
 

Harduyngroep Oudegem  

Mespelare 
 

 

 

Infoboekje kapoenen scouts Oudegem 2017-2018 

  



Beste ouders, 

 

Dit boekje hebben wij, de kapoenenleiding van scouts Oudegem, gemaakt om jullie 

enkele dingen over de scouts te kunnen uitleggen. Zo zal in dit boekje aan bod komen 

wat de scouts eigenlijk is, waar en wanneer dit zal doorgaan en vooral bij wie jullie 

kleine spruit terecht zal komen. Voorts zullen we nog enkele algemeen geldende 

regels meegeven, die van kracht zijn tijdens de scoutsactiviteiten.  

De scouts? Wat is dat? 

De scouts is een jeugdbeweging dat over de hele wereld bekend is en door miljoenen 

jongeren gebruikt wordt als de ideale uitlaatklep na een vermoeiende schoolweek.  

 

Samen met hun vriendjes en vriendinnetjes komen ze een keer in de week samen 

waarbij ze tochten maken, kampen bouwen, creatief bezig zijn,… Je kan het zo gek 

niet bedenken of je beleeft het op de scouts! 

Kapoenen zijn onze jongste scoutsleden. Deze tak bestaat uit jongens en meisjes van 

6 tot 7 jaar. Hiermee bedoelen we alle kindjes uit het 1e en 2e leerjaar. 

Ook zij hebben het nodig om af en toe eens stoom af te laten en laat de scouts nu 

toevallig dé ideale plek zijn om dat te doen. De leiding staat elke week paraat met 

leuke activiteiten waarbij uw zoon of dochter leert om met andere kinderen samen te 

spelen en zo nieuwe uitdagingen leert aangaan. Ook ons af en toe eens goed vuil 

maken hoort hier uiteraard ook bij.  

Elke week voorziet de leiding een andere activiteit zodat iedereen zijn zin eens krijgt. 

Buiten dit alles vinden de kinderen het ook eens fijn als ze vrij kunnen ravotten. Dit 

‘vrij spel’ wordt elke week ingecalculeerd in onze activiteiten, en dit uiteraard onder 

het toeziende oog van de kapoenenleiding.   

Waar is dat dan? 

Onze scoutslokalen bevinden zich in de Mevrouw Courtmansstraat 18 in Oudegem. 

Achter deze lokalen bevindt zich een groot grasveld, waarop de activiteiten zullen 

plaatsvinden. Maar ook in de lokalen is er voor elke groep plaats voorzien om 

activiteiten binnen te laten doorgaan.  

 

 

 



Wanneer is het scouts? 

De scoutsactiviteiten vinden elke zaterdag plaats tussen 14 en 17 uur. Ongeveer een 

keer in de maand zullen jullie een mail ontvangen met de geplande activiteiten van 

de volgende maand. Hierdoor kunnen jullie op voorhand weten wat jullie kind te 

wachten staat. Het kan zijn dat wij activiteiten voorzien waarbij jullie zoon of dochter 

op een ander uur dan datgene dat bovenvermeld staat, op de scouts aanwezig dient 

te zijn, maar dan zal dit steeds duidelijk vermeld staan op het briefje. Ook wanneer ze 

benodigdheden dienen mee te brengen voor een activiteit, zullen we dit steeds 

vermelden.  

Elk jaar gaan de kapoenen 7 dagen op kamp, en dit in de periode van 4 tot 11 juli. Om 

hen voor te bereiden op deze 7 fantastische dagen, zullen wij in de loop van het  

scoutsjaar een kapoenenhotel organiseren, waarbij jullie kapoen dan 1 nachtje op de 

scouts zal blijven slapen. Krijgt je kind er maar niet genoeg van, dan kan hij of zij ook 

meegaan op ons weekend, dat later op het jaar zal vallen. Want hoe meer tijd we 

samen spenderen, hoe meer plezier we kunnen maken! 

 

Nu dat jullie ongeveer weten hoe de scouts in elkaar zit, kunnen jullie je kind eens 

een zaterdagnamiddag laten proberen bij ons en zien of het iets voor hem of haar is. 

Je kind zal er waarschijnlijk al veel vriendjes en vriendinnetjes zitten hebben, maar 

het zal er ongetwijfeld nog een heleboel nieuwe leren kennen ook.  

  



Wie is de kapoenenleiding? 

