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Voorwoord

Hey Kapoenen en ouders,

Na een superleuk kamp, volgt er natuurlijk weer het begin van een nieuw jaar dat 
we hopelijk minstens even leuk kunnen maken! We zullen beginnen met het enige 
negative, dan moeten we daaraan niet meer denken... Er stoppen 3 van de vorige 
leiders )’:. Dit zijn Juul, Senne en leider Basketbal, daar kunnen we even droevig 
over zijn, maar je komt ze hoogst waarschijnlijk nog wel eens tegen op de scouts.
Juul en Bas stoppen met de scouts om hun te kunnen focussen op hun werk, maar 
Senne zet zijn carrière verder bij de verkenners.

Als er drie leiders stoppen, betekent dat natuurlijk ook dat er een leider bij komt! (: 
Leider Vital komt na twee jaar bij oudere takken terug naar de kapoenen omdat hij 
ze zo mistte. Samen met Zeger, Yorg en jullie, zal hij helpen om er een onvergetelijk 
jaar van te maken.

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. Er staat al veel informatie in dit boekje, dus zeker 
lezen! Ook staan wij steeds open voor opbouwende kritiek of suggesties om onze 
werking te verbeteren, om zo het onderste uit de kan te kunnen halen.

Stevige linker,
Vital, Zeger en Yorg



AFscheid stoppende leiding

Joowww kapoenen, 
Helaas, na 2 jaar leiding te staan bij de ka-
poenen, ga ik dit jaar naar de verkenner tak. 
Ik ga jullie heel hard missen, maar geen zor-
gen ik ga jullie nog vaak zien op zondag want 
ik ga dit jaar namelijk leiding geven aan de 
verkenners! Veel plezier dit jaar.

Stevige linker,
Leider Senne

Hey welpjes, helaas na een jaar leiding te 
geven aan jullie ga ik vertrekken. Ik vond 
jullie een super leuke groep om aan leiding 
te geven en kom zeker nog eens af om dag 
te zeggen! Ik wens jullie allemaal veel plezier 
met met het nieuwe jaar en tot snel!

Stevige linker,
Leider Juul

Dag Kapoenen,

Mijn naam is Bas. De meeste zullen me ken-
nen als leider Basketbal en als jullie leider 
van afgelopen scoutsjaren. Helaas stop ik met 
leiding geven en ga ik me focussen op mezelf, 
werk, hobby’s en mijn liefje. Geen zorgen, 
jullie zullen me ongetwijfeld nog tegenkomen 
op de scouts of in Repmond City. Geef er een 
lap op, geniet van jullie mooie scoutscarrière, 
en tot snel! 

Stevige linker,
Leider Basketbal



Introductie leiding

Dag kapoentjes,

Ik ben leider Vital! Sommige zullen mij wel al eens hebben gezien op de scouts, 
want dit is mijn vierde jaar leiding, vorig jaar stond ik bij de jins. Ik heb al eens bij de 
kapoenen gestaan en ik ben heel blij om terug te komen.
Ik ben 21 jaar en ik zit in mijn laatste jaar “Industrieel ingenieur, Industrieel Ontwer-
pen”, wat eigenlijk betekend dat ik voor uitvinder studeer. Dit doe ik in Kortrijk, waar 
ik ook op kot zit. Dat wil dan ook wel zeggen dat jullie mij in de week niet vaak zullen 
tegenkomen.
Als ik wel thuis ben, woon ik in Bazel met mijn ouders, mijn broer Louis (die ook nog 
leider is geweest) en mijn 2 honden Rocco en Jerom.
Sinds dit jaar ben ik ook Districtscommissaris van ons district. Dit houdt in dat ik 
eigenlijk grote baas ben van 8 andere scoutsen in de buurt, dus jullie moeten zeker 
naar mij luisteren! (;

Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben!

Stevige stinker,
Vital/ Wit-Groene Merkwaardige Koala

Dag kapoenen,

Ik ben leider Zeger. Dit is mijn tweede jaar als kapoenenleider dus de tweedejaars 
zullen mij zeker al kennen, maar voor de eerstejaars zal ik mij zelf even voorstellen. 
Ik woon in Temse , ik ben 18 jaar maar wordt dit jaar nog 19, ik ga niet meer naar 
school zoals jullie maar werk al. Ik heb super veel goesting om terug aan jullie lei-
ding te geven en er weer een onvergetelijk jaar van te maken!

 Stevige linker,
Leider Zeger



Hey kapoentjes leider yorg hier,

Ik blijf dit jaar leiding geven aan jullie omdat jullie vorig jaar zo’n leuke bende waren. 
Ik ben gedreven om jullie een supertof jaar te geven en een bangelijk kamp te orga-
niseren. En op zondag altijd thuis komen met vuilen kleren. ; ) 

Tot volgende zondag.

TOT ZONDAG!



INSCHRIJVING
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 vol-
tooien. 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 ver-
zekerd 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 2e jaars 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 in-
schrijven in onze scouts.



