Myrthe Smet
0496034010
Waardige Hathi
Verjaardag: 22/09/2000
Lievelingsdier: olifant
Lievelingskleur: rood
Favoriete gerecht: pizza 4 kazen
Ik lust echt geen: witloof
Naar een onbewoond eiland neem ik
mee? Mijn tandenborstel
Favoriete gezelschapsspel: Risk
Ik ben fan van: lekker eten en reizen
Later word ik? dokter

Eva Herrebout
0470292596

Wij zien het alvast volledig
zitten! Jullie ook?
Tot op de eerste vergadering!
Een stevige linker,
De kapoenenleiding
www.facebook.com/
kapoenen.tilleghem
www.tilleghem.be

Hulpvaardige Patrijs
Verjaardag: 02/03/2000
Lievelingsdier: dromedaris
Lievelingskleur: bordeaux
Favoriete gerecht: biefstuk friet
met pepersaus
Ik lust echt geen: champignons
Naar een onbewoond eiland
neem ik mee? Mijn bikini
Favoriete gezelschapsspel:
rummikub
Ik ben fan van: dansen
Later word ik? Logopediste

kapoenen@tilleghem.be

Louise Macours aka Macours
0494144790
Goedlachse Steppelemming
Verjaardag: 6/10/1999
Lievelingsdier: wombat
Lievelingskleur: donker blauw
Favoriete gerecht: pasta
Ik lust echt geen: vanille
pudding
Naar een onbewoond eiland
neem ik mee? Eddy
Favoriete gezelschapsspel:
Kolonisten van Catan
Ik ben fan van: het leven
Later word ik?
Hopelijk 39 jaar

Céleste Van Oyen
0495364260
Ondeugende
sneeuwstormvogel
Verjaardag: 20/06/2000
Lievelingsdier: leeuw
Lievelingskleur: blauw
Favoriete gerecht: biefstuk friet
Ik lust echt geen: schorseneren
Naar een onbewoond eiland
neem ik mee? Zonnecrème
Favoriete gezelschapsspel:
twister
Ik ben fan van: Selena Gomez
Later word ik? Prinses

Alisée Baert
0470320389
Stoutmoedige Alpaca
Verjaardag: 20/09/2000
Lievelingsdier: panter
Lievelingskleur: blauw
Favoriete gerecht: spaghetti
Ik lust echt geen: rode kool
Naar een onbewoond eiland
neem ik mee? Mijn petje
Favoriete gezelschapsspel:
Levensweg
Ik ben fan van: Stuart Little
Later word ik? Topsporter

Robin Keirsebilck
0479136794
Praatgrage poedel
Verjaardag: 19/08/2000
Lievelingsdier: hond
Lievelingskleur: groen
Favoriete gerecht: risotto
Ik lust echt geen: witloof
Naar een onbewoond eiland
neem ik mee? Mijn hangmat
Favoriete gezelschapsspel:
Uno
ik ben fan van: reggae
Later word ik? Schrijnwerker

08/12 van 14:15u tot 17:15u

Kampen:

Zeeslagvergadering, zwemvergadering
in Het Interbad

groot kamp tussen 8 en 16juli
paaskamp 8 tot 10 april

Na al dat snoep dat we vorige week van de
Sint hebben gekregen, zijn we toe aan wat
lichaamsbeweging. Maak je klaar voor een
sportieve middag vol waterpret! We
verwachten jullie allemaal aan het interbad
met badpak, bikini of zwembroek en jullie
handdoek. Indien nodig neem je ook
zwembandjes mee. Neem ook 3 eurootjes
mee.

15/12 van 17u tot 19u
Filmvergadering
En voor je het weet is het al de laatste
vergadering! De tijd vliegt als je je amuseert.
We komen vanavond voor de laatste keer dit
semester nog eens allemaal samen om
gezellig naar een film te kijken. Trek jullie
pyjama’s of onesies maar aan, neem gerust
een dekentje mee, want we maken het lekker
knus in de lokalen. De leiding zorgt zelfs
voor hapjes en drankjes! Neem ook 1,5
eurootjes mee.

