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We nemen 

afscheid  

van 3 

topleiders 

  
 

In deze editie: 

• Nieuwe én oude 

leiders! 

• Nieuw jaarthema! 

• Maandprogramma 

• Plezier en leute 

• Wist-je-datjes 

 

Joepie! Wij blijven nog een 

jaartje bij de kapoenen! 

 

3 nieuwe kapoenenleiders!! 
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Voorwoord 

 
Hallo kapoenen en ouders van kapoenen,  
  
Dit jaar zijn we er weer met een MEGALEUK scoutsjaar! Zoals elk jaar gaan we 
weer keileuke spelletjes spelen en een heel leuk kamp hebben. Spijtig genoeg 
vertrekken leider Jense en leider Gust naar een andere tak en leider Joppe 
verlaat de scouts. Gelukkig komen er drie nieuwe leiders in de plaats. Leider Juul 
komt van de welpen en leider Yorg en leider Zeger die vorig jaar jins waren. 
Leider Basketbal en leider Senne blijven jullie nog een jaartje leiding geven.  
 
Aangezien velen onder jullie nog weinig ervaring zullen hebben met de werking 
van Scouts Rupelmonde kunnen jullie ons steeds persoonlijk contacteren via 
sms, whatsapp of e-mail. Je kan ons natuurlijk altijd aanspreken op een zondag. 
Blijf zeker niet met je vragen zitten. De belangrijkste informatie staat reeds in dit 
boekje dus lees het zeker eens goed door. Ook staan wij steeds open voor 
opbouwende kritiek of suggesties om onze werking te verbeteren, en zo er voor 
iedereen een zo geweldig mogelijk scoutsjaar van te maken.  
  
  

Een stevige linker,  
Bas, Juul, Senne, Yorg en Zeger  
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Afscheid stoppende leiding 
 

Juuuuw Kapoenen, We hebben er 

weer een top jaar opzitten en we 

hebben een heel leuk kamp 

gehad, maar toch ga ik jullie 

verlaten. Ik ga dit jaar bij de 

welpen leiding geven. Ik hoop dat 

ik nog vele van jullie terugzie in 

onze verdere scoutscarrière, jullie 

zullen me natuurlijk nog steeds 

zien op zondag en op kamp, maar 

toch zal ik jullie allemaal missen!  

 

Stevige stinker,  

Leider Jense 

 

 

Jow kapoenen! 

Na 2 jaar kapoenenleiding geven heb ik besloten om te 

stoppen met de scouts. Ik zal jullie missen maar 

hopelijk zie ik jullie nog af en toe! Veel plezier met 

jullie nieuwe toffe leiders, ik ben er zeker van dat zij er 

een geweldig jaar van gaan maken.  

 

Stevige linker,  

Leider Joppe 
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Joooo kapoenen!  

Na twee mooie jaren neem ik afscheid van jullie! 

Corona gooide een aantal keer roet in het eten 

maar dat hebben we dubbel en dik goed gemaakt. 

Jullie zullen me nog niet volledig moeten missen 

want ik geef komend jaar leiding bij de verkenners! 

Je zal me dus op de koer nog een vuistje kunnen 

geven of me uitdagen voor een kleine 

worstelpartij.  

 

Veel plezier komend jaar met jullie nieuwe leiders!  

Stevige linker Leider Gust 
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Voorstelling leiding 

 
Jow Kapoenen!! 
 
Mijn naam is leider Bas. De kapoenen 
noemen me ook wel leider Basketbal. 
Degene die vorig jaar ook bij de 
kapoenen zaten, kennen me natuurlijk 
al. Dit jaar geef ik nog eens leiding aan 

jullie! Leuk hé        
 
Voor degene die me nog niet kennen: 
Ik ben al 2 jaar leider bij de scouts. Dit 
jaar ben ik ook groepsleider. Mijn 
hobby’s zijn scouts, basketbal en 
drummen!  
 
Ik kijk er enorm naar uit om een heel jaar leiding te geven aan jullie en samen 
leuke spelletjes te spelen. Het wordt een jaar vol plezier, daar verzeker ik jullie 
van! 
 
Stevige linker, 
Leider Basketbal 
 

Jow kapoenen!   
  

