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De leiding
KAPOENEN (kapoenen@gidsenkapellen.be)

Emma Quirijnen     0483/10.15.01
Sofie Delrue      0475/35.46.28
Laurens Verstraeten    0487/15.84.99
Arne Bogaerts     0478/94.73.79

 

KABOUTERS (kabouters@gidsenkapellen.be)

Emma Lootens     0472/17.12.67
Anne de Ruijter     0497/30.40.96
Evelien Mermans     0495/66.62.31

JONG GIDSEN (jonggidsen@gidsenkapellen.be)

Jitte Cruysweegs     0474/43.51.82
Daphné Lesuisse      0484/55.46.55

GROEPSLEIDING (groepsleiding@gidsenkapellen.be)

Evelien Mermans     0495/66.62.31
Emma Quirijnen     0483/10.15.01



Woordje 
van de groepsleiding

Beste ouder(s) en leden 

We starten het nieuwe jaar met ons eerste evene-
ment. Dit is naar traditie onze jaarlijkse spaghetti 
avond. Iedereen is welkom om te komen eten en 
ondertussen te  genieten van de gezellige sfeer. 
Meer info? Kijk onder tabblad ‘nieuws’ op de web-
site. 

Ook starten we het jaar met de intrede van scout-
struien met ons gidenlogo op. Je kan er altijd 
eentje kopen na of voor de vergadering tegen 
15 euro. Een das kan u elke zondag kopen bij de 
leiding voor een redelijke prijs van €8. Er zijn ook 
nog steeds T-shirts te koop voor €10. 
(de verkoop is steeds in het gidsenlokaal dus niet 
bij de vloeiende)

Aandacht! Voor degene die hun medische fiche 
voor huw dochter(s) nog niet ik orde hebben ge-
maakt vragen wij dit voor februari te doen. Geen 
idee waarover dit gaat? Stuur een mailtje naar 
evelien@gidsenkapellen.be 

Een stevige linker, 
De groepsleiding

Bezoek onze website voor al le info
www.gidsenkapellen.be



De kapoenen

Vrijdag 11 januari  Gidsen                    18:30-20:30

Haal jullie mooiste jurk en pak maar uit de kast want vanavond 
verwelkomen wij jullie op dé casino-avond! We hopen dat jullie 
kaart en gokvingers er klaar voor zijn want het zal een spannen-
de avond worden. 

Vrijdag 18 januari  Gidsen                    18:30-20:30

Vandaag is het de aller laatste keer dat Hanna leiding zal geven 
bij de kapoentjes. Hanna vertrekt volgende week naar Afrika, 
maar niet getreurd, in april komt ze weer terug om er elke week 
voor jullie te zijn. We gaan haar heel erg hard missen dus geven 
we nog een laatste kwalfeest, kom maar in jullie coolste partykle-
ren! 

Zondag 27 januari  Vloeiende                    09:45-12:15

Romeo en Julia waren 2 mensen die smoooorverliefd waren op 
elkaar. Maar eingelijk mocht dat niet omdat de familie van Romeo 
ruzie had met de familie van Julia... Wat we vandaag gaandoen 
is nog een verrassing maar haal jullie charmes maar naar boven! 

Zondag 03 februari Vloeiende                    09:45-12:15

Zouden er wezens leven op andere planeten? Hoe zien die 
wezens er dan uit? Vandaag gaan we het grote Alienspel spelen. 
Benieuwd of er aliens bestaan? Kom dan zeker meedoen van-
daag! 



De kapoenen

Zondag 10 februari Vloeiende                    09:45-12:15

Vandaag kan je de echte scouts in jou naar boven halen met dit 
klassieke scoutsspel, één tegen allen! Probeer alle gekke, leuke 
en stoere opdrachten te vervullen binnen de tijd en wie weet mo-
gen jullie een vieze of rare opdracht voor de leiding verzinnen….
zeker komen dus!

Zaterdag 16 februari Vloeiende                    10:30-12:30

Straks gaan de vloeiende al de kennis van jullie ouders testen op 
Vloeiende Vraagt, maar vandaag willen wij graag eens zien hoe 
dat bij jullie zit! Wij gaan jullie brein eens goed laten malen met 
een quiz!

