De kapoenen
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Wie zijn wij?

werking kapoenen tak
De kapoenen werken rond het verhaal De Steen van Nowan. Dit is door de schrijver Marc De
Bel speciaal geschreven voor alle kapoenentakken van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Onze
leidingsnamen komen hier ook van. We willen zo veel rond dit thema werken en ook op
kamp en weekends stukken van het verhaal voorlezen.
De kapoenen zijn de jongsten van de scouts, we proberen vooral de kinderen spelenderwijs
te laten kennis maken met de scouts. Na twee jaar kapoenen gaan de leden over naar de
welpen. In andere scoutsgroepen zijn de welpen drie jaar en ga je nadien over naar de
jogivers. Wij hebben een aparte tak, de wolven, dit is het derde jaar welpen en het eerste
jaar jogivers samen. Zo zitten ze met iets minder leden in een tak en passen de leeftijden
ook beter bij elkaar. Na twee jaar welpen word je wolf voor twee jaar. Hierna ga je naar de
jogivers, ook deze tak duurt twee jaar. Daarna word je giver, deze tak is drie jaar. Helemaal
op het einde word je jin. Tijdens je jinjaar loop je stage bij de verschillende takken,
organiseer je evenementen om geld in te zamelen voor je buitenlandse reis. Dit is een
voorbereidingsjaar om leiding te worden.
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Afspraken
Zo goed als elke zondag hebben wij vergadering van 9u30 – 12u. De laatste zondag van de
maand hebben we vergadering van 9u30-17u. Tijdens zo’n hele dag wordt altijd verwacht
dat de leden een lunchpakket (middageten, tien/vier-uurtje, drankje) meenemen en een
fluohesje aandoen want we gaan meestal op tocht dan. Het kan zijn dat we bijvoorbeeld
koken tijdens de vergadering, dan moet er geen eten voorzien worden. Wij sturen altijd een
mail als je geen eten moet meenemen.
We hebben doorheen het jaar twee keer vergadering op zaterdag. De eerste keer is op
12/10 omwille van Studio 28, ons jaarlijks feestje. De tweede maal is 12/3 omdat onze
materiaalmeesters dan een dropping organiseren. Hier volgt nog meer info over!
Zoals jullie misschien in de voorbije weken al gezien hebben, starten wij onze vergadering
altijd met een groepsopening. We willen nog even een oproep doen dat wanneer jullie te
laat zijn jullie even wachten en jullie kapoen niet meer laten aansluiten in de opening. Hij of
zij mag dan aansluiten wanneer wij apart met de kapoenen nog eens openen.
Sinds 2 jaar moeten de kapoenen jammer genoeg werken met wachtlijsten. We zullen
daarom dit jaar er goed op toezien dat de leden regelmatig komen. Als je dus een langere
periode niet kan komen door bijvoorbeeld een gebroken been of een andere reden, gelieve
dit dan aan de leiding te laten weten. Wanneer we merken dat leden al lang niet meer
gekomen zijn, nemen we zelf contact op om eens te horen of uw zoon/dochter nog komt. Zo
kunnen we de kans geven aan andere kinderen die graag naar de scouts willen komen.

Uniform
Het uniform van de kapoenen bestaat uit: een T-shirt van onze scouts zelf, een das +
dasring. Bottinnen worden pas verplicht vanaf de welpen maar we raden sterk aan om dit al
te kopen. Het is steviger en dus veiliger om te spelen. Daarnaast raden we ook aan om
bottinnen tot boven de enkel te kopen. Gelieve ook in alles de naam van jouw kind te
zetten. Iedereen draagt namelijk hetzelfde en kapoenen durven al eens slordig zijn ;).
Een T-shirt, das en dasring kan je allemaal aankopen op de scouts zelf. Hiervoor kun je
leiding aanspreken na de vergadering. We verkopen zowel nieuwe scoutskleren als
tweedehands, ook wel bekend als de zwibra.
We hebben sinds dit jaar ook een eigen scoutstrui, deze is niet verplicht!
Wil je er graag een kopen? Dan mag je ons altijd aanspreken na de vergadering.

Activiteiten
We proberen met de kapoenen zoveel mogelijk gevarieerde activiteiten te doen. We
beginnen met eenvoudige spelletjes die we doorheen het jaar wat complexer maken. Ook
gaan we minstens 1 keer per jaar zwemmen. Hiervoor moet u geen extra geld betalen, want
dit zit al meegerekend in het lidgeld.
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Tijdens het jaar gaan we 2 keer op weekend en 1 keer op kamp.
Ook hebben we 2 keer op een jaar stratenverkoop, waarover verder meer info.