Ik ben leider Senne. Dit is mijn tweede jaar als 
(kapoenen)leider dus de tweedejaars zullen mij al 
kennen, maar voor de eerstejaars zal ik me even kort 
voorstellen: Ik ben afgestudeerd van het Sint-
Jorisinstituut in Bazel en heb een jaar gestudeerd aan 
de AP hogeschool in Antwerpen als landmeter. Nu 
doe ik een 7de in de chemie. Ik woon in Steendorp 
samen met mijn ouders, mijn  zus, mijn twee broers, 
mijn hond, mijn kat en mijn kippen.   
Ik kijk er al naar uit om met jullie weer superleuke 
zondagen te beleven!  
  

Een stevige linker,  
Leider Senne  
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Jooooowww, 

 
Ik ben Yorg, en ben 1 van jullie 
nieuwe leiders. Dit is mijn eerste jaar 
leiding. Ik ga nog naar school en doe 
een 7de jaar hernieuwbare enerie 
technieken. 
In mijn vrije tijd speel ik volleyball bij 
gimme in bazel.  
 
Ik heb heel veel zin in een leuk 
scoutsjaar met jullie hopelijk zie ik je zondag. 
 
Stevige linker, 
Leider Yorg 
 
Dag kapoenen, 
 

Ik ben leider  Zeger  en ik ga bij jullie 
leiding komen geven .  
Jullie zullen mij meestal maar zien tot 
het vieruurtje want ik ga dit jaar naar 
Wallonië op school dus moet ik altijd 
op tijd vertrekken. Ik woon in 
Temse samen met mijn kat mijn 
mama, papa en zus. Ik wordt 18 jaar in 
november en vorig jaar was ik nog Jin. 
 
Nu  wordt het dus mijn eerste jaar leiding en ik heb er super  veel  zin in om er 
met jullie tegenaan te gaan .  
 
Stevige linker!  
Leider  Zeger  
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Jowwww kapoenen, 
Sommige kennen mij al als 2 jaar leiding te staan bij de welpen maar dees jaar 
kom ik is naar jullie. Ik heb er al heel veel zin in dit jaar en ik hoop jullie ook al 
en we gaan er een top jaar van maken he gasten! Mijn hobby is atletiek en 
scouts en werk nu ook bij een bakker als patissier.  
Alle gasten dit ben ik al een beetje en de rest zullen jullie mij wel leren kennen 
de volgende zondagen! 
Stevige linker! 
Juul  
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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 (leider Bas), 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 €45 dat je mag 
storten op het rekeningnummer BE12 8601 1802 1292, met als mededeling:  
“Kapoen Voornaam Naam – Lidgeld 2021-2022”  

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. 
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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 een 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  

 

 
  

1ste weekend 
Kapoenen
26-27/11 

Een mini weekend: de 
kapoenen overnachten 
van vrijdag op zaterdag 

in het lokaal op de 
scouts.

Op deze eetavond kan je 
met heel je gezin/familie 

lekker komen eten!

2de weekend 
Kapoenen -
eind maart  

De Kapoenen 
overnachten 2 nachten 
op een andere locatie 

dan het lokaal

Verdere info volgt

Verdere info volgt

Kamp          
14/07 - 21/07

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

Pallieteravond
20/11
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Maandprogramma 
 

5 september 

We beginnen dit jaar zoals gewoonlijk met overgang. Hierbij gaan jullie de nieuwe leden en 

leiders leren kennen. 

Meenemen: 1 euro 

 

12 september 

We beginnen dit jaar zoals gewoonlijk met kennismakingspelletjes! Al kennen er al een paar 

elkaar al moeten we natuurlijk de nieuwe kapoenen en leiders natuurlijk leren kennen. 

Meenemen: 1 euro 

 

19 september 

Deze zondag mogen jullie allemaal een vriendje meenemen naar de scouts! Hierbij kunnen 

zij ook eens zien hoe een dagje in de scouts verloopt. 

Meenemen: vriendje en 1 euro 

 

26 september 

Hopelijk zijn jullie benen niet te vermoeid want vandaag spelen we een dorpsspel. 

Meenemen: 1 euro 

 

3 oktober 

Haal jullie stoerste outfit maar boven want vandaag spelen we Johnny games. 

Meenemen: stoere kleren en 1 euro 

 

10 oktober 

Begin maar al goed uit te kijken want vandaag gaan we een schattentocht doen! 

