
  

Kapoenen 

SEMESTERPLANNING 2 – 2022/23 

 

  

Beste kapoenen en ouders, 

 

Na een geweldig eerste semester zijn we nu helemaal klaar voor een nog zotter 

tweede semester! De leiding is weer helemaal klaar om nieuwe spelletjes te 
bedenken. Zo moeten jullie niet meer op een zondagnamiddag thuis zitten, maar 

kunnen jullie terug naar jullie favoriete plek: de Kleine Jacht!  

Bekijk altijd goed de planning, want deze staat alweer boordevol leuke 
activiteiten. Bij een aantal activiteiten worden jullie nog extra op de hoogte 

gebracht via mail.  

We hopen jullie weer in grote aantallen te mogen ontvangen en we sluiten het 

scoutsjaar af met een spetterend kamp!  

Voor extra info en updates kan je steeds onze website bezoeken: 
http://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 via:  

kapoenen@scoutsjongbrabant.be 

  

Een stevige linker 

De Kapoenenleiding  

  

  

  

http://www.scoutsjongbrabant.be/


Het uniform 

Met het dragen van het uniform toon je dat je scout 

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 we 

appreciëren het als de kapoenen met onze scouts t-

shirt naar de scouts komen. Beide zaken kan je bij 

ons aankopen op de scouts. (€7,5 voor de scoutsdas 

en €15 voor de t-shirt) 
  

  

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 

https://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/ 
  

Tweedehands scoutskleren 

Vanaf dit jaar starten we ook met het verkopen van tweedehands scoutskleren. 
De opbrengst hiervan zal naar het goede doel van Jeanne Devos gaan. Voor meer 

informatie over haar werking kunt u hier klikken. 

Als jullie nog scoutskleren hebben liggen : scoutsbroek, hemd, pull, t-shirt,... waar 

jullie niets meer mee zijn, neem deze dan gerust eens mee naar de kleine jacht. 
Dan krijgen ze een nieuw leven en leveren ze ook nog eens geld op voor het goede 

doel! 

Geïnteresseerd in het kopen van tweedehands scoutskleren? Vraag er dan zeker 

eens naar bij de leiding voor of na een vergadering. 

  

  

  

  

https://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/
https://www.zusterjeannedevos.org/


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 te betalen met CASH. 

  

Afbellen: Wij vragen om steeds iets te laten weten als je niet naar een 

vergadering kan komen. Via mail kun je bij ons terecht op het 
mailadres kapoenen@scoutsjongbrabant.be afbellen doe je 

liefst bij de takleider: Anse +324 79 40 18 98 

  

Afmelden is meer dan een formaliteit. Je leiding kan zo 

inschatten met hoeveel jullie zullen zijn en een geschikt spel 
ineensteken. 

  

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

Website: www.scoutsjongbrabant.be   

  
of op onze Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’.  
Volg je ons nog niet? Zeker doen!  

 

  

mailto:kapoenen@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be/


Semesterplanning 

Lang genoeg gewacht, hier is hij dan! 

  

Zondag 12 februari: Bijna-Valentijn vergadering 

Cupido is verdwaald en is een paar dagen te vroeg op de 

kleine Jacht geland. Helpen jullie hem zijn ware liefde te 

vinden en zo Valentijn te redden? Haal jullie meest 

romantische kant al maar naar boven, we gaan ze nodig 

hebben! 

Zondag 19 februari: Leidingsweekend 2 → GEEN 

SCOUTS 

Geen vergadering vandaag. De leiding is op teambuilding en zorgt weer voor veel 

nieuwe toffe spelen. Tot volgende week!  

Zondag 26 februari: Koning Arthur vergadering 

Ai! Koning Arthur is zijn ridders van zijn ronde tafel 

verloren. We vertrekken op queeste samen met koning 

Arthur, op zoek naar nieuwe ridders voor zijn ronde tafel. 

Ben jij sterk genoeg om het zwaard uit de steen te 

trekken?! Slaag jij er in om de woeste tocht te overleven, 

de concurrentie te verslagen en jezelf zo tot ridder van 

de ronde tafel te slagen?   

Vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart: Groepsweekend 

Eén keer per jaar gaan we met heel de scouts op weekend. Het wordt een druk weekend 

dus met veel spelletjes en lekker eten! De leiding kijkt er alvast naar uit! Meer info volgt 

via mail. 

Zondag 12 maart: Sprookjes vergadering 

Heel lang geleden in een bos hier niet zo ver vandaan 

leefden er verschillende fantastische dieren. Zo 

woonden er draken die hun schat bewaakten en 

pratende wolven die je kwamen op eten als je van het 

bospad afweek. Er wordt gefluisterd dat er nog steeds 

zo een schat verstopt ligt in het bos, gaan jullie mee op 

zoek? Wel oppassen voor de grote boze wolf als je 

verdwaalt raakt. Of zou de draak nog steeds zijn schat 

bewaken?  

