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Voorwoord 
 

Dag allerliefste grote en kleine kapoenen 

 

Het schooljaar is alweer volop bezig maar er mist uiteraard nog iets belangrijks om de 

dagelijkse sleur te doorbreken. Dit is (of wordt) uiteraard jullie favoriete hobby, de scouts! De 

tijd van ravotten, spelletjes spelen, veel plezier maken, ons goesting doen is weer 

aangebroken! Wij als kapoenenleiding zijn van plan om er een onvergetelijk jaar van te 

maken! Alvorens ons voor te stellen, krijgen jullie nog wat praktische info over de start van 

het jaar.  

 

- Het lidgeld bedraagt €50. Dit gaat voor het grootste deel naar verzekeringen. Het 

bedrag mag worden overgeschreven naar BE75 3900 5442 6351 met vermelding 

van de naam + kapoenen. 

- Communicatie van de boekjes, speciale mededelingen etc. verloopt via e-mail. Jullie 

kunnen ons altijd bereiken via het mailadres kapoenen@scoutsevergem.be of na 

de vergadering zijn wij natuurlijk ook steeds beschikbaar voor een kort babbeltje. 

Achterin het boekje zitten onze persoonlijke contactgegevens ,deze kunnen gebruikt 

worden voor dringende of praktische zaken, niet om te vragen of je kapoen al zijn 

tanden heeft gepoetst ;)  

- Wij willen graag hameren op aanwezigheid. Als een kapoen niet kan komen, geef 

dan zeker een seintje aan één van de leiding of stuur een mailtje. Dit zodat wij 

hier kunnen op inspelen voor spelletjes, vieruurtjes… Wij passen de regel toe als je 

drie keer niet verwittigd, word je van de lijst gehaald. Zo kunnen wij andere kapoenen 

die nog op de wachtlijst staan de kans geven om aan te sluiten.  

- Perfect uniform is bij de kapoenen nog niet verplicht. Wat wel verplicht is is een das 

en een korte broek. 

- Naast vergaderingen geven , organiseren wij met de leiding ook een aantal 

kasacties. Doorheen het jaar zullen jullie hier zeker uitnodigingen van ontvangen 

zoals nu al voor de BBQ (zie uitnodiging hieronder. Wij willen jullie nu al warm maken 

om naar de kasacties te komen en zo onze scoutswerking te sponseren.  

 

Met al deze praktische informatie achter de kiezen zijn we volledig klaar voor de start van 

het nieuwe jaar, uiteraard met een nieuwe leidingsploeg! Wie deze bende 

enthousiastelingen zijn komen jullie verder te weten in het boekje… Spannend! 

 

Wij hopen dat jullie er evenveel zin hebben als wij. Wij als kapoenenleiding kunnen al niet 

meer wachten om er een spetterend jaar van te maken ! 

 

Een stevige linker 

 

Heidehoninggele Spontane Ringstaartmaki  Cascădablauwe Vastberaden Hathi 

Rozenrode Leidingnemende Sifaka   Liatrisblauwe Zelfstandige Tuureluur 

Melissegroene Goedhartige Saki   Rangiroablauwe Weloverwogen Perdix 

Nectargele Zonnige Salangaan  

mailto:kapoenen@scoutsevergem.be


2 

 

 

  



3 

 

 
 

 

 



4 

De Kapoenenleiding 
 

Joehoee! 

 

Ik ben Ruth of Rudi voor de vriendin. 

Sommigen zullen mij al kennen want ik was 

vorig jaar ook jullie (favoriete ;) ) leiding. Dit 

jaar ga ik mijn vierde jaar als leiding in en 

mijn tweede jaar als groepsleiding. 

Groepsleiding, wasda? Heel kort gezegd 

probeer ik samen met Emma (Leiding 

Givers) en Luna (Leiding Kabouters) de 

scouts in goede banen te leiden.  

 

Net als jullie zit ik ook nog op school. Ik ben 

een kersverse Sociaal Werker en ga nu nog 

verder studeren. In mijn vrije tijd hou ik mij vooral bezig met mijn favoriete hobby de scouts! 

Daarnaast dans ik graag en zet al eens een stapje in de wereld te zetten met vrienden.  

 

Op 17 november word ik 21 jaar en dat is op een scoutsvergadering, één groot feest dus! 

Voor de rest heb ik ook nog één broer die nu net gestopt is met leiding geven snif snif. Maar 

jullie zullen hem zeker nog zien op de scouts! Hij is de mannelijke versie van mij.  