UNIFORM
Je hebt de oudere leden vast en zeker al zien rondlopen in (volledig) uniform. Om-
dat kapoenen nog heel veel groeien, verwachten wij van hen nog niet dat ze in vol-
ledig 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 te-
recht voor een gloednieuw uniform (https://www.hopper.be/winkel).



BELANGRIJKE DATA
16/9: Repmond Rock Zomerbar (Gratis inkom)

17/9: Repmond Rock: Tickets via www.repmondrock.be

12/11: Pallieteravond: eetavond van de scouts, inschrijven via www.scoutsrupelmon-

de.be: Varkenshaasje met kroketjes, uitgebreid dessertenbuffet,...

18-19/11 Mini-Mini weekend: één overnachting met de kapoenen in onze   

lokalen

19/02 Carnavalbal

24-25-26/3: Feestweekend

28/4: Koercafé

14-21/7/2023: Kamp



MAANDPROGRAMMA

2/10 Dorpspel
Ons eerste dorpspel is een feit! Vandaag gaan we Rupelmonde onveilig maken met 

een superspannend spel.
Meebrengen 1 EURO

9/10 Kampen bouwen
Het is tijd om jullie bouwskills boven te halen, vandaag bouwen we kampen! Kunnen 

we het maken? Nou en of!
Meebrengen: 1 EURO

16/10 Mama en papa vergadering 
Vandaag laten we zien aan jullie mama en papa wat scouts nu eigenlijk is. Maak ze 

maar al warm, want vandaag mogen ze meekomen!
Meebrengen: 1 EURO, je mama en/of je papa

Vrijdag 21/10
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging, dus ga allemaal in je uniform naar 

school!

23/10 Zwemmen
De zomer ligt al even achter ons, maar onze zin in waterpret niet! Vandaag gaan we 

zwemmen. Meer info volgt.

30/10 Halloween vergadering 
Morgen is het Halloween, laten we daarom vandaag maar al eens goed griezelen!

Meebrengen: Halloween verkleedkleren, 1 EURO

6/11 Knutselen 
Het is tijd om de kunstenaar in ons naar boven te halen, deze vergadering gaan we 

knutselen. Heb je al leuke ideetjes, laat ze ons al weten (;

12/11 Pallieteravond

13/11 Geen scouts
Het is juist pallieteravond geweest en de leiding moet meehelpen opkuisen, daarom 
kunnen we deze zondag er niet bij zijn. Misschien zien we jullie wel daar. Zaterdag 

18-19/11 Mini-mini weekend
Ons eerste weekendje is er eindelijk, één nachtje slapen op de scouts! Spannend…

Meer info volgt



27/11 Kookvergadering
Hmm, het ruikt al heerlijk op de scouts, komen jullie vandaag mee helpen koken?

Meebrengen: 2 EURO

4/12 Sint vergadering
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… De Sint is in het land en van-
daag komt hij een bezoekje brengen op de scouts (: Hopelijk staan jullie niet op de 

lijst van stoute kindjes.

11/12 Johnny games
Vandaag maken we Rupelmonde onveilig als echte Johnny’s, laat je arm maar al uit 

je ruitje hangen!
Meebrengen: 1 EURO en Johnny (of Marina) verkleedkleren 

18/12 Kerstfeestje
Juij bijna Kerst! Vandaag vieren we het op de scouts! Meer info volgt

25/12 Geen Scouts Kerstmis
Vandaag viert de leiding en jullie waarschijnlijk ook Kerstmis.

1/01 Geen Scouts Nieuwjaarsdag
Jullie zijn waarschijnlijk nog heel moe van gisteren Nieuwjaar te vieren, daarom is 

het vandaag ook geen scouts )’:



WIST-JE-DATJES

Wist je dat...
- Dit weer een megaleuk jaar wordt
- De leiders er weer heel veel zin in hebben
- Leider Yorg en leider Zeger nog steeds leiding aan jullie gaan geven
- Leider Bas, Senne en Juul dat niet meer gaan doen
- Leider Vital aan jullie leiding komt geven
- Die leider vorig jaar bij de oudste groep stond
- We hopen op nog veel nieuwe kapoentjes
- Dit al het 7de wist je datje is
- Er nog wel een paar zullen volgen
- Ik zo een heel blad moet vol krijgen
- Dat mijn inspiratie al bijna op is
- Dat dit een grapje was en ik nog heel lang kan blijven doorgaan
- We dit jaar twee keer op weekend gaan
- Het eerste maar een nachtje is
- We op overgangsweekend zijn geweest
- Dit wel 2 nachten was
- Jullie daar heel flink waren
- We dan weer heel veel spelletjes hebben gespeeld
- 86900 een heel groot getal is
- Er 365 dagen in een jaar zitten
- Ik nu wel ga afronden
- Ik ook wel kan afvierkanten
- Afdriehoeken te moeilijk is
- Het nu wel gedaan is



PLEZIER EN LEUTE

Breng deze kleurplaat ingekleurd mee voor een leuke verrassing!



CONTACT

Je kan de leiding steeds contacteren via Whatssapp, waar je ook hun nummers kan 
terugvinden voor ons te bellen.

U kan ons ook steeds contacteren via kapoenen@scoutsrupelmonde.be