De leiding:
Deze 7 jonge mensen staan vol enthousiasme
klaar om er weer een fantastisch jaar van te
maken!

Edward Depla aka Eddy
0479590442
Verjaardag: 02/01/1995
Lievelingsdier: arend
Lievelingskleur: blauw
Favoriete gerecht: ovenschotels
Ik lust echt geen: gegratineerde
kaas
Naar een onbewoond eiland
neem ik mee? een paar maten
Favoriete gezelschapsspel: Risk
Ik ben fan van: lopen
Later word ik? Gelukkig

10/11 van 14:15u tot 16:15u
Strategovergadering
Tilleghembos aan parking
Wittemolenstraat
Majoor, luitenant, generaal, … allemaal
belangrijke posities in het leger en
misschien kan jij vandaag misschien één van
die posities innemen. Pas op dat je niet
overvallen wordt, bewaak je kamp met man
en macht. Maar wees op je hoede, want de
bom ligt op de loer. Aanvallen maar!

17/11 van 14u tot 17u
Lach-je-rijk-vergadering,
kalenderverkoop
Om een geweldig kamp te hebben in de
zomervakantie, hebben we wat centjes
nodig. Daarom gaan we vandaag de kas wat
spijzen door kalenders te verkopen, zodat
we voor jullie de zotste en coolste
activiteiten kunnen voorzien. Dit is een hele
belangrijke vergadering en we verwachten
daarom dat, indien mogelijk, alle kapoenen
aanwezig zijn. Neem je vriendelijkste
glimlach mee. Tot dan!

24/11 van 14u tot 16u
Uno-vergadering
Leider Robin vraagt al heel lang om zijn
lievelingsspel te spelen. Zijn favoriete
gezelschapsspel is niet Twister, Monopoly of
Stratego, maar wel de klassieker der
klassiekers: Uno! Kom meespelen om 14u
aan onze lokalen.

01/12 van 14u tot 16u
Sinterklaasvergadering
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan…..De Sint is in het land! Hoera! En jullie
leiders zijn zeer fier om jullie te kunnen
melden dat hij ook zal langskomen in de
scoutslokalen. De Sint en zijn Pieten komen
langs om 14u en hebben misschien wel wat
lekkers mee!

13/10 van 9u tot 11u

27/10 van 14u tot 16u

Ganzenbord-vergadering, ontbijtspel

Wie-is-het-vergadering

Vandaag zijn we vroeg uit de veren! Kom
met je grommelend buikje in pyjama naar de
scouts, want we spelen het grote ontbijtspel.
Neem ook 1 eurootje mee.

Heeft hij/zij blond haar? Draagt de persoon
een bril? Is het een jongen of een meisje?
Maak jezelf vandaag zo onherkenbaar
mogelijk voor de andere kapoenen en zorg
ervoor dat niemand je kan ontmaskeren!
Benieuwd wat we gaan spelen? Afspraak om
14u aan onze, ondertussen gekende, lokalen!

20/10 van 14:15u tot 16:15u
Kwartetspel in Kinderboerderij “De
Zeven Torentjes”
Vandaag spreken we niet af aan de lokalen,
maar zoeken we met de kapoenen andere
oorden op. We gaan namelijk op uitstap naar
het dierenrijk! Jullie worden verwacht om
14:15u aan De Zeven Torentjes voor een
namiddag vol dier-plezier.

03/11 van 14u tot 16u
Monopoly-vergadering
Geluk en tactiek komen vandaag zeker van
pas! Is de vastgoedmarkt jou goed gezind
vandaag? Ga langs start en probeer niet in de
gevangenis te belanden! We spreken af aan
de lokalen voor een spel van kopen en
verkopen, kans en geluk, winnen en
verliezen.

15/09 van 14u tot 16u

29/09 van 14u tot 16u

4-op-een-rij-vergadering

Twistervergadering

Vandaag leren we elkaar wat beter kennen
via een leuk spel! Tweedejaars kennen
wellicht nog de leiders van vorig jaar, Louise
(Macours) en Edward (Eddy), maar
ondertussen zijn er een hoop nieuwe leiders
die staan te popelen om jullie te leren
kennen. Kom vandaag zeker naar de lokalen
om nieuwe kapoenen en leiders te
ontmoeten!

