
APRIL - MEI - JUNI 



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 naderen stilaan het einde van het scoutsjaar 
en dus ook de laatste vergaderingen. De leiding 
heeft nog een laatste evenement voorzien namelijk 
de Kubb Cup waar iedereen meer dan welkom is!

Inschrijven kan nog steeds en kan via de website 
onder het nieuwsartikel ‘Kubb Cup’. Naast het 
kubben voorzien wij een leuke zomerse bar waar 
je gezellig kan genieten van een heerlijk drankje 
en hapje. Komen is de boodschap! 

Graag nodigen wij jullie ook uit om te komen 
helpen op de opruimdag op 19 mei. Het zou leuk 
zijn om het lokaal op te frissen met liefst zoveel 
mogelijk helpende handen. 
De kampdata kan je nog steeds terugvinden op de 
website onder tabblad ‘Nieuws’. 

Een stevige linker, 
de groepsleiding

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



De kapoenen

LET OP! Vanaf nu gaan de vergaderingenvoor de kapoenen 
door op het terrein van de gidsen tenzij anders vermeld! 
Ook het uur is anders. De vergaderingen duren van 10 uur 
tot 12:30 uur. 

Vrijdag 26 - zondag 28 mei                                  WEEKEND

YESYESYES!!! Het tweede weekend is er al! De tijd vliegt zeg! 
Na het eerste fantastische
weekend bij ons op de scouts gaan we nu iets dichter naar het 
centrum van Kapellen... SPANNEND! Meer info volgt.

Zaterdag 4 mei         Gidsen                       11:00-16:00

Op 4 mei hebben wij onze legendarisch kubb-cup. Schrijf je nog 
snel in met een team van 3 personen of kom genieten van ons 
heerlijk zomers terras. Meer info staat op de site ivm inschrijven!

Zondag 5 mei         Gidsen                       10:00-12:30

Get to know the Gidsen.
Ja hoor, je leest het goed, vanaf vandaag zitten we op de gidsen. 
Dit wil zeggen dat de vergadering iets later begint en iets later 
eindigt. Vandaag gaan we de gidsen een beetje leren kennen 
zodat we ook bij de gidsen goed kunnen starten!!



De kapoenen

Zondag 12 mei         Gidsen                       10:00-12:30

Levend bordspel
Jawel, de kapoentjes zijn vandaag onze pionnen in een leven-
secht bordspel!! Kapoenen tegen leiding? Kapoenen tegen 
elkaar? Wat we gaan doen is een verrassing maar wees er
maar zeker van dat het leuk gaat worden! 

Zondag 19 mei                   Geen vergadering

Vandaag hebben we geen vergadering. Er is een giga opruimdag 
op de gidsen om het lokaal extra proper en in orde te maken. 
Wie zich niet kan inhouden en graag een handje komt helpen 
met mama, papa of allebei is zeker welkom van 10u tot 12:30u!

Zondag 26 mei         Gidsen                       10:00-12:30

pleinspelen in het speciale
JA, de pleinspelen kennen we ondertussen al wel... Maar van-
daag doen we er een schepje
bovenop! We spelen onze spelletjes... op een hele speciale ma-
nier. Bijvoorbeeld met een arm en been minder, of vastgebonden 
aan een vriendje.

Zondag 2 juni              Kerk park Kapellen            10:00-12:30

Geburtstag Fraulein Hanna. 
Morgen is lieve leidster Hanna jarig! Voor haar 21ste verjaardag 
houden we een grote picknick in het park van Kapellen. We spre-
ken af aan de kerk aan het park van Kapellen om 10uur. Neem 
gerust een kaartje mee!



