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Voorwoord 
 

 

Beste ouders en kapoenen, 

 

Jaja, het jaar is alweer mooi gevorderd. Normaal is dit het moment waarop we  

even terugblikken op de voorbije maanden, maar ik denk dat we allemaal wel  

weten dat er zeer veel leuke dingen op de agenda staan. Heel  

wat leuke zondagen en… een kamp. Jazeker, het kamp komt stilaan ook 

dichterbij.  

Jullie geliefde leiding is al volop bezig met brainstormen en plannen. Het zal 

weer een topkamp worden.  

We kijken er naar uit om samen te ravotten en ons te amuseren. 

Tot zondag! 

 

Stevige linker, 

De leiders 

  



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. 



Belangrijke data 

 

  

Bloemen 
verkoop 

Verkenners 
Nu – 11/4/2021

Haast je snel naar: 
www.scoutsrupelmonde.be

om de verkenners te steunen 

Pallieteravond 
delivery 

24/4/2021

Dit jaar kan de pallieteravond helaas 
niet fysiek doorgaan daarom is er deze 

delivery versie!!
info op: www.scoutsrupelmonde.be

Koekjesverkoop 
kapoenen

mei-juni

Het kapoenenkamp steunen en 
lekker koekjes eten? Dat kan 

met onze koekjesverkoop

meer info 
volgt via 

whatsapp, 
facebook..

Kapoenenkamp

15/7-21/7 2021

Verdere info of locatie en betaling 
volgt in het volgende boekje



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 

 

11 April 

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, vertrekken met een kleren die vuil 

mogen worden, een extra paar droge kleren 
 

18 April 

Deze zondag gaan we terug in de tijd met spelletjes uit de oude doos. 

Meebrengen: €1 

 

25 April 

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 

 

2 Mei 

Vandaag haal je best je creatiefste en meest artistieke kant 

naar boven want het is tijd om te knutselen. Zo kunnen we 

samen enkele prachtige kunstwerken maken.  

Meebrengen: €1 

 

9 Mei 

Hebben jullie je ook al afgevraagd hoe het is om leider te zijn? Vandaag mag 

het!!! We doen omgekeerde vergadering! 

Meebrengen: €1 

 

16 Mei 

Het bouwen van kampen is een vaardigheid die zeer belangrijk is voor het 

overleven in de wildernis. Als scout is het een basisvaardigheid. Vandaag zullen 

we jullie vaardigheden testen, vandaag is het kampenbouwen. 

Meebrengen: €1 

 



23 Mei 

Zijn jullie echte muzikanten? Dat zullen  we vandaag te weten komen. We gaan 

muziek maken op deze muziekvergadering!!!!!  

Meebrengen: €1 

 

30 Mei 

Vandaag gaan we Rupelmonde nog eens onveilig maken met een keileuk 

dorpsspel. 

Meebrengen: €1 

 

6 Juni 

Trek jullie zwembroek maar al onder je kleren aan, want vandaag spelen we 

waterspelletjes!! 

Meebrengen: €1, zwembroek, handdoek 

 

13 Juni 

Vandaag doen we een tocht. Maar hoe en naar waar? Dat is een verassing. 

Meebrengen: €1 

 

20 Juni 

Deze zondag gaan we verschillende beroepen uitoefenen! Het is 

beroepenvergadering! 

Meebrengen: €1 

 

27 Juni 

Vandaag gaan we nog eens een leuk dorpsspel spelen. Of niet? 

Meebrengen: €1 

 

4 Juli 

Met de boot, met het vliegtuig of misschien… te voet?  Hoe geraken we rond 

de wereld en hoe ver is dat eigenlijk? Dat zullen we vandaag ontdekken 

Meebrengen: €1 

 



 

 

Wist-je-datjes 

Wist je dat… 
…dit al het derde kapoentje is dit scoutsjaar? 

…het volgende boekje al het kampboekje is? 

…de tijd dus echt wel vooruit vliegt? 

…we koekjes hebben gebakken?  

…deze zeer lekker waren? 

…er een paar verbrand waren? 

…we normaal gezien modderspelletjes gingen spelen? 

…dit niet ging door het koude weer? 

…we al een nieuwe datum hebben voor de modderspelletjes? 

…je deze datum terugvind in dit boekje bij het maandprogramma? 

…de leiders het kampthema al verzonnen hebben? 

…we het jullie nog niet kunnen verklappen? 

…we wel al kunnen verklappen dat het super tof word? 

…leider boeman eigenlijk leider Senne heet? 

…leider Basketbal de oudste kapoenenleider is? 

…hij op 16 maart 21 jaar werd? 

…leider Basketbal geen feestje kon geven door corona? 

…we dat feestje dus nog te goed hebben? 

…de kapoenen nog wat moeten oefenen op voetballen? 

…omdat de leiders veel te makkelijk kunnen winnen? 

…mijn inspiratie begint op te raken? 

…ik wel dit blad nog moet volkrijgen? 

…het leven van een scoutsleider best zwaar kan zijn? 

…we al veel nieuwe leden hebben dit jaar? 

…onder andere Joren, Sem en Emiel er al zijn bijgekomen? 

…we dit super leuk vinden? 

…mijn blad nu bijna vol is? 

…dit het laatste wist je datje is? 

  



 

 

Plezier en leute 

 

 
Breng dit doolhof opgelost mee op zondag voor een verrassing!  

 

  



 

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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