Zondag 24 februari                     Geen vergadering

Vandaag mogen jullie nog eens lekker uitslapen. Gisteren was 
het de spaghettiavond bij de gidsen dus vandaaag zijn al de 
gidsenleidsters bezig met de afwas, pfffff. Geniet van jullie dag je 
niksen! 

Zondag 03 maart                       Geen vergadering

Helaas zal er vandaag ook geen vergadering zijn... Het is krokus-
vakantie en veel leiders en leidsters zijn zelf mee op een scouts-
weekend in Westmalle... Hopelijk zien we jullie volgende week 
voltallig verschijnen!



De kapoenen
Zondag 10 maart       Vloeiende                    09:45-12:15

Vandaag is het politievergadering! Er zijn een hele hoop boeven 
ontsnap in Kapellen. De politie heeft jullie hulp nodig om deze te 
vangen! Trek je mooiste politieoutfit aan en kom ons helpen de 
boeven te vangen! Tot dan!

Zaterdag 16 maart       Dorpsplein                    10:00-12:00

Vandaag hebben we weer op zaterdag vergadering want van-
avond is het de cocktailparty van de Vloeiende. We gaan eens 
zien wie van jullie onze gemeente het beste kent. We gaan een 
giga dorpsspel spelen en spreken om 10u af aan het dorpsplein 
aan de bib. Tot dan, Kapellenaartjes!

Zondag 24 maart       Vloeiende                    09:45-12:15

Vandaag houden we een super spannende estafettenvergade-
ring. Smeer die beentjes maar in om de zotste opdrachtjes te 
doen zodat jouw team vandaag wint tijdens de estafettenrace!

Zondag 31 maart       Vloeiende                    09:45-12:15

We houden vandaag een ouderwetse pleinspelen vergadering. 
We spelen al de mogelijke spelletjes die je je maar kan beden-
ken. Heb je een voorkeur, zeker onthouden en aan de leiding 
zeggen! 

Zondag 07 april        Vloeiende                    10:00-12:30

Vandaag spreken we af aan de kinderboerderij Mikerf in Bras-
schaat om 10uur. We gaan al de diertjes bewonderen en heel 
misschien zelfs aaien... Zeker komen dus KNOR KNORRRR!



Zondag 14 april                                                       Geen scouts

Vakantie modus on! Dus geen scouts ☹ 

Zondag 21 april                                                        Geen scouts

Geniet van de welverdiende vakantie. Tot volgende week en een 
stevige linker. 



De kabouters
Zondag 13 januari         Gidsen                    10:00-12:30

Een verassing is een onverwachte gebeurtenis met het doel om 
iemand te verassen. Voila, deze verassing gaan jullie ondervin-
den door vandaag naar de scouts komen! Laat de ideeën maar 
de vrije loop wat er op deze dag allemaal zal gebeuren…

Zaterdag 19 januari Gidsen                    19:00-21:00

Het is weer tijd voor een jaarlijkse gezellig, niets doen en kijken 
momentje. We gaan met iedereen een door jullie uitgekozen film 
zien samen met wat lekker knabbeleten. Vergeet zeker niet films 
mee te nemen!

Zondag 27 januari   Gidsen          10:00-12:30

Oh en wat kunnen we nog doen in deze koude winterdagen dan 
onze tenen buiten te laten bevriezen? Jawel, we gaan een ge-
zellig knutselmomentje houden. Je hebt niets nodig behalve een 
dosis creativiteit! 

Zondag 3 februari             Gidsen        Geen scouts

De leiding is op dit moment hun beentjes aan het trainen in de 
bergen na een welverdiende en vermoeiende examenperiode. 
Wij komen fitter dan ooit te voren terug dus zie dat je ons tegen 
de volgende vergaderingen kan bijhouden! 



De kabouters
Zondag 10 februari                   Gidsen                  10:00-12:30
             
Vandaag geven we met spijt in ons hart onze functie voor een 
dagje af aan onze oudleiding. Deze zullen jullie entertainen met 
een spannend en vooral leuke vergadering! Komen is de bood-
schap!

Zondag 17 februari                    Gidsen                  10:00-12:30

Wie is de allerbeste en allerscoutieste kabouter???! Daar gaan 
we vandaag achter komen want we gaan laddercompetitie doen! 
Heel de voormiddag lang kan jij je vriendinnetjes uitdagen om zo 
hoger op de ladder te klimmen. Wees dus massaal aanwezig en 
bereid je voor op een actieve en competitieve vergadering!

