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Voorwoord 

Beste kapoenen en ouders, 
 
Het scoutsjaar is weer bijna halfweg, maar we hebben niet stil gezeten.  We 
hebben al enorm veel leuke spelletjes gespeeld, kampen gebouw, gezwommen 
en nog zo veel meer! Gelukkig zijn we nog lang niet uitgeteld en hebben we op 
de scouts nog wel wat inspiratie over voor de komende maanden.  Wat gaan we 
dan precies doen?  Dat kunnen jullie vinden op het maandprogramma. 
Kijk ook zeker eens bij de ‘belangrijke data’.  Daar staat alles van weekends en 
ons kamp, maar ook andere evenementen die je zeker in je agenda mag zetten.  
Zo organiseert de kapoenen en welpenleiding 11 februari een fakkeltocht voor 
iedereen!  De opbrengst hiervan gaat rechtstreeks naar ons kamp.  Als dat geen 
goed doel is! 
Verder hopen we iedereen terug even vaak terug te zien als het voorbije half 
jaar.   Goed bezig kapoenen! 
Een stevige linker, 
De leiding 
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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

11/02

(meer info via de 
website)

2de weekend Kapoenen 
(datum wordt later 

aangekondigd)

De Kapoenen 
overnachten 2 

nachten op een 
andere locatie dan 

het lokaal

Kamp
14/07 - 21/07

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

05/12: Sinterklaasvergadering 

Vandaag komt de sint op bezoek! Natuurlijk zijn jullie allemaal heel braaf 

geweest en krijgen jullie hopelijk wat lekkers! 

Meebrengen:  

 

12/12: Buitenspelletjes 

Het begint al redelijke koud te worden! 

Dit is de moment om onze échte, stoere kapoenen naar boven te halen. 

Vandaag spelen we een paar stevige buitenspelletjes 

Meebrengen: €1, warme kledij 

 

19/12: Kerstfeestje 

Geen kerst zonder feest!  Dat is bij ons althans de regel.  Zet je mooiste 
kerstmuts maar al op zodat je zeker in de sfeer bent. 

Meebrengen: een cadeautje van maximum 5 euro, een kerstmuts en 3 euro 
voor een extra groot vieruurtje. 

 

26/12: Geen vergadering 

Het is 2de kerstdag vandaag! We zien jullie volgende week terug! 

 

02/01: Olympische winterspelen 

De olympische winterspelen worden georganiseerd door de kapoenen! We 

zullen iedereen eens laten zien wat voor een kanjers we zijn! 

Meebrengen: €1 

 

09/01: Casinogames 

Ondertussen zijn de werkmannen begonnen met het bouwen van onze nieuwe 

scoutslokalen! Dit kost natuurlijk veel geld. Daarom bouwen we ons huidige 

lokaal om tot een casino, om geld te verdienen! 

Meebrengen: €1, verkleedkleren voor in het casino 

 

16/01: Kampen bouwen 

Het is nog eens tijd om onze survival-technieken bij te schaven. Vandaag 

bouwen we nog eens kampen! 

Meebrengen: €1 

 



7 
 

Kapoenen Scouts Rupelmonde  www.scoutsrupelmonde.be 

23/01: Film 

Brrrr! Wat koud buiten. We warmen onszelf goed op en kijken een leuke film! 

Meebrengen: €1 

 

30/01: Geheime vergadering 

Wat we vandaag doen, is nog geheim. Een tip: Het wordt MEGA LEUK 

Meebrengen: €1 

 

06/02: Bosspel 

Een super leuk bosspel kan natuurlijk niet ontbreken! Trek je uniform maar al 

aan, want het wordt weer een spetterende vergadering! 

Meebrengen: €1 

 

13/02: Geen vergadering wegens Fakkeltocht 

Dit weekend (11/02) was het fakkeltocht! Een super editie!  

De leiding rust vandaag even uit 

 

20/02: Quiz 

Hebben jullie al veel geleerd op school? Dat gaan we vandaag testen aan de 

hand van een superleuke quiz! 

Meebrengen: €1, je hersenen 

 

27/02: Knutselen 

Vandaag gaan we knutselen! Haal jullie innerlijke Da Vinci maar boven. 

Meebrengen: €1 

 

06/03: Dorpspel 

Wat? Weeral een dropspel? TUURLIJK, én wat voor een! Het wordt weer super 

spannend! 

Meebrengen: €1 

 

13/03: Fotozoektocht 

Hebben jullie een fotografisch geheugen? Dat komt goed van pas vandaag! 

Meebrengen: €1 
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20/03: Escape room 

Ik denk dat we onszelf per ongeluk gaan opsluiten in het lokaal. We zullen ons 

dan moeten bevrijden, door een soort puzzel op te lossen, denk ik.  

Meebrengen: €1 

 

27/03: Pleinspelletjes 

Vandaag trekken we het dorp in! We spelen allerlei leuke pleinspelletjes. 

Meebrengen: €1 
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Wist-je-datjes 

 

Wist je dat … 

• Dit het 2de kapoentje is? 

• We al heel veel leuke dingen gedaan hebben? 

• We nog heel veel leuke dingen gaan doen zoals een kerstfeestje? 

• De sint al geweest is? 

• Dat het bijna kerstmis en bijna nieuwjaar is? 

• Dat we dan heel veel cadeautjes gaan krijgen? 

• En dat we al in een derde van het scoutsjaar zitten? 

• Dat dat heel spijtig is? 

• Maar dat er nog een superleuk halfjaar aan komt? 

• Met nog een mega-tof weekend? 

• En een nog een toffer kamp? 

• 3544 een supergroot getal is? 

• Ik niet meer zo veel inspiratie heb? 

• Dus dit 1 van de laatste wist je datjes zijn? 

• Ik gerust meer wist je datjes wil zeggen? 

• Anders zou je teveel moeten lezen? 

• Dit het voorlaatste wist je datje is? 

• Dit het laatste wist je datje is? 

• Dit een mopje was? 

• Dit eigenlijk toch geen mopje was en écht het laatste wist-je-datje is?  
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Plezier en leute 
 
 

Waarom mag een boom niet voetballen? 
Omdat hij geschorst is! 

Hoe heet de vrouw van Messi? 
Vorki 

Waarom lachen kabouters tijdens het voetballen? 
Omdat het gras kietelt onder hun oksels! 

Papa, er is een man met een snor aan de deur!”” 
“Zeg maar dat ik er al een heb! 
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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 Glazenleeuwstraat 

9120 Beveren 

0479/12.80.60 juulmo@gmail.com 

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 

 

 

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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