Weekenden
Wij gaan twee keer per jaar op scoutsweekend. Het eerste was in oktober, het tweede
weekend vindt plaats in de paasvakantie.
Van 1 tot 3 april zijn we weer op weekend, maar dit keer met heel de scouts samen. We
verzamelen met iedereen vrijdagavond op de scouts, dit in verkleedkledij. Het thema wordt
op tijd gecommuniceerd samen met de brief met verdere informatie. Omdat we nu met
heel de scouts naar dezelfde weekend plaats gaan rijden we allemaal samen in bussen.
Hierdoor hoeven de ouders niet te rijden.
Op de brief vind je een lijst met alle benodigdheden voor een weekend. Kapoenen en
welpen mogen een matje of een veldbedje gebruiken. Vanaf de wolven is dit enkel een
matje. De reden hiervoor is dat een veldbed te veel plaats in neemt in een tent. Heb je nog
geen matje of veldbed dan raden we aan om een matje te kopen aangezien je dit langer kan
gebruiken. Dit is natuurlijk geen verplichting!

Kamp
In de zomer is het eindelijk zo ver, het scoutskamp J!!.
De kapoenen gaan van 21-26 juli 2022 op kamp.
Welpen tot jogivers gaan van 21-31 juli op kamp, givers van 19-31 juli.
Normaal gaan alle takken apart op kamp, behalve de jogivers en givers, zij delen altijd een
veld. Om de drie jaar is hier een uitzondering op, dan gaan we op groepskamp. Dit jaar is dit
zo. We gaan dus met alle takken op kamp, met z’n allen op een veld.
Normaal slapen we met de kapoenen in gebouwen maar dit jaar slapen we in tenten op een
veld. Er slaapt in elke tent steeds een leiding. We hebben ook een grote circustent met een
vloer, hier eten we en spelen we spelletjes bij slecht weer.
Er worden ook dixies voorzien zodat de kleintjes niet op de hudo moeten.
Voor het kamp zelf is er in mei nog een kampavond waarop alles concreet wordt uitgelegd.
Dit jaar gaat die door op 13 mei 2022. Meer info volgt nog!
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Communicatie
Elke twee maanden wordt er een nieuwsbrief opgesteld met daarin een terugblik
van de voorbije twee maanden. Enkele foto’s en een tekstje per tak. Daarnaast
worden ook onze komende evenementen in de nieuwsbrief gedeeld en het
programma van alle takken voor de komende twee maanden. U kan zich inschrijven
voor onze nieuwsbrief via de site (https://www.28zaoeja.be/nieuwsbrief/). Net
zoals in de nieuwsbrief, kan u ook via onze site het programma voor de komende
twee maanden per tak terugvinden. Het programma boekje van de kapoenen vindt
u onze ‘programma’s’ en dan ‘kapoenen’.
Andere zaken specifiek voor de kapoenen zullen altijd via mail worden gecommuniceerd.
Mocht u met vragen zitten, mag u ons altijd mailen op het volgende mailadres:
kapoenen.28zaoeja@gmail.com of iemand van de kapoenenleiding aanspreken na de
vergadering. Bij dringende vragen, kunnen jullie ons contacteren via ons gsm-nummer dat u
kan terug vinden op de site (https://www.28zaoeja.be/contact/), helemaal onderaan in de
nieuwsbrief of hieronder:
Lotte De Canck (Rikki)
Stan De Preter (Apodemus)
Felix De Baere (Petro)
Fleur Bekkers (Toto)
Yoena Moeskops (Veva)
Jonas Vandermeeren (Kerri)

+32 497 38 46 48
+32 468 19 07 03
+32 491 25 08 05
+32 499 60 25 70
+32 483 03 94 43
+32 491 99 38 87