Zondag 24 februari                       Gidsen               Geen scouts

Helaas is er geen scouts vandaag. Iedereen heeft gisteren 
genoten van een heerlijk bord spaghetti op onze super geweldige 
spaghettiavond. Uitslapen geblazen dus!

Zondag 3 maart                     Gidsen              Geen scouts

Eindelijk is het weer krokusvakantie! Lekker uitslapen, spelen en 
misschien zelfs op vakantie gaan. Het is deze zondag dus geen 
vergadering, maar niet getreurd want volgend weekend maken 
we dit helemaal goed met een super bangelijk scoutsweekend!



De kabouters
Vrijdag 8-10 maart                 Weekend            uren volgen nog

Het is weer tijd voor een bangelijk kabouterweekend! We gaan 
weer dansen, ravotten, zingen en spelen zoals alleen echte 
kabouters dit kunnen. Deze keer is ons weekend op verplaatsing 
maar we verklappen nog niet naar waar… Er volgt nog een mail 
met daarin alle informatie maar hou dit weekend alvast vrij want 
dit wil je niet missen! 

Zaterdag 16 maart                  Brasschaat                10:00-12:30

Spitter, spetter, spater, lekker in het water … Vandaag spreken 
we af aan het zwembad van Brasschaat voor de jaarlijkse zwem-
vergadering, yes! Vergeet natuurlijk je bikini/badpak, handdoek 
en 3 euro niet!  
                                     
Zondag 24 maart                     Gidsen                      10:00-12:30
                                           
Miss bos, Miss mode, Miss spel, …. Maar de belangrijkste: wie 
zal er Miss scouts zijn? Kom het ontdekken vandaag op de 
scouts door de uitdagingen aan te gaan, kom natuurlijk verkleed 
als een Miss.

Zondag 31 maart                  Uitlegger                      10:00-12:30 
 
Vandaag spreken we af aan de Uitlegger voor het mega coole 
kabouter-bosspel!

Zondag 7 april                         Gidsen                       10:00-12:30
Wat zouden we vandaag allemaal kunnen doen met een appel 
en een ei? Een ruiltocht natuurlijk! De leiding is heel benieuwd 
waar jullie allemaal mee zullen thuiskomen, jullie ook?                                            



Zondag 14 april                                                       Geen scouts

Vakantie modus on! Dus geen scouts ☹ 

Zondag 21 april                                                        Geen scouts

Geniet van de welverdiende vakantie. Tot volgende week en een 
stevige linker. 



De jogi’s
Zondag 13 januari                      Gidsen                10:00 – 12:30

Vandaag kan de leiding er jammer genoeg zelf niet bijzijn want 
wij zitten allemaal druk te leren voor de examens…Jullie krijgen 
voor een keertje eens een andere leiding! Spannend!

Zondag 20 januari                      Gidsen                10:00 – 12:30 

Ein-de-lijk horen we jullie denken… nog eens een ruiltocht! 
Omdat jullie dit zo leuk vinden dacht de leiding om nog eens een 
goede, ouderwetse appel en ei-tocht te houden door de straten 
van ons geliefde Kapellen.

Zondag 27 januari         Fort van Brasschaat       10:00 – 12:30
 
Vandaag trekken we eens uit Kapellen en gaan we ons eens 
goed vermaken in het Fort van Brasschaat! Trek allemaal jullie 
uniform aan en sportief schoeisel. We spreken rond 10 u af aan 
de Sionkloosterlaan 52 in Brasschaat. 

Vrijdag 1 – 3 feb                        Gidsen               Weekend                                 
  
Tromgeroffeeeeel… joepie! Ons eerste weekend is in zicht! Een 
beetje laat op het jaar maar daarom niet minder leuk! We gaan 
er eens goed invliegen en er een gek weekend van maken in ons 
prachtig lokaal! Wij kijken er alvast naar uit, jullie toch ook?! Meer 
info volgt nog.



De jogi’s
Zondag 10 februari                 Gidsen                    10:00 – 12:30

Voel jij je meisjesachtig als Fanny of eerder avontuurlijk als Kuif-
je. Of misschien denk je dat Jommeke je dream boy is? Kom het 
ontdekken want vandaag spelen we het grote stripfiguur spel.

