Kapoenen

Programma september – oktober
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Voorwoord:

Eindelijk, het nieuwe scoutsjaar kan beginnen! Ook dit jaar gaan we weer tal van
ongelofelijke, coole, mega-toffe, super-plezante vergaderingen beleven. Dit eerste
programma is nog maar het topje van de ijsberg …
Samen zullen wij garant staan voor een onvergetelijk scoutsjaar!
Indien u na alles goed te hebben doorgenomen nog vragen, opmerkingen,
suggesties… heeft, gelieve dan iemand van de leiding te contacteren (gegevens
leiding achteraan). U kan de hele leiding ook in een klap bereiken door een mailtje te
sturen naar kapoenen@den8.be .
Ook indien uw kapoen om een bepaalde reden niet naar een vergadering kan komen,
gelieve dat dan op voorhand aan iemand van de leiding te laten weten. Dit bespaart
een hoop geld en tijd doordat we betere inschattingen kunnen maken per
vergadering.

Een stevige linker,

Rikki, Zazoe, Kora en Asjra
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Ouderbezoek
Bij het begin van het nieuwe scoutsjaar brengt de leiding naar al oude traditie graag
een bezoekje aan de ouders van onze nieuwste leden, maar omdat het een volledig
nieuw leidingsteam is hadden we graag met elke ouder een kort
kennismakingsgesprek gehad. Tijdens dit bezoekje geven wij meer uitleg over hoe wij
aan scouting doen, lichten we toe wat we nog allemaal van plan zijn dit jaar, enz.
Bij het begin van de eerste vergaderingen zal u door ons worden aangesproken over
wanneer deze bezoeken eventueel kunnen plaatsvinden.

Lidgeld
Het lidgeld bedraagt €45 voor het ganse jaar. Kapoenen die nog een broer bij ‘Den 8’
hebben, betalen slechts €40. Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen. Dit kan cash
of via overschrijving op ons Kapoenenrekeningnummer BE02 7330 3683 1940
vermelding: “NAAM kapoen LIDGELD 2017-2018”.

Enkele afspraken
• Een goede verstandhouding tussen ouders en leiding is heel belangrijk. Indien
er zich problemen zouden voordoen of wanneer u een vraag heeft, aarzel dan
zeker niet om iemand van de leiding te contacteren!
• De vergaderingen beginnen en eindigen altijd in Klein Stan (G. Garittestraat 1)
of aan Grote Stan (Frans van Hombeeckplein) In principe vinden alle
vergaderingen plaats op zondagvoormiddag tussen 9u30 en 12u30. Hier kan
wel eens van afgeweken worden, maar dan staat dit steeds duidelijk in het
programma vermeld.
• Graag zouden wij alle vergaderingen ook op tijd willen beginnen. Mogen wij u
dan ook vragen uw zoon tijdig naar het college te brengen. De leiding zal
steeds om 9u15 al aanwezig zijn.
• Gelieve ook te verwittigen, wanneer om de een of andere reden uw zoon niet
op de vergadering aanwezig kan zijn. We vragen u dit omdat wij anders
onnodige kosten moeten maken. (overbodige reservaties, overtollige
aankopen, …).
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• De kapoenen komen ALTIJD in uniform naar de vergadering en nemen
eventuele sport-/spelkleding mee wanneer ze die nodig hebben. Dit zal dan
vermeld staan in het programma.
• Waardevolle voorwerpen laat je beter thuis. Je kan ze alleen maar verliezen…

Het uniform
§ blauwe trui en t-shirt
§ bruine ribfluwelen korte broek
§ scoutsriem met opschrift “Be Prepared”
§ grijze lange (uniform)kousen
§ donkerkleurige, stevige

schoenen, geen sportschoenen
§ groepsschildje rechts op de trui, groepslintje

op de rechterschouder (onder de naad van de
mouw), België insigne links op de trui
§ groepsdas met dasring
§ Lange broeken zijn nooit toegestaan

