
  

 

 

Dag beste ouders en  kapoenen, 

Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar begint. De leiding is helemaal 

opgeladen in de vakantie en heeft al vele spelletjes klaargestoomd voor het 

eerste semester van het scoutsjaar. Er staan al veel buitengewone 

zondagen op de planning en een geweldig weekend kan hierbij niet 

ontbreken. Bij een aantal activiteiten worden jullie nog extra op de hoogte 

gebracht via mail.  

We hopen dat het een jaar vol plezier word dat we kunnen afsluiten met 

een fantastisch kamp. De leiding zal van elke dag een topdag maken.  

Voor extra info en updates kan je ook steeds onze website bezoeken: 

‘www.scoutsjongbrabant.be’ of ons volgen op onze facebookpagina ‘Scouts 

Jong Brabant’. 

Voor verdere vragen of onduidelijkheden kan je ons altijd aanspreken op de scouts voor of 

na een vergadering of ons mailen op: 

Kapoenen@scoutsjongbrabant.be 

 

Stevige linker, 

De kapoenenleiding 
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Lidgeld 
 
Het lidgeld bedraagt dit jaar € 35 en mag gestort worden op BE32 7340 3552 0702 te storten 
met vermelding van KAPOENEN + NAAM + VOORNAAM. 
 
Van die €35 wordt er €32 doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo word  
je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd! 
 
 

Ouderbezoek 

Een nieuw jaar, een nieuwe leidingsploeg! Omdat vele leden -of ouders- voor de eerste keer 

kennismaken met scouting denken we dat het geen slecht idee is om eens langs te komen bij 

de ouders om onszelf eens voor te stellen. Je kan ons altijd een mailtje sturen naar 

kapoenen@scoutsjongbrabant.be en dan komen wij graag eens bij jullie langs om ons voor 

te stellen! 

Het uniform 
 
Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs je naar de 
waarden van de beweging. Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om iets 
gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch. 
 
Het uniform bestaat voor de kapoenen uit onze scoutsdas (het zogenaamde sjaaltje), en 
appreciëren we het indien de kapoenen met onze scouts t-shirt naar de scouts komen. Beide 
zaken kan je aankopen bij ons op de scouts. 
 
Onze eigenste jacht t-shirt kan je aankopen voor € 15 en zijn in verschillende maten 
verkrijgbaar. We sporen iedereen dan ook aan om deze t-shirt wekelijks te dragen als je naar 
de scouts komt! Kom ons gerust eens vragen om een exemplaar te passen mocht je nog 
geen t-shirt hebben aangekocht. 
 
Meer informatie over het scoutshemd vind je op 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken/beeldvorming/kentekens 
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Afspraken 
 
Vergaderingen:   Een vergadering gaat normaal gezien altijd door op zondag,  

op de Kleine Jacht. Elke vergadering start om 14:15 tot 17:30,   
tenzij dit anders vermeld wordt op de semesterplanning. 
Tijdig kijken dus! 

 

Vieruurtje:  Om de hongerige magen van onze kapoenen te kunnen stillen, wordt 
er elke vergadering een vieruurtje voorzien. Hiervoor vragen wij wel 
een kleine bijdrage van €5 per semester. Dit bedrag liefst cash te 
betalen aan een leider van de kapoenen. 

 

Afbellen: Wij vragen om steeds af te bellen of een mailtje te sturen als je niet 
naar een vergadering kan komen.  

 Afbellen is meer dan een formaliteit, je leiding kan zo inschatten met 
hoeveel jullie zullen zijn en dus ook een geschikt spel in één kan 
steken!  

 Mailen kan je dan naar kapoenen@scoutsjongbrabant.be  
  

Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijven door 
naar kapoenen@scoutsjongbrabant.be een mailtje te sturen. 

 Niet afzeggen = betalen! 
 Afbellen doe je liefst bij de takleider (Lies Leyssen). 

 
Website:   Voor meer informatie & updates kan je steeds terecht op onze 

nieuwe website, www.scoutsjongbrabant.be  of op onze 
Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’. Volg je ons nog niet? Zeker 
doen!  
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Semesterplanning 
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 
 
Zondag 22 september: Startdag 
 
JOEPIE! Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken. Klaar voor een zondagnamiddag met dolle 
pret? Kom dan zeker om 14:15u naar de Jacht.  
 
Zondag 29 september: Vriendjesdag 
 
Vrolijke, vrolijke vrienden vrolijke vrienden dat zijn wij. Heb je vriendjes die nog niet in de 
scouts zitten, dan is dit het perfecte moment om hen mee te nemen naar de scouts!  
 