Geldactiviteiten
Binnen de scouts onderscheiden we twee geldactiviteiten: eentje voor de tak en eentje voor
de scouts.
Als geldactiviteit voor de tak verkopen de kapoenen samen met de welpen wafels. We
hebben sinds enkele jaren ons assortiment uitgebreid naar frangipane, kokosrotjes,
stroopwafels...
De opbrengst van een verkoop wordt altijd gebruikt voor speciale zaken op kamp. Naar de
Grotten van Han, de Zoo, subtropisch zwembad. De opbrengts gaat volledig naar de leden
toe, ze verkopen wafels voor zichzelf en niet om het kamp te financiëren. Hebben we geld
over? Dan wordt dit gebruikt om tijdens de afscheidsvergadering iets leuks te doen vb.:
springkasteel huren of extra speciaal eten op kamp vb.: luxe BBQ.
Daarnaast hebben we ook een geldactitiveit van de scouts. Dit is onze jaarlijkse truffelslag in
november. Dit geld gaat naar de scouts zelf zoals: materiaal, infrastructuur, tenten,
elektriciteit… Tegenover de verkoop in het tweede semester gaat echt naar de rekening van
de takken.
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Extra info
Verder nog enkele andere puntjes:
- Nieuwe leden mogen drie keer komen proberen alvorens we vragen de inschrijving
definitief te maken. Wanneer uw zoon/dochter drie keer gekomen is nemen we aan dat
hij/zij blijft en registreren we hen.

- Het lidgeld bedraagt €68 voor de eerste twee kinderen van een gezin, vanaf het derde

kind vragen wij nog maar €58. Ongeveer de helft van het door u gestorte lidgeld wordt
door ons rechtstreeks aan Scouts & Gidsen Vlaanderen overgemaakt voor de verzekering
van uw zoon of dochter. De andere helft spenderen wij grotendeels aan de takwerking en
een klein deel aan de onderhoud en uitbouw van onze infrastructuur en materiaal. In het
lidgeld zitten alle activiteiten inbegrepen, dus wij vragen geen extra centje als wij
bijvoorbeeld gaan zwemmen.

- Zoals daarstraks vermeld, doen wij soms een hele dag vergadering. Wanneer uw

zoon/dochter komt is het dan ook voor een hele dag. Er bestaat geen mogelijkheid om
vroeger door te gaan en bijvoorbeeld maar een halve dag deel te nemen. De reden
hiervoor is dat dit praktisch heel moeilijk is voor de leiding. Je zit bijvoorbeeld in het
zwembad en er moeten er kinderen naar huis. Om dit te voorkomen is dit een algemene
regel binnen de scouts.

Evenementen
Graag zouden we ineens van de gelegenheid gebruik willen maken om al reclame te maken
voor enkele evenementen die plaatsvinden.
- Elk jaar organiseren we in november onze grote truffelslag. Personen die het meeste
verkopen vallen ook in de prijzen.
- Op kerstavond (24/12) houden wie een kleine misviering van een uurtje. Dit is met
toneeltjes en verhalen gespeeld en verteld door de leiding. De mis wordt begeleidt door
onze pastoor, Guido. Iedereen is welkom om met de hele familie te komen, neem de
bomma en de tantes mee voor een gezellig uurtje entertainment. Daarna sluiten we af met
Glühwein en jenever en vertrekt iedereen naar zijn familiefeest, gezellige bedoeling dus!
- Op 12/3 organiseren onze materiaalmeesters een dropping. Je kan hierbij kiezen voor een
een korte of lange wandeling. Ook heb je de optie om een gewone dropping of een
technieken wandeling te kiezen. Een echte scoutservaring voor de ouders. Tijdens de
wandeling heb je een stopplaats waar eten en drinken wordt voorzien.
- Op 18/3 organiseren we onze jaarlijkse quiz. Iedereen wint hierbij een prijs.
- Op 13/5 vindt onze jaarlijkse kampavond plaats. Er wordt meer informatie gegeven over
het kapoenenkamp, wat je allemaal moet meenemen, hoe onze dagen er concreet uit zien
en hier kan u vragen stellen. Daarna is er een oudercafé dat wordt opengehouden door de
leiding. Ultieme kans om andere ouders te leren kennen.
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- Het jaar afsluiten doen we met een grote BBQ op 26/6 met iedereen. Meer info volgt!

Ziezoo, dit zijn de belangrijkste punten over de kapoenen en de scouts. Moest u nog
vragen/opmerkingen hebben mag u ons altijd aanspreken na een vergadering, mailen of
bellen.
Wij kijken alvast heel hard uit naar het scoutsjaar!
Groetjes!
Toto (Fleur), Apodemus (Stan), Kerri (Jonas), Felix (Petro), Yoena (Veva) en Lotte (Rikki)
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