Zondag 17 februari                  Gidsen                   10:00 – 12:30

Wie houdt er nu niet van lekker gezellig onder een dekentje te 
zitten en een film te kijken tijdens de koude winterdagen? Van-
daag gaan we dit exact doen…neem allemaal een cosy dekentje 
mee en trek een warme pyjama, onesie, jogging aan, want van-
daag is het tijd voor cinema Jogi!

Zondag 24 februari                       Gidsen               Geen scouts

Helaas is er geen scouts vandaag. Iedereen heeft gisteren 
genoten van een heerlijk bord spaghetti op onze super geweldige 
spaghettiavond. Uitslapen geblazen dus!

Vrijdag 1 – 3 maart                                                      Duodagen

Ja hoor, dit jaar zijn we terug van de partij op duodagen. We 
gaan laten zien dat wij de stoerste gidsen zijn van heel het Dis-
trict en omstreken! Verdere info volgt nog.

Zondag 10 maart                                                     geen scouts

Joepieee uitslapen! De leiding en jullie zeker ook kunnen nu 
even bekomen van de geweldige duodagen van afgelopen week-
end. Tot volgende zaterdag!



De jogi’s
Zaterdag 16 maart          ingang promenade        10:00 – 12:30

Shop till you drop! Wie zijn de shopping queens van onze jogi’s, 
wie weet het best wat in welke winkel hangt? Wie kan het meest 
kopen met het minste geld? Dat gaan we ontdekken in het 
bekendste en ook enigste winkelcentrum van Kapellen 
“DE PROMENADE”. We spreken aan de ingang bij de apotheker 
af! 

Zondag 24 maart                 Gidsen                       10:00 – 12:30

Volgende week gaan we een mega grote carwash houden. 
MAAR ….. Hiervoor moeten we goed reclame maken zodat we 
goed zullen opvallen! Daarom gaan we ons vandaag creatief 
bezig houden met het ontwerpen van onze panelen.
Vergeet zeker geen grote stukken karton, verf of stiften mee te 
nemen! 

Zaterdag 30 maart                Gidsen                      10:00 – 12:30

Working at the car wash, yeah. Vergeet zeker niet tegen al jullie 
ouders en vrienden te zeggen dat ze kunnen langs komen om 
hun auto te laten wassen voor een vrije bijdrage. Want alles wat 
we inzamelen gaat rechtstreeks naar een mega leuke activiteit 
op kamp!

Zondag 7 april                       Gidsen                      10:00 – 12:30

Mmmmm eten is zo leuk. Maar de leiding weet nog iets beter… 
het eten eerst zelf maken en dàn eten! Haal jullie kookkunsten 
boven. Het is nog een verrassing wat we zullen maken. 



Zondag 14 april                                                       Geen scouts

Vakantie modus on! Dus geen scouts ☹ 

Zondag 21 april                                                        Geen scouts

Geniet van de welverdiende vakantie. Tot volgende week en een 
stevige linker. 



Krachtige Sitta

Krachtige Sitta, beter bekend als leidster Hanna van de kapoe-
nen vertrekt op 26 januari naar het verre Afrika. Ze gaat daar 
drie maanden lesgeven in een lagere school in Zuid Afrika. Met 
de kapoenen hebben we op vrijdag 18 januari een afscheids-
feestje om haar voor een laatste keer in de bloemetjes te zetten 
voor we haar drie maanden moeten missen. 
Hanna zal dus ook de komende drie maanden niet bereikbaar 
zijn voor vragen of andere zaken omtrent de scouts, jullie kun-
nen altijd terecht bij de rest van de leidingsploeg. 

Wij wensen met al de gidsenleidsters Hanna een geweldige sta-
ge toe en een onvergetelijke tijd! We zullen haar aanwezigheid 
missen en zullen haar met open armen in april weer ontvangen. 
Het ga je goed Krachtige Sitta! 



Kampdata

KAPOENEN (lokaal)
maandag 1 tem vrijdag 5 juli 

KABOUTERS (lokaal)
donderdag 4 juli tem woensdag 10 juli

JONG GIDSEN (tenten)
maandag 1 juli tem woensdag 10 juli



Gidsenzoeker



Uniform
Veel ouders en leden vinden het moeilijk om te weten 
waar wat moet staan op het hemd. Hieronder kan je 
naar het voorbeeld kijken zodat je hemd tip top in orde is 
voor als jullie op kamp vertrekken!