Meenemen: 1 euro 

 

17 oktober 

Vandaag mogen jullie jullie beste bouwtechnieken laten zien want we gaan kampen 

bouwen! 

Meenemen: 1 euro 

 

24 oktober 

Vandaag gaan we het zwembad van Temse een beetje onveiliger maken want we gaan 

zwemmen! 

Meenemen: zwemgerief en 4 euro 

 

31 oktober 

Vandaag mogen jullie je engste kostuum uit de kast halen want het is Halloween. 

Meenemen: enge kostuums en 1 euro 

 

 



12 
 

Kapoenen Scouts Rupelmonde  www.scoutsrupelmonde.be 

7 november 

Vandaag zullen de mama’s en papa’s is meedoen in een dagje scouts want het is 

oudervergadering. 

Meenemen: mama en-of papa en 1 euro 

 

14 november 

We gaan Repmond nog is een beetje gevaarlijker maken want we gaan nog is een goe 

dorpsspel spelen. 

Meenemen: 1 euro 

 

21 november 

Vandaag geven de leiders geen leiding opdat het Palieteravond is. 

 

26-27 november 

Joepie het is miniweekend! Verdere info volgt nog. 
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Wist-je-datjes 

 

Wist je dat… 

 

…het een super leuk scoutsjaar wordt   
…er dit jaar 6 nieuwe leiders zijn bijgekomen   
…wij er heel veel zin in hebben   
…we hopen dat dit bij jullie ook zo is   
… leider Juul , Zeger, en Yorg bij de kapoenen staan nu   
…leider Yorg en Zeger vorig jaar jins waren   
…leider Bas en Senne nog steeds bij de kapoenen staan  
…we dus met 5 leiders zijn   
…de zomervakantie weer veel te rap voorbij was  
… we veel leuke spelletjes gaan doen   
… ik bijna  in de helft van mijn blad zit   
…bijna niet helemaal is   
…we hopen dat jullie veel vriendjes meenemen naar de vriendjesvergadering   
…scouts veel leuker is dan school  
…mijn inspiratie al bijna op is   
…dit betekent dat de wist-je-datjes er bijna opzitten  
…ik er toch nog een paar ga doen   
…we ook veel leuke dingen gaan knutselen   
…dit het voorlaatste wist-je-datje is  
…er achter dit wist-je-datje geen meer komen  
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Plezier en leute 

 

  moppen en raadsels 

  

Het is groen en verschuilt zich achter een boom. Wat is het? 

  

→ Spionazie 

  

  

  

 
 
 
Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen? 

 
→ Hij is bang dat de andere koeien ‘boe’ gaan roepen 

  

 

 

  

  

Wat is het toppunt van netheid? 

 
→ Met mes en vork uit je neus eten 

  

 

  

  

Wat is het toppunt van positiviteit? 

→  In de gevangenis zingen: 
      'We gaan nog niet naar huis. Nog lange niet, lange niet!' 
  

  

 

Welke Barbie kan het beste vlees klaarmaken? 
 

→ Een Barbiecue 

 

 

 

Door welke Pokémon word je verkouden? 

 

→ Pikhatsjoe! 
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Contactgegevens leiding 

 

Kapoenen-

leiding 

adres Gsm NR E-mail  

Bas Van Bladel 

(takleider) 

Lepelstraat  

9140 Steendorp 

0479/98.74.76 bas.van.bladel@hotmail.com 

Juul Moorthamer    

Yorg Buytaert Veldstraat 40 

9150 Rupelmonde 

0475838877 yorgbuytaert@gmail.com 

Zeger Maes Frans smetstraat 48 

9140 Temse 

0468299110 zegermaes@gmail.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 
Bas Van Bladel Lepelstraat 18 

9140 Steendorp 

0479/98.74.76 bas.van.bladel@hotmail.com 

Michiel Stoop Hoogstraat 14 

9150 Bazel 

0492/60.33.25 michiel.stoop@scoutsrupelmonde.be 

Lasse Cool Negenoogstraat 4 

9140 Steendorp 

0476/71.24.47 lasse.cool@hotmail.com 

 

Algemeen emailadres voor de groepsleiding: groepsleiding@scoutsrupelmonde.be 

Zo bereikt u ineens alle 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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