KAPOENEN CENTRUM 2018-2019
DAG LIEFSTE KAPOENEN!
Wij zijn Ellen, Helena, Karen, Vincent en Zeger, jullie
kapoenenleiding.
Iemand heel speciaal heeft ons gevraagd om zijn carrière te eren in
het komende scoutsjaar. Daarom vieren we dit jaar het 48-jarige
bestaan van een Vlaamse komiek, zanger, gitarist, stripauteur en
acteur, namelijk van dé enige echte Urbanus. Toen wij nog kapoenen
waren, kenden wij hem vooral van zijn leuke liedjes, maar jullie
zullen hem zeker kennen van zijn grappige stripreeks.
Er is enkel één probleem, dit jaar zijn ALLE liedjes van Urbanus
gestolen. Urbanus kan natuurlijk zijn 48-jarig bestaan niet vieren
zonder al zijn liedjes. Daarom heeft hij de hulp gevraagd van de
kapoenen Centrum om hem te helpen. Zo’n boeven achterna gaan,
gaat niet zonder gevaar maar als we al zijn belangrijke liedjes terug
kunnen geven, dan zal hij jullie een hele grote beloning geven!
Natuurlijk willen wij Urbanus helpen en daarom gaan we daar direct
in vliegen. Begin jullie lichaam al maar op te warmen en smeer jullie
benen alvast in, want dit wordt een spannend, maar ook wel heel
leuk scoutsjaar. Wij zijn er zeker van overtuigd dat jullie deze
opdracht tot een goed einde kunnen brengen.
Zijn jullie klaar om dit nieuwe avontuur aan te gaan?
Kom dan zeker elke zondag naar de Witte Villa van 14-17u en ga mee
met ons op zoektocht naar de liedjes van Urbanus.
Wij hebben er alvast zin in!
Een stevige linker,
Ellen, Helena, Karen, Vincent en Zeger

WIE ZIJN WIJ?
Naam: Ellen Durie
Leeftijd: 19 jaar
Aantal jaren stripfiguur: 2 jaar
Afdeling: communicatiemanagement
Favoriete nummer: ’t Is feest
Mijn werkmotto: Geluk is het enige dat zich verdubbelt
als je het deelt
Totem: Daglichtrode spontane boomklever

Naam: Helena Vandendriessche
Leeftijd: 19 jaar
Aantal jaren stripfiguur: 1 jaar
Afdeling: Handelsingenieur
Favoriete nummer: ‘t Is feest
Mijn werkmotto: Doe alles met een lach
Totem: Zonnebloemgele goedaardige springbok

Naam: Vincent Vermeersch
Leeftijd: 19 jaar
Aantal jaren stripfiguur: 1 jaar
Afdeling: Archeologie
Favoriete nummer: 1 2 3 Rikketikketik
Mijn werkmotto: Alles geven hè
Totem: Stormkopergele goedlachse panda

Naam: Zeger Valvekens
Leeftijd: 18 jaar
Aantal jaren stripfiguur: 1 jaar
Afdeling: Chemie
Favoriete nummer: Ge moogt naar huis gaan
Mijn werkmotto: Als je alles geeft, kan je niks verliezen
Totem: Magentablauwe betrouwbare moeflon

Naam: Karen Van de Putte
Leeftijd: 18 jaar
Aantal jaren stripfiguur: 1 jaar
Afdeling: Bio-ingenieurswetenschappen
Favoriete nummer: Madammen met een bontjas
Mijn werkmoto: Lach zolang je leeft, want je leeft zolang je
lacht
Totem: Waterlelie paarse toegewijde sneeuwstormvogel

Als er vragen zijn of als jullie iets willen melden, kunnen jullie ons altijd
spreken voor of na de vergaderingen. We zijn ook steeds bereikbaar op
ons emailadres: kapoenencentrum@scoutsherent.be
Verder is de groepsleiding bereikbaar op
groepsleiding@scoutsherent.be
Voor dringende zaken of toffe berichtjes zijn wij altijd te bereiken op
onderstaande nummers:
Ellen
Karen
Helena
Zeger
Vincent