De kapoenen
Zondag 9 juni              Kerk park Kapellen            10:00-12:30

Vandaag gaan we als echte piraten ARRRRRR! op zoek naar 
een ARRRR! grote schat. Kom gerust
verkleed als piraat ARRRRR! om je extra zoekcapaciteiten te 
testen. Neem zeker ook je
papegaai mee zodat die de leiding kan storen tijdens hun uitleg! 
-”Storen tijdens de uitleg ARR”

Zondag 16 juni              Kerk park Kapellen            10:00-12:30

Gezelschapspelletjesvergaderingmetz’nallen!
Neem vandaag je favoriete gezelschapsspel mee! Schrijf zeker 
op alles je naam zodat je niks kwijt raakt. Vandaag gaan we met 
z’n allen in kleine groepjes ons uitleven met jullie leuke gezel-
schapsspelen. Uno, Jungle speed, Mens-erger-je-niet, ganzen-
bord, alles alles alles is welkom! Gezelligggg!





De kabouters
Zondag 28 april                   Gidsen                    10:00-12:30

Vandaag is het tijd om wat geld te verdienen voor ons kamp dat 
steeds dichterbij komt. Maar leiding, hoe gaan wij dat dan doen? 
Wel we gaan snoepzakken verkopen! Dus wees talrijk aanwezig 
zodat we veel centjes kunnen inzamelen voor leuke activiteiten 
op kamp! 

Zaterdag 4 mei         Gidsen                       11:00-16:00

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse Kubb-cup! Iedereen is van-
daag welkom om deel te nemen aan dit super spannende toer-
nooi. Het belooft een dag te worden vol plezier dus twijfel niet en 
schrijf je zeker in! Meer informatie kunnen jullie vinden op onze 
website.

Zondag 12 mei                            Mikerf           10:00-12:30

Ik hoor een paard hinniken, ik hoor een varken knorren, ik hoor 
een kip kakelen… Weten jullie al waar we naartoe gaan? We 
gaan op ontdekking in de kinderboerderij! We verwachten jullie 
aan de inkom van de Mikerf om 10u. Tot dan! 

Zondag 19 mei            KLUSJESDAG          10:00-12:30

We zullen vandaag met zijn allen de handjes uit de mouwen 
steken om ons lokaal weer helemaal schoon te krijgen voor de 
verhuur, want vandaag is het klusjesdag!  Neem allemaal min-
stens 1 ouder mee om te komen helpen!!!



De kabouters
Vrijdag 24 mei          Gidsen                    19:30-21:30

Aangezien de examens naderen voor jullie leiding is het nog 
eens tijd voor een avondvergadering. Vandaag gaan we een su-
per leuke filmavond houden! Neem allemaal jullie favoriete films 
mee en wij zorgen voor de rest!

Zondag 2 juni          Gidsen           10:00-12:30

Vandaag is het een verrassing wat we zullen doen! Kom vandaag 
fris en monter naar de scouts en ontdek wat je gaat uitspoken. 
Een glimlach is een goede start! 

Zondag 9 juni                    Gidsen           10:00-12:30

Jammer genoeg is de leiding aan hun examens begonnen en 
zitten dus met hun neus in de boeken. Maar natuurlijk hebben wij 
voor jullie vervangleiding voorzien. We kunnen jullie garanderen 
dat het een super leuke vergadering belooft te worden! Begin al 
maar te denken wie de vervangleiding zou kunnen zijn… 

Zondag 16 juni         Gidsen                    10:00-12:30

De leiding zit nog altijd midden in de examens dus voor vandaag 
hebben wij geweldige vervangleiding voorzien! Sommigen onder 
jullie kennen ze al, anderen niet… Rarara, wie zou het kunnen 
zijn? Zeker komen vandaag als jullie willen weten wie de verras-
singsleiding is! 



De jogi’s
Zondag 28 april                   Gidsen                    10:00-12:30

Hoe lang is het wel niet geleden dat we nog eens een goeie 
scoutie spelletjesvoormiddag hebben gehad met allemaal typi-
sche scoutsspelletjes? Ontrouwe echtgenoot, vlaggenroof, buske 
stamp?... Een voormiddagje pleinspelen is altijd wel goed voor 
iets! Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Vergeet zeker 
jullie enthousiasme en jullie glimlach niet!