Voor dit uniform kan men best naar “De Kampeerder” (Leopoldstraat 1) gaan en daar
vermelden dat uw zoon naar “Den 8” komt bij de kapoenen, de mensen daar weten
perfect wat uw zoon nodig heeft..
Prijzen insignes (te verkrijgen bij de leiding)
§ Groepsschild (rechterborst) : 2,5 €
§ Groepslintje (rechterschouder tegen de naad) : 0,65 €
§ België teken (linkerborst) : 0,60 €
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Belangrijke data
Graag geven wij jullie al onze belangrijke data mee voor het huidige scoutsjaar.
Opendeurdag: 24 september 2017
Weekend 1: 4 tot 5 november 2017
Oudscoutsdag: 19 november 2017
Weekend 2: 23 tot 25 maart 2018
Groot kamp: 5 tot 10 juli 2018
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17/09
Na zomer vergadering 9.30-12.30u
Locatie è Kleine Stan: Gustaaf Garittestraat 1, 2600 Berchem
Om de zomer op een leuke manier af te sluiten, organiseert
de leiding nog een leuke activiteit voor jullie. Er zullen
verschillende spelletjes worden georganiseerd.
Meebrengen: kleren die vuil mogen worden, handdoek, zwembroek,
waterpistolen, vrienden

24/09
Opendeurdag
Locatie è Grote Stan: Frans Van Hombeeckplein, 2600 Berchem
Vandaag kunnen de ouders een kijkje komen nemen hoe onze scouts te werk
gaat. Ook kunnen jullie famillie, vrienden en kennissen zijn meer dan welkom.
Meer info volgt.

01/10
Zwemvergadering 09.30-12.30u
Locatie è Grote Stan: Frans Van
Hombeeckplein, 2600 Berchem

Wie kan het record van Michael Phelps op de
100 meter vrije slag verbreken en wie durft
van de hoogste springplank te springen?
Vandaag gaan we zwemmen in Beveren, zwembad de Meerminnen (Pastoor
Steenssensstraat 108a, 9120 Beveren)
Meenemen: zwembroek, handdoek, zwembril eventuele zwembandjes en 7,5 euro.
Graag hadden we op wat ouders gerekend die de kapoenen naar daar kunnen brengen.
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08/10

Uitslaapvergadering

Vandaag trekt de leiding er op uit, wij houden met de ganse leidingsploeg een
teambuilding.

15/10
12.30u

Alles op wieltjes 09.30-

Locatie è Grote Stan: Frans Van
Hombeeckplein, 2600 Berchem
Wie van de kapoenen durft net als Tony
Hawk van de half-pipe te skaten en wie
kan zoals Tom boonen sprinten op zijn
fiets naar de finish? Vandaag gaan we
geen enkele uitdaging uit de weg…
Meenemen: alles wat kan rijden fiets, skateboard, rollerskates, waveboard,
gocar, step…

20/10

smokkelvergadering 18.30-21.30u

Locatie è Kleine Stan: Gustaaf Garittestraat, 2600
Berchem
Vanavond gaan we zoals de Cubaanse mafia onze
smokkelskills bovenhalen en hiermee onze
koopwaren in veiligheid brengen! Wie van jullie kan
de Cubaanse sigaren naar Amerika smokkelen
zonder gezien te worden door de FBI en zo een grote
som geld verdienen?
Meenemen: smokkelskills
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29/10

Filmontbijt 09.30-12.30u

Locatie è Grote Stan: Frans Van Hombeeckplein, 2600
Berchem
We zetten ons gezellig in de zetel en genieten van een
topfilm.
Meenemen: film, slaapzak

8

De Leiding:
Rikki
Arthur Laenen

Kora
Quinten Ogiers

Jozef Hermanslei 55
2640 Mortsel

Rysheuvelsstraat 17
2600 Berchem

0497/10 23 32

0479/67 13 16

Asjra Thibau Demarbaix
Grotesteenweg 617
2600 Berchem
0496/65.07.50

Zazoe Koen De Paepe
Oosterveldlaan 70
2610 Wilrijk
0484/62.31.52
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