er staan twee oenen voor het stoplicht. Zegt de ene oen tegen de andere: 'Het is groen.' Zegt de 

andere oen: 'Ehh... een kikker?' 

 

  



  



Contactgegevens leiding 

 

Kapoenen-

leiding 

adres Gsm NR E-mail  

Joppe De Block Nieuwstraat 25a  

Rupelmonde 

0493/08.49.08 joppedeblock@telenet.be 

Gust Carelsbergh Ganzemeerstraat 9 

9150 Rupelmonde 

0494/83.66.71 carelsberghgust11@gmail.com 

Jense Cool Negenoogstraat 4 

9140 Steendorp 

0476/71.24.51 jense.cool@hotmail.be 

Bas Van Bladel Lepelstraat  

9140 Steendorp 

0486/40.46.20 bas.van.bladel@hotmail.com 

Senne Van 

Releghem 

Grensstraat 3 

9140 steendorp 

0483/58.75.99 sennevanreleghem@gmail.com 

 

Algemeen emailadres voor alle kapoenenleiding: kapoenensr@gmail.com  

Zo bereikt u ons ineens allemaal tegelijk. ☺ 

 

Groepsleiding adres Gsm NR E-mail 
Gust Carelsbergh Ganzemeerstraat 9 

9150 Rupelmonde 

0494/83.66.71 carelsberghgust11@gmail.com 

Michiel Stoop Hoogstraat 14 

9150 Bazel 

0492/60.33.25 michiel.stoop@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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