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Dag liefste kapoenen en ouders
In dit boekje vinden jullie alle uitleg die jullie nodig hebben over de leiding en
eventuele vragen. Wij hopen jullie alvast met heel veel enthousiasme te verwelkomen
op de scouts!
Als kapoen ben je de jongste van de hele scouts, maar dat houdt ons niet tegen om
gekke activiteiten te maken! Zo ga je elke zaterdag van 14u tot 17u spelletjes spelen
met de leiding die in dit boekje wordt voorgesteld. Jullie gaan op avontuur, mogen

spelen in de bossen, ravotten met nieuwe vriendjes, knutselen, koken,... maar
bovenal je heel goed amuseren! Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Een stevige linker
De kapoenenleiding

Praktisch
Werking

Onze normale werkingen/activiteiten vinden plaats op zaterdag van 14u tot 17u
op het scoutsterreinen in de Scoutsstraat 55 in Zele. Soms kan dit wel eens
veranderen als we bv op uitstap gaan, maar alle info hierover vinden jullie in onze
maandbrief. Dit is een brief waarin alle activiteiten aangekondigd worden voor de
komende weken. Deze brieven kunnen jullie altijd, aan het begin van de maand,
terugvinden op onze site http://www.scoutsengidsenzele.be/activiteiten/brieven.

Inschrijving
Sinds vorig jaar zijn we, door het steeds groeiende ledenaantal, genoodzaakt om
met een wachtlijst te werken. Voor alle verdere info ivm met de inschrijvingen en
de regeling van de wachtlijst verwijzen we je graag door naar onze site
http://www.scoutsengidsenzele.be/inschrijvingen

Kamp en overnachtingen
Alsof al die pret op zaterdag nog niet genoeg is, gaan de kapoenen ook nog eens op
weekends en op kamp in de zomer! Onze eerste overnachting staat al gepland op
22-23 oktober op het scoutsterrein! Daarnaast hebben we ook nog het
groepsweekend in de paasvakantie en ons 7-dagen kamp! (We kunnen al zeggen dat
het kamp doorgaat in de eerste helft van juli 2022, verdere info volgt nog.)

Foto’s
Foto’s van onze activiteiten zullen af en toe op facebook gepost worden. Jullie
vinden deze terug door de pagina “scouts en gidsen zele” te liken op facebook!

Uniform
Een scout herken je aan zijn/haar uniform! Voor de kapoenen wil dit zeggen: rode
t-shirt van scouts zele en een das met embleempje erop genaaid! Dit kan je
allemaal aankopen bij ons, op de scouts zelf, vraag er gerust eens naar!

Contact
Hebben jullie vragen, opmerkingen of suggesties i.v.m. de kapoenen? Aarzel dan
zeker niet om contact met ons op te nemen. Het liefst vanal hebben we natuurlijk
dat je ons gewoon aanspreekt na de activiteit als je je kleine spruit komt ophalen,
maar als het echt niet kan wachten, kan je ons steeds bereiken via 0471 84 39 10
(GSM takleider Dries) of op kapoenenleiding@scoutsengidsenzele.be

Wie is wie?
Zazoe (Dries Dierick) - Takleider

Hey kapoentjes!
Mijn naam is Zazou en ik ben 19 jaar. Na een jaartje
jonggidsenleiding te spelen, ben ik nu kapoenenleiding. Ik zit al
sinds het eerste jaar kapoenen in de scouts. Verder is mijn totem
Opvallende Bergduivel, wat betekent dat jullie altijd kunnen
lachen met mij. In de week kunnen jullie mij vinden in Gent,
waar ik industrieel ingenieur studeer. Ook kunnen jullie mij
kennen van de turnclub in Zele waar ik al 5 jaar coach ben. Ik
hoop dat we er samen een super gek jaar kunnen van maken!
Kusjes!

Gigi (Arne De Ridder)
Dag lieve kapoenen!
Mijn naam is Gigi en mijn totem is Beo. Ik ben 21 jaar
en dit jaar is het 4de jaar dat ik leiding geef. Ik begin
in september aan mijn 5de jaar burgerlijk ingenieur-architect
aan de UGent. Naast de scouts ben ik ook vaak bezig met
schermen aan de topsportschool in Gent. Hopelijk kunnen we
er dit jaar een geweldig jaar van maken! Ik heb er alvast heel
veel zin in! Tot zaterdag!

Xebo (Emma Coppieters)
Dag lieve kapoenen
Ik ben Xebo en ik ben 19 jaar. Mijn totem is
Gehechte Collie. Dit is mijn tweede jaar dat ik leiding
geef, maar zit wel al vanaf de kapoenen bij de scouts.
Ik ga nu mijn tweede jaar farmacie studeren in Gent.
We maken er samen een onvergetelijk jaar van! Tot

zaterdag!

Veva (Naomi Van Avermaet)
Dag allerliefste kapoentjes!
Ik ben Veva en ik ben 19 jaar. Dit is mijn tweede jaar leiding! Ik
start nu ook aan mijn tweede jaar Psychologie aan de UGent.
Naast scouts doe ik ook aan rope-skipping, dus als jullie nieuwe
trucjes willen leren, laat maar weten ;) Mijn totem is
Nieuwsgierige Streepmuis, en zoals mijn totem al een beetje doet
vermoeden ben ik erg nieuwsgierig naar jullie blije en nieuwe
gezichtjes! Ik kan niet wachten om met jullie te ravotten
doorheen het hele jaar! Een stevige linker, een dikke knuffel en tot
zaterdag!

Petro (Félicie De Donder)
Dag kapoentjes,
Ik ben Petro ik ben 18 jaar en ik geef mijn eerste jaar leiding. Ik
heb suuuuuper veel zin om mijn eerste jaar met jullie te starten.
Mijn totem is Olijke Wasbeer en het liefste zou ik elke zaterdag
verstoppertje spelen want dat is mijn lievelingsspelletje. We gaan
er samen een topjaar van maken. Een stevige linker!

Nala (Elien Van den Bossche)
Hallo kapoenen!
Mijn naam is Nala en ik ben 18 jaar (bijna 19!). Mijn totem is
Weerbaar Smelleken en dit is het tweede jaar dat ik leiding geef
op de scouts. Verder ben ik ook veel bezig met muziek, dansen,
zingen en studeren in Gent ;)). Ik kijk er heel hard naar uit om
dit jaar veel plezier met jullie te maken en heel veel zotte dingen
te doen, hopelijk jullie ook! Groetjes x

Toto (Margo Marechal)
Hallo kapoentjes
Mijn naam is Margo, maar jullie mogen me Toto noemen. Ik ben
18 jaar en zit al sinds mijn 6 jaar op de scouts. Mijn totem is Leutige
Brulaap. Dit is mijn eerste jaar als leiding, dus voor mij is alles ook
nog een beetje nieuw zoals sommige onder jullie! Maar ik heb er wel
echt heeel veel zin in, hopelijk jullie ook. Een stevige linker!

Rikki (Magali Van Winkel)
Hallo, ik ben Rikki! Dit is mijn tweede jaar leiding, vorig
jaar gaf ik kabouters en nu kapoenen. Ik ben 19 jaar en
studeer internationaal ondernemen. Mijn totem is
Verassende Agame, tot zaterdag!

Anna De Raedt (Hulpleiding)
Dag kapoenen
Mijn naam is Anna en ik ben 18 jaar. Ik zit in mijn 5de jaar
winkelhulp. Dit is mijn eerste jaar als hulpleiding en ik heb er
superveel zin in! We gaan er samen een supertof jaar van maken,
tot zaterdag!