 

Als laatste wil ik nog melden dat ik erg van katten hou (jullie mogen altijd foto’s van jullie kat 

doorsturen naar mij ) en een levensgenieter ben. Ik heb enorm veel zin om terug het jaar in 

te gaan met een stel knotsgekke kapoenen, ik moet zeggen na 2 maanden begon ik jullie al 

te missen!  

 

Dikke knuffel en een stevige linker 

Ruth, Nectargele Zonnige Salangaan 
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Hoi hoi hoi 

 

Mijn naam is  Rangiroablauwe Weloverwogen Perdix, of 

gewoon Hanna voor de vrienden. Dit is mijn  tweede jaar 

leiding, vorig jaar stond ik bij de welpen. Dit zorgt ervoor dat 

dit al mijn 14e!!! jaar wordt dat ik in de scouts zit. Ik studeer 

diergeneeskunde en heb thuis 2 cavia’s en 2 honden om 

alvast wat te oefenen. (ze zijn de liefste van de hele wereld, 

zie foto’s moest je nog niet overtuigd zijn) 

 

Naast school houd ik ervan om eens iets te gaan drinken met 

vrienden of eens een dansje te placeren (ookal is dat niet een 

van mijn grootste talenten) Op 6 januari wordt ik 20 jaar, dus 

schrijf dit maar alvast in jullie agenda (cadeautjes en taart worden 

zeer geapprecieerd, alvast bedankt) 

 

Voila nu kennen jullie mij al een klein beetje, ik kijk er naar uit om 

jullie ook allemaal te leren kennen. Ik heb dan ook superduper-

mega-fantastisch-veel zin om dit jaar aan jullie leiding te geven, 

kan niet wachten om er een spectaculair jaar van te maken!! 

 

Tot snel! 

 

Stevige Linker! 

Hanna a.k.a Rangiroablauwe Weloverwogen Perdix  
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Halloooo liefste kapoenen, 

Mijn naam is Anne, één van jullie leiding dit jaar! Scouts is voor mij dé hobby die ik nu 

ondertussen al mijn 15e jaar achtereen in alle vriendenboekjes opschrijf, en ik ben het nog 

niet beu… Het is de tweede keer dat ik mag leiding geven aan de kapoenen, en mijn derde 

jaar leiding in totaal. 

Om jullie elke zondag te kunnen entertainen kom ik helemaal uit Sleidinge gefietst, niet bij 

de deur! Dit doe ik meestal samen met mijn tweelingzus, Marthe, die ook in de leiding staat. 

Ik heb nog een oudere broer en een oudere zus, maar zij zijn al zo oud dat ze al even 

gestopt zijn met leiding geven. 

Thuis hebben we helaas geen huisdieren meer, maar een dierenvriend blijf ik altijd! Verder 

hou ik van natuur, babbeltjes met vrienden, goooeed eten… Zo veel goeds in het leven! 

Ik ben deze zomer (op 13 juli) 20 geworden, en start nu mijn derde jaar aan de Universiteit 

van Gent – de richting is ingewikkeld: Biochemie & Biotechnologie… Maar dat moet je niet 

onthouden hoor! 

Hopelijk kunnen wij het dit jaar suuuper goed met elkaar vinden, dan zijn onvergetelijke 

momenten en eindeloos plezier gegarandeerd! Ik doe er in ieder geval mijn best voor. Om 

meer van mij te weten te komen zal je naar de vergaderingen moeten komen… 

Tot in het eerste vierkant, ik kijk er al naar uit! 

 

Een eerste aangename linker, 

Anne – Melissegroene Goedhartige Saki xxxxxxx 

(Voor alle duidelijkheid: ik ben het meisje op de foto ;) ) 
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Koekoek mijn liefste kappies,  

 

Mijn naam is Eva, maar dat wisten velen van 

jullie al want de tweedejaars hadden mij vorig 

jaar al als fourage op kamp. Top eten dat dat 

was, niet normaal. Dit jaar wordt mijn derde 

jaar als leiding en ik voel het aan de toppen 

van mijn tenen dat dit misschien ook wel het 

leukste jaar zou kunnen zijn!  Samen met de 6 

andere topwijven zullen wij er alles aandoen 

om de vergaderingen echt onvergetelijk leuk 

te maken. Maar eerst een korte voorstelling. 