0472
0474
0499
0474
0495

97
35
72
12
50

40
35
16
44
86

92
60
00
52
37

VERGADERINGEN
Onze vergaderingen gaan steeds door in ‘De Witte Villa’ (Kouterstraat 92
Bis, 3020 Herent). We verwachten iedereen om 14u en om 17u kan u uw
zoon/dochter terug ophalen. Dit geldt voor elke vergadering, tenzij het
anders vermeld staat in het boekje of via mail.
Ook onze scouts wil het beste voor het milieu, daarom raden wij alle
kapoenen aan om met de fiets naar de vergaderingen te komen. Bovendien
is fietsen ook sportief en heel fijn, maar het is uiteraard niet verplicht.
Vergeet dan zeker je helm, fluohesje en fietsverlichting niet!
Wanneer jullie kapoen niet aanwezig kan zijn, vragen we om steeds iets te
laten weten via mail aan de leiding. Zo krijgen wij een overzicht over het
aantal aanwezige kapoenen. Wij houden ook elke week een
aanwezigheidslijst bij, zo krijgen wij hier een goed overzicht over. Probeer
dus zeker om steeds iets te laten weten indien uw kapoen niet aanwezig
zal zijn op de vergadering.

LIDGELD EN VIERUURTJE
Elke vergadering zorgen wij voor een versnapering en een drankje, dit
zullen de kapoenen zeker kunnen gebruiken tijdens het spelen. Hiervoor
vragen wij een jaarvergoeding van €10 per kind.
Voor 2018-2019 zal het nationale lidgeld €32 per lid bedragen. Daarmee
ben je verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we
beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, zoals
onderhoud van lokaal en materiaal, vragen wij hier bovenop een extra
bedrag van €5. Dat brengt het lidgeld voor scoutsjaar 2018-2019 dus op
€37 per kind.
U kan het lidgeld en het vieruurtjesgeld betalen door de totale som van
€47 te storten op onze groepsrekening BE41 0636 0825 5410 op naam
van Arne Van den Broeck met vermelding (voor ELK kind) van hun naam,
geboortedatum en tak. Dit zo snel mogelijk. Zolang dit niet in orde is
gebracht, is uw kind niet verzekerd!
Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u.
Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar
een oplossing hiervoor.

UNIFORM
Kapoenen zijn zeker niet verplicht om een scoutshemd en scoutsbroek of rok
te
dragen,
maar
dat
mag
altijd!
Wel moeten ze elke vergadering hun scoutsdas
aandoen. Deze is verkrijgbaar bij de leiding voor €10.
Verder verkopen wij ook ‘Kapoenen Herent’ T-shirts
voor €10. Deze T-shirts zijn zeer handig om de groep te herkennen (vooral
wanneer we op verplaatsing zijn). Ook vragen wij alle kleren van je kapoen
te voorzien van zijn/haar naam.
TIP: Draag altijd speelkleren waarvan het niet erg is dat ze vuil of kapot
zijn!

MEDISCHE FICHE
Medische fiches zijn voor ons heel belangrijk. Om up-to-date te blijven,
vragen wij aan iedereen om deze in te vullen.
Vorig jaar merkten we enkele problemen met de medische fiches van
tweedejaars kapoenen (niet up-to-date), daarom vragen we om ons van
elk kind een medische fiche te bezorgen.
U kan een lege medische fiche op de site van scouts Herent vinden of
door een mail te sturen naar kapoenencentrum@scoutsherent.be.
Gelieve de ingevulde medische fiche zo snel mogelijk aan de leiding af te
geven.

KAPOENENLIED
Openingslied
Kapoenen, kapoenen, je kent ons toch wel
Van zingen en spelen worden we fel
Al is het soms moeilijk om vrienden te zijn
We doen toch ons best en dat maakt alles fijn!
Avondlied
Goedenavond, speelman
Mijn vader laat vragen
Of je ‘s avonds spelen kan
Voor de kleine poppedeine
En de grote bimbam
Beloftetekstje
Ik ben scout/gids
Ik verken de wereld
Ik val, ik tuimel en ik
sta weer op
Ik wil mijn best doen

PLANNING

30 september: ’T IS FEEST!
Het is feest! De allereerste echte kapoenenvergadering van het jaar gaat van start.
Wij hebben alvast zin in een feestje, jullie ook?

Na de scouts is er ook nog een klein
infomoment voor de ouders. Deze
gaat van start net na de
scoutsvergadering op de Witte Villa.

6-7 oktober: GE MOOGT NAAR DE SCOUTS GAAN
We gaan op kapoenenweekend in de Witte Villa, meer info volgt.

14 oktober: WINNAAR
Kapoenen zijn echt geen watjes. Kapoenen dat zijn echte
winnaars . En deze vergadering kunnen jullie jezelf
bewijzen.
Neem je beste strijdkreet mee. En bereid je voor op de
overwinning!
WE ARE THE CHAMPIONS!!!

21 oktober: RUSTIGE OUWE DAG

We gaan op kikkerdag, meer info volgt.

28 oktober: HELS ANGELS
Dat de kapoenen de allercoolste tak
van de scouts is, is al heel lang
duidelijk. Maar omdat kapoenen niet
alleen cool zijn, maar ook mega stoer
gaan we dat deze vergadering
bewijzen.
Kom dus in je allerstoerste outfit naar
de scouts en bewijs mee dat wij de
allercoolste tak zijn!

4 november: 1 2 3 RIKKE TIKKE TIK
Ra ra ra wie ben ik? Bewijs dat jullie echte
speurneuzen zijn en ga mee met ons op zoek.
Wie weet welke leuke schatten we wel allemaal
tegenkomen 😊.

11 november: MIELEKE MELLEKE MOL
Aangezien de kapoenen echte
deugenieten zijn, is het
deugenietenvergadering.
Neem je beste kwajongens streken
mee want voor één keer staat de
leiding het toe 😉.

18 november: PLANKGAS EN PLASTRONNEKE
Zijn je loopbenen al ingesmeerd? Vandaag wordt het echt racen. Wie
haalt als eerste de finish?
Het is dit weekend eetfeest. Daarom begint de
scouts uitzonderlijk pas om 15u.

25 november: DE AARDE
Het scoutsthema dit jaar is ‘Minder is Meer’.
En ook dit jaar houden wij een milieuproject, meer info
volgt.

2 december: VAAS VAN SINTERKLAAS

SINTERKLAAS

YES, het is zo ver! Sinterklaas is eindelijk
aangekomen aan de Witte Villa.
Hij komt speciaal naar de Witte Villa om te zien hoe
flink jullie zijn.
Zien jullie de stoomboot al?

9 december: MADAMMEN MET EEN BONTJAS

Wij vinden madammen met een bontjas
gemeen. De dieren hebben jullie hulp
nodig.
Verkleed je in je favoriete dier of neem je
favoriete dierenknuffel mee.
Meer info volgt.

16 december: GOOCHELAAR
Wij zeggen KER, jullie zeggen MIS!!!
Wat is er leuker dan rijden met de
botsauto’s, blikken omvergooien of
geschminkt worden? Een echte
kermisvergadering dus!

21 of 22/12 BAKSKE VOL MET STRO
Kerstfeestje, meer info volgt.
h

21/12 tot 07/01
Het is kerstvakantie en dus geen scouts.

Januari → wanneer wel/niet scouts
Omwille van de drukke examenperiode kunnen wij niet elke week
scouts voorzien. Daarom hanteren we sinds dit jaar een nieuw
gezamenlijk systeem voor alle groepen waarbij we slechts één
vergadering per twee weken laten doorgaan! Goed opletten dus!

6/01 GEEN vergadering
13/01 WEL vergadering
20/01 GEEN vergadering
27/01 WEL vergadering

KAMP

Wij gaan op kamp
van 9-14 juli in Lier.
Hou deze data dus
zeker vrij!