 

Margaux Bogaert (takverantwoordelijke) 

Personage:  Toto 

Oudegemsebaan 159, 9200 Oudegem 

0476/ 82 19 09 

      

 

Flore Verspeet (takverantwoordelijke) 

Personage:  Asjra 

Zijpestraat 4, 9200 Oudegem 

0476/ 09 68 07 

Gertjan Beeckman 

Personage: Gigi 

Oude heirbaan 7, 9200 Oudegem 

 0477/ 25 43 70 

 

 

Michiel Van Damme 

Personage: Apodemus 

P.J. De Harduynstraat 30, 9200 Oudegem 

0472/ 71 37 64 

 

 

Sander De Vriendt 

Personage: Xebo 

Zijpestraat 58, 9200 Oudegem 

0470/ 22 63 07 

 

 



Wat moeten jullie nog weten? 

Als jullie als ouder het zouden zien zitten om uw kind aan te sluiten bij deze 

grensverleggende jeugdbeweging, maar uw kind zich nog een beetje onwennig voelt 

bij dit idee, kan hij of zij twee maal komen proberen om te zien hoe het voelt om op 

de scouts te zitten. Deze ‘uitprobeeractiviteiten’ vinden dit jaar plaats op 16 en 23 

september. Hierna is dit niet meer mogelijk omwille van de verzekeringen en dient u 

uw kind onmiddellijk in te schrijven voor aanvang van de activiteit.  

Wanneer uw kind het ziet zitten om bij de scouts de komen, vragen wij een geldsom 

van 35 euro, waardoor uw kind ingeschreven is voor het hele jaar. Bijkomende kosten 

zijn enkel een scoutssjaaltje (3 euro), dat te verkrijgen is bij de leiding en eventueel 

enkele euro’s onder het jaar om bepaalde activiteiten mogelijk te maken. Maar dit zal 

steeds vermeld staan op het activiteitenbriefje.   

Wanneer jullie zoon of dochter door omstandigheden niet kan komen naar een of 

meerdere activiteiten hoeft dit niet verwittigd te worden aan de leiding.  

 

Wat moeten de kapoentjes nog weten? 

 

Reeds drie jaar werken wij rond het boek ‘De steen van Nowan’, dat geschreven is 

door Marc De Bel. Dit boek is speciaal geschreven op maat van kapoenen. Hierdoor 

zullen de kinderen ons niet meer mogen aanspreken met onze echte naam, maar met 

de naam van een personage uit het boek. Onze namen zijn reeds hierboven te 

vinden. Verdere uitleg hieromtrent volgt op onze eerste activiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene regels? 

1. Gelieve uw kind steeds te voorzien van aangepaste kledij, die tevens ook vuil 

mag worden. Spelende kinderen worden nu eenmaal graag vuil.  

Gelieve bij regen uw kind steeds een regenjas mee te geven.  

 

2. Alle kinderen worden verwacht om elke activiteit hun scoutssjaaltje te dragen. 

Zo kunnen wij ze gemakkelijker herkennen. Bij de kapoenen is een scoutshemd 

nog niet verplicht. 

 

3. Gelieve geen eten of drinken mee te geven aan uw kind naar de scouts. De 

leiding voorziet steeds een vieruurtje voor iedereen. 

 

4. Ipod, Iphone, Ipad,… of over wat uw kind dan ook mag beschikken, tijdens de 

scoutsactiviteiten worden deze thuisgelaten. 

 

5. De scouts begint om 14 uur stipt, dan blazen we gelid. Wie te laat is, moet 

pompen.  

 

 

 

 

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, twijfel dan niet om ons te contacteren via 

volgend e-mailadres: kapoenen@scoutsoudegem.be. U kan ook steeds bij iemand 

van de leiding terecht uiteraard. Voor en na de activiteiten zal u minstens een van ons 

terugvinden aan de ingang van het scoutsplein.  

!Vergeet niet dat een goede communicatie veel misverstanden kan vermijden! 

Bezoek ook geregeld eens onze scoutssite www.scoutsoudegem.be , voor toffe foto’s 

en extra informatie. Ook zullen de activiteitenbriefjes hier steeds op verschijnen 

(voor moest je onze mails niet meer terugvinden).  

Ook op facebook zijn wij actief, dus aarzel niet om lid te worden van onze 

facebookgroep ‘Scouts en Gidsen Justus de Harduyn Oudegem-Mespelare’.  

 

Hopelijk tot zaterdag! 

Groetjes, de kapoenenleiding 

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