Enkele korte dingen die je over mij moet 

weten: 

 

Op 27 oktober vier ik mijn 20e levensjaar, ik 

ga naar mijn derde jaar geneeskunde, heb 2 honden, eet graag pasta en hou enorm hard 

van reizen en dan vooral citytrippen. Dit was een korte voorstelling van mezelf, voor de rest 

leer je me wel kennen op startdag en op de eerste echte vergadering. 

 

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten, jullie beter te leren kennen en lekker te kunnen 

ravotten! 

 

 

XOXO, 

 

Eva aka Rozenrode Leidingnemende sifaka 
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Dag allerliefste kapoenen  

  

Hier even een kleine voorstelling van mezelf: ik ben Karen na 11 

jaar als lid in de scouts gezeten te hebben, kijk ik super hard uit 

om mijn 1ste jaar als leiding te geven aan jullie. Ik hoop dat jullie er 

evenveel zin in hebben want dan zal het een top jaar worden!! 

Ik ga uiteraard ook nog naar school zoals jullie. Naast scouts en 

school ga ik ook heel graag lekker gaan eten, zet ik graag eens 

een stapje in de wereld met vrienden om een dansje te plasseren 

op de dansvloer (ook al kan ik niet zo goed dansen      ). Op de 

scouts zullen jullie mij altijd tegenkomen met super toffe kousen 

(zie je ook op de foto      ).Ik kijk er al naar uit om jullie te leren 

kennen en ons rot te amuseren elke zondag.  

 

Tot snel! 

 

Vele kusjess 

Heidehoninggele spontane ringstaartmaki  
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Dag lieve kapoenen, 

 

Ik ben Eline Van Overvelt en ik zal dit jaar leiding geven 

aan jullie. Dit is mijn 11de jaar in de scouts en mijn eerste 

jaar als scoutsleiding. Mijn totemnaam is Liatrisblauwe 

zelfstandige tureluur. 

Naast scouts heb ik nog verschillende andere hobby's: ik 

zwem van kleins af aan, speel al 9 jaar sopraan saxofoon 

en ben ondertussen ook lid van de fanfare, heb al 2 jaar 

Kazoukampen gegeven en ga sinds kort samen met mijn 

mama en tante naar de zumba. Ik heb 2 jongere broers, zij 

zitten ook in de scouts (givers en jongverkenners). 

Wat ik dit jaar zal studeren is nog een vraagteken, ik ben 

nog aan het twijfelen tussen  sociologie en psychologie. 

Wil je het echt weten... vraag het mij volgende maand dan 

maar eens terug. 

 

Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel! 

Dan hoop ik jullie allemaal op het startweekend te zien en 

jullie beter te leren kennen! 

tot dan, 

Eline x 
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Mijn naam is Clara en ik ga van dit scoutsjaar samen 

met jullie een super mega tof scoutsjaar maken! Ik zit al 

13 jaar in de scouts, maar dit is mijn eerste jaar als 

leiding. Naast de scouts heb ik 

ook nog een paar andere hobby’s. Ik speel trompet, 

Ukulele en nog een paar andere instrumenten. 

Ik speel niet alleen graag muziek, ik luister er ook graag 

naar, dus ik pik af en toe wel eens een concert of 

festivalletje mee. Je kan me ook vaak vinden in het 

zwembad, want ik ben aan het trainen om redder te 

worden.  Naast zwemmen en muziek speel ik ook af en 

toe mee in een jongerentheater. Dus op het podium kan 

je me ook soms tegenkomen :). 

Ik ga natuurlijk ook nog naar school. Ik studeer politieke 

wetenschappen aan de universiteit van Gent. Ik hoop dat jullie er evenveel zin in 

hebben als ik, want ik heb er echt super veel zin in!! 

Groetjes 

Clara 

Cascadăblauwe vastberaden hathi 

 

Ps: ik zal er helaas op startdag niet bij zijn omdat ik naar een trouw moet, maar de 

eerste vergadering ben ik zeker van de partij. 
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Vergaderingen 
 

21/09 Startdag 
Houd je vast aan de takken van de bomen, want dit scoutsjaar gaat meteen wervelend van 

start! Wij met de leiding hebben de hele week gewerkt om de startdag (21/09) en de 

daaropvolgende barbecue (22/09) voor te bereiden, dus wees er maar zeker van dat het de 

moeite zal zijn… Jij komt toch ook?? Meer uitleg op de uitnodiging hierboven! 