Zondag 6 oktober: Vettige estafettevergadering  
 
Vandaag zullen we enorm leuke estafettes spelen. Ballonestafette, hindernisestafette,… 
Vergeet geen kleren aan te doen die vuil mogen worden en eventueel een doek voor in de 
auto om  op te zitten. Er zullen enkele vettige estafettes tussen zitten, maar daar kunnen we 
nog niet te veel over verklappen 
 
 
Zondag 13 oktober: Olympische jacht-spelen!  
 
Wij zullen de spelen beoefenen met een kleine jacht-touch op Jachtse bodem. Doe zeker een 
sportieve outfit aan.  

 
Zondag 20 oktober: Geen scouts (leidersweekend 1) 
 
Jammer genoeg is er deze zondag geen scouts. De leiding gaat op weekend. Volgende week 
staan we terug voor jullie!  
 
Zondag 27 oktober: Levende vergadering 
 
Ooit al levende kwartet gespeeld? Of levende ganzenbord? Vandaag zullen we enkele 
gezelschapsspelklassiekers wat actiever en groter maken! Maak je klaar voor een hele 
andere beleving van de gezelschapsspelen! 
 
Zondag 3 november: Legervergadering  
 
Trek je camouflage kleding aan want vandaag is het legervergadering. Ben jij ook zo 
competitief? Dat komen we vandaag te weten. Geef acht!! 
 



 
Zondag 10 november: Piratenvergadering 
 
Vandaag gaan we opzoek naar de schat van onze jachtpiraat. Deze is laatst door een 
boswachter in het bos gespot. Benieuwd of we de schat gaan vinden? 
 
Zondag 17 november: Kiekenvergadering      
 
Zoals elk jaar is het weer kiekenfeest! Na een heerlijk stuk kip is er een vergadering op de 
gewone uren. Meer informatie over het kiekenfeest volgt.            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 24 november: superheldenvergadering 
 
Kennen jullie spiderman? Mega Toby? Batman? Vandaag komen we te weten wie de beste 

superheld is. Verkleden mag 😊       
 
 

                                                                                                             
Zondag 1 december: Sinterklaasvergadering 
 
Sinterklaas komt met zijn pieten op bezoek! Ben jij even braaf geweest als vorig jaar?  
 
 
Vrijdag avond vergaderingen: 
Zoals elk jaar wisselen we de zondag vergaderingen even in voor de vrijdag avond. Zo kan de 
leiding zich goed voorbereiden op de examens en hebben we de kans om eens een ander 
soort activiteiten te plannen. Meer informatie over het exacte tijdstip volgt later nog via 
mail. 
 
Vrijdag 6 december:  Filmavond  



 
Een gezellige avond samen met een dekentje en een spannende film!  
 
Vrijdag 13 december: Wintervergadering  
 
Kleed je warm aan want het begint kouder te worden. Doe je warme pull aan en dikke 
sokken want we gaan het grote winterspel spelen. 
 
 

 
 
 
 
Vrijdag 20 december: Kerstetentje 
 
We gaan een echt kerstdiner klaarmaken. Daar hoort natuurlijk lekker eten en fijn 
gezelschap bij.  
 
Wintervergaderingen: 
Zo als elk jaar krijgen jullie ook in januari enkele vergaderingen voorgeschoteld. Meer info 
hierover volgt.   
 
 

  



Belangrijke data 
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 

 

Vrijdag 18 oktober – zondag 20 oktober: Leidersweekend 1  GEEN scouts 

zaterdag 16 november – zondag 17 november: Kiekenfeest 

Zondag 1 december: Sinterklaas komt op bezoek! 

Vrijdag 21 februari – zondag 23 februari: Leidersweekend 2  GEEN 

scouts 

Vrijdag 13 maart – zondag 15 maart: Groepsweekend 

Zondag 26 april: Groepsdag 

 

 

Jullie leiding! 
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar kapoenen@scoutsjongbrabant.be 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen jullie op elke vergadering in grote getale te mogen 

ontvangen! 

 

Stevige linker, 

De kapoenenleiding 

 

Lies Leyssen (Takleidster) 

Vinkenbosstraat 4      

3001 Heverlee 

0491 59 80 29 

Lies.leyssen@scoutsjongbrabant.be 

Tobias Deleu  

Maria Theresiastraat 86 

3000 Leuven 

0492 76 95 27 

Tobias.deleu@scoutsjongbrabant.be 

 
Esteban Sleuwaegen 
Kardinaal Mercierlaan 99 

3001 Heverlee 

0491 52 15 81 

Esteban.Sleuwaegen@scoutsjongbrabant.be 

 


