april

mei

LEIDING
KAPOENEN

Yana Van der Vloet (Takleiding)
Laura Ortega
Lenn Lambrechts
Sam van Gestel

KABOUTERS
Evelien Mermans (Takleiding)
Estée Jacobs
Jelke de Bock
Lotte Boutens

yana@gidsenkapellen.be
laura@gidsenkapellen.be
lenn@scoutsvloeiende.be
sam@scoutsvloeiende.be

0471. 45.64.06
0484.26.40.90
0470.57.88.42
0471.59.63.04

evelien@gidsenkapellen.be
estee@gidsenkapellen.be
jelke@gidsenkapellen.be
lotte@gidsenkapellen.be

0495.66.62.31
0476.03.92.26
0491.29.01.29
0468.22.05.01

emmaq@gidsenkapellen.be
xana@gidsenkapellen.be

0483.10.15.01
0499.15.45.07

hanna@gidsenkapellen.be
emmal@gidsenkapellen.be

0499.08.16.64
0472.17.12.67

JONGGIDSEN
Emma Quirijnen (Takleiding)