 

29/09 De-eerste-echte-officiële-vergaderingvergadering 
Nu de eerste festiviteiten van de start van het scoutsjaar achter de rug zijn, kunnen we eens 

een lekker gezellige vergadering organiseren met enkel de kapoenen. Spelletjes en 

nieuwsgierigheid bij de vleet, ten slotte zijn we hier om plezier te hebben en nieuwe 

vriendjes te maken, toch? Nu is je kans! 

 

05/10 GEEN VERGADERING 
Helaas… Na twee weken ongetwijfeld immens amusante vergaderingen, zullen jullie eens 

een weekend op jullie tanden moeten bijten. De leiding moet namelijk helpen op onze 

jaarlijkse fuif, Boobeats. Geen nood, na amper een weekje wachten staan we weer voor 

jullie klaar! 

 

13/10 Hoe-word-ik-een-echte-kapoenvergadering 
Benieuwd wat het nu precies inhoudt om een echte scout te zijn - meer nog, een echte 

kapoen? Dan is dit de vergadering van je dromen, we gaan het jullie namelijk àllemaal leren! 

Bereid je maar voor op één van de meest interessante ervaringen van je leven, als je doet 

zoals ons kan je nog minstens de volgende 14 jaar profiteren van wat wij je vandaag zullen 

bijbrengen… 

 

20/10 Mama-en-papavergadering 
Tijd voor jullie ouders om ook eens (opnieuw) te voelen hoe het is om te spelen en ravotten! 

Zo kan jij ook eens aan je mama en papa tonen waar jij nu precies elke zondagmiddag mee 

bezig bent… En zo leren wij hen ook eens kennen! 

 

 

27/10 Kapoenen-aan-de-machtvergadering 
Who rules the world..? Kapoenen!! That’s right. En voor wie dit niet zou geloven bouwen we 

gewoon onze eigen wereld… Want waar kan je beter aan de macht komen dan in een 

universum dat je zelf hebt gecreëerd? Kom maar naar de vergadering om te zien wat we 

hier precies mee bedoelen.  

 

1-3/11 WEEKEND 
Het is alweer tijd voor een legendarisch weekend, 2 dagen vòl scouts en vrienden! De 

uitnodiging volgt nog, maar schrijf deze data maar alvast in je agenda! 
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Prikbordblaadje 

 

Wanneer Wat Uur Waar Extra 

21/09 Startdag 13:30-18:00 Scouts Zie uitnodiging 

29/09 De-eerste-echte-
officiële-
vergaderingvergadering 

14:00-17:00 Scouts / 

05/10 GEEN VERGADERING / / / 

13/10 Hoe-word-ik-een-echte-
kapoenvergadering 

14:00-17:00 Scouts / 

20/10 Mama-en-
papavergadering 

14:00-17:00 Scouts mama en/of 
papa mag ook 
deelnemen aan 
de vergadering 

27/10 Kapoenen-aan-de-
machtvergadering 

14:00-17:00 Scouts / 

1-3/11 WEEKEND Verdere info 
volgt 

Verdere info 
volgt 

Verdere info 
volgt 

 

Contact 

 

Naam Nummer Adres 

Anne Rombaut +32 475 60 55 82 Weststraat 81C, 9940 Evergem 

Ruth Pauwels +32 491 59 76 68 Patrijzenstraat 33, 9940 Evergem 

Eva Müller +32 494 84 13 87 Achterstege 13, 9940 Evergem 

Hanna Nuytinck +32 476 22 90 22  Kapellestraat 32, 9940 Evergem 

Karen Van der Heyden +32 468 19 01 06 Hazelaarstraat 65, 9940 Evergem 

Eline Van Overvelt +32 493 12 10 26 Bremstraat 18, 9032 Wondelgem 

Clara Petillion +32 494 77 75 16 Droogte 117, 9940 Evergem 
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Super-wijze-mega-toffe spelletjessss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Waarom gooit Jantje de dobbelsteen tegen het plafond? 
- wie het hoogst gooit mag beginnen! 
 

Wat is groen en altijd moe? 
- een krop slaap 
 

Een interviewer interviewt een goochelaar. Zegt de interviewer wat is u favoriete nummer? 
Zegt de goochelaar: Het doorgezaagde meisje. Zegt de interviewer: Heeft u ook kinderen?  
De goochelaar zegt: Ja, twee en een half. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