Smeer jullie kietjes maar al in, begin die
armspieren maar al te trainen, leer maar het
verschil tussen je linker- en je rechterbeen,
want vandaag spelen we het grote
twisterspel. Hoe lenig en flexibel ben jij? Kom
het vandaag ontdekken tijdens het spel aan
de lokalen!

22/09 van 14u tot 16u

06/10

Verjaardagsvergadering voor Alisée en
Myrthe
Leidsters Alisée en Myrthe zijn jarig vandaag!
Joepie! Hoera! Vandaag worden onze lokalen
één grote feesttent en vieren we de 18 lentes
van onze twee leidsters! Kom zeker
meefeesten aan onze lokalen.

Geen vergadering
Kapoenen, vandaag is er helaas geen scouts.
Bak een taart, ga wandelen met de hond,
maak een puzzel, want jullie leiding is op
teambuilding om nog leukere activiteiten
voor jullie te maken. Volgende week zijn we
er natuurlijk weer met meer sfeer!

Hoe speel je het spel?

De vergaderingen:

Eerst worden de blokken gestapeld in de vorm
van een toren. Elke laag bestaat uit drie
blokken die horizontaal naast elkaar liggen en
elke laag wordt loodrecht op de vorige
geplaatst.

08/09 van 13:30u tot 17u

Daarna ben je klaar om te beginnen!
De speler die de toren heeft gebouwd mag
beginnen. De speler neemt een blok uit een
willekeurige laag onder de bovenste twee
lagen en legt het blok boven op de toren.
Hierna is het de beurt aan de volgende en zo
gaat het steeds verder tot iedereen aan de
beurt is geweest.
Het spel eindigt wanneer de toren omvalt. De
verliezer is degene die de toren laat omvallen
(de speler die aan de beurt was toen de toren
viel).
Op elk blokje staat ook een datum, die telkens
voor een vergadering staat, die je kan terug
vinden in dit boekje.
Ben je benieuwd welk leuk spel je elke
zaterdag te wachten staat? Speel dan zeker de
Jenga!

Overgang + BBQ
Naar jaarlijkse traditie zetten we het nieuwe
scoutsjaar in met onze overgang! De
vergadering vindt plaats van 13:30 tot 17:00
aan de lokalen. Na de vergadering, vanaf
17u, kunnen we genieten van een heerlijke
bbq, kijken naar de diashow met foto’s van
het afgelopen zomerkamp en uit de bol gaan
met onze live-band. Kortom, het belooft een
fantastische dag vol plezier te worden die je
zeker niet mag missen! Je kan je inschrijven
voor de bbq op de inschrijvingsavonden.

Een korte inleiding:

Trimesterprogramma

Kapoenen
Tilleghem
2018

Joepie! Eindelijk begint het scoutsjaar! We kijken
er als leiding al enorm naar uit om de nieuwe
kapoenen te leren kennen en natuurlijk ook om
de oude bekenden weer te zien.
Elk trimester in dit fantastische jaar is in kader
van een thema. Zoals je misschien al kon raden
is het thema van het eerste trimester
gezelschapsspelletjes! Elke zaterdag is de
vergadering dus in thema van een bepaald
gezelschapsspel.
Voor de nieuwe kapoentjes onder ons geven we
graag wat extra informatie:

- We spreken elke zaterdag af om 14u aan de
lokalen, tot 16u, tenzij anders vermeld.
- Als de vergadering op verplaatsing gebeurt,
dan spreken we af om 14u15 op plaats van
afspraak en duurt de vergadering tot 16u15.
- We verwachten dat alle kapoenen elke
vergadering hun Tilleghem-das dragen. Dit is
niet alleen om te tonen dat je een trotse
Tilleghemnaar bent, maar ook voor de
verzekering in geval van nood.
- We verwachten dat de kapoenen niet in hun
mooie en dure kleren naar de scouts komen.
Iedereen wordt aangeraden om kledij te
dragen die mag vuil worden.