Zaterdag 4 mei         Gidsen                       11:00-16:00

Deze zondag is het geen scouts, maar niet getreurd want de dag 
ervoor is het de grote super toffe KUBB CUP bij de gidsen. Het 
start om 11 u  tot 16 u, dus schrijf jullie zeker in !!!

Zondag 12 mei Fort van Merksem           10:30-12:00

Het kamp komt al dichter in zicht en jullie ouders hebben deze 
week alle info gehad. We slapen in tenten woehoeeew. Span-
nend voor sommige de eerste keer voor sommige al bijna een 
routine. Vandaag gaan we eens oefenen hoe goed we zijn in 
deze op te zetten en dit doen we bij onze goede buddies van 
scouts Merksem waar we elk jaar onze tenten huren.

Zondag 19 mei  KLUSJESDAG               

Klusser de klusser de klus, wie van jullie is thuis de beste klus-
ser? Deze mag zeker komen naar de klusjes dag op de gidsen, 
want er moet nog veel gebeuren! Neem allemaal minstens 1 
ouder mee om te komen helpen!!!



De jogi’s
Zondag 26 mei          gidsen         10:00 - 12.30

De 23ste Kapelse Gidsen Spelen vinden plaats vandaag. De 
groep wordt verdeeld in twee teams en strijden voor de Kapelse 
das. Doe sportkleren aan want er gaat zeker gezweet worden.

Zondag 2 juni           gidsen         10:00 – 12.30 

De leiding zit midden in hun examens, daardoor kunnen we er 
niet zijn, MAAAR wij hebben een mega coole vervang leiding 
gezocht die speciaal voor jullie een top vergadering in elkaar 
hebben gestoken. 

Zondag 9 juni          gidsen        10:00 – 12.30 

Neem elks een witte t-shirt mee en laat jullie creatieve kant naar 
boven komen. We gaan t-shirts mega vet pimpen zodat we deze 
op kamp kunnen dragen en dat iedereen ziet dat we van de 
23ste zijn! WITTE T-SHIRT MEEBRENGEN!!

Zaterdag 15 juni         zwembad De plantage        13u30 -16.00

Het is al bijna vakantie! Yaaassss :D Dan denken we direct aan 
zon zee strand. Aangezien het strand niet zo dichtbij is gaan we 
maar naar een zwembad. Maar niet zomaar eentje een open-
luchtbad. Als het slecht weer moest zijn kunnen we ook altijd 
binnen zwemmen! Dit is ook onze laatste vergadering ☹ 

Adres: Sportlaan 4, 4631 CR Hoogerheide, Nederland
Meenemen : zwemgerief + 5 euro



De jogi’s
We kijken super hard uit naar het kamp en hopen dat jullie het 
een knal jaar vonden, we gaan jullie sweeties missen in de 
vakantie!!!!!

Kusjes Jitte en Daphné



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



Tom de Ruijter

Dit is Tom. Tom is de papa van leidster Anne en is het hoofd van 
ons klusjesteam. Al jaar en dag staat hij klaar voor de gidsen om 
de kleinste maar ook de grootste reparaties uit te voeren. Vanaf 
dit jaar kan je je als ouder inschrijven bij het klusjes team door 
een mailtje te sturen naar tom.deruijter@telenet.be

Ben jij ook niet te houden thuis? En zou je graag 1 à 2 keer per 
jaar met een leuk gezelschap een dagje willen klussen, stuur dan 
zeker een mail naar Tom en kom op 19 mei naar onze klusjes-
dag! 

Via deze weg willen wij Tom ook nog eens extra bedanken voor 
al het werk dat dankzij hem al gedaan is. Het mooie project voor 
in de toekomst en de steun bij iedere actie die we doen worden 
enorm geaprecieerd! 

MERCI TOM! 

Een stevige linker,
de gidsenleiding



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!