 



 

Zondag 19 maart: Grieken en Romeinen vergadering 

Vandaag trekken we er samen met het legioen op uit en 

zorgen we ervoor dat het Romeinse rijk tot zijn vergane 

glorie wordt hersteld. We marcheren over de heirbaan en 

verslagen elk Germaans volk dat we tegenkomen tot de 

enige kreten die doorheen Europa klinken de schreeuwen 

voor bloed en spelen zijn. SPQR 

 

Zondag 26 maart: Spionvergadering 

Er is een moord gebeurd! Slagen jullie erin om de 

moordenaar, zijn wapen en de moordplaats te 

ontdekken? We doen ons best om zo stiekem mogelijk 

alles te ontdekken, gevaar zit namelijk verstopt achter 

elke hoek. 1 ding is zeker: Vertrouw niemand (behalve de 

Leiding, wij hebben altijd gelijk en spreken altijd de 

waarheid). 

 

Zondag 2 en 9 april: Geen vergadering  

Vrolijk Pasen! 

Zondag 16 april: Omgekeerde vergadering 

Vandaag draaien we de rollen om en mogen de leden voor een keertje eens leiding 

zijn. Spelen we vandaag dikke Berta, gaan we touwtrekken of spelen we stratego? Denk 

al eens goed na welke spelletjes jullie willen spelen want jullie beslissen!  

 

Zondag 23 april: Groepsdag 

Op groepsdag spelen we met heel de scouts een groot 

spel. En met heel de scouts bedoelen we dus ook de 

ouders, zusjes, grootouders… Iedereen is welkom om s 

’ochtends lekker te komen ontbijten op de kleine Jacht en 

na de middag mee een mega tof spel te spelen. Meer info 

volgt nog via mail. 



Zondag 30 april: Homo universalis vergadering 

Beste kapoenen, vandaag zijn jullie nog maar met negen. 

Deze zondag komen we te weten wie de homo universalis 

van de Jacht is. Wie kan elke opdracht volbrengen en naar 

huis gaan met de grote prijs?  

Zondag 7 mei: Slip ’n slide 

Woehoeew het is weer tijd voor een slibberige slip ’n slide. 

Breng zeker je zwembroek en zwembril mee, vandaag glijden we het hele grasveld 

over. 

 

Vrijdagvergaderingen: 18:15-20:15 

Vrijdag 12 mei: De slimste kapoen ter wereld vergadering 

Wie is de slimste kapoen? We komen er vandaag 

achter want we spelen de grootste quiz allertijden, 

namelijk: de slimste kapoen ter wereld. Er zal een 

presentator aanwezig zijn die alle antwoorden 

controleert en natuurlijk een mega toffe jury die 

zal zorgen voor de juiste sfeer. 

Vrijdag 19 mei: Haciënda vergadering 

Iedereen welgekomen in onze prachtige haciënda! Zorg zeker voor kleren die nat 

mogen worden en ik zou jullie sluipvaardigheden al goed trainen want jullie gaan ze 

nodig hebben. 

Vrijdag 26 mei: Groepszwemmen 

Dit is de laatste vergadering voor het kamp en belooft weer een spetterende 

vergadering te worden! Zoals ieder jaar gaan we met iedereen zwemmen, vergeet 

dus zeker niet je zwembroek. Meer info volgt nog via mail. 

  



Belangrijke data 

Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda! 

 

Zondag 19 februari : Leidersweekend 2 = GEEN scouts 

  

Vrijdag 3 maart – zondag 5 maart: Groepsweekend  

 

Zondag 2 en 9 april: Geen vergadering 

  

Zondag 23 april: Groepsdag 

  

Vrijdag 26 mei: Groepszwemmen 

  

Dinsdag 25 juli – Zondag 30 juli: Scoutskamp 



  

Jullie leiding! 

Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar  

  

kapoenen@scoutsjongbrabant.be 
 

 

Anse Verheyden 

Daadkrachtige Kulungu 

+32 479 40 18 98 

Anse.verheyden@scoutsjongbrabant.be 

 

Emile Debruyne 

Ongedwongen Arend 

+32 470 64 69 87 

Emile.debruyne@scoutsjongbrabant.be  

 

Andreas Schollaert 

Hartelijke Caraya 

+32 468 29 72 11 

Andreas.schollart@scoutsjongbrabant.be 

   

  

We hopen jullie op elke vergadering in grote getale te mogen ontvangen! 

  

Stevige linker,  
De kapoenenleiding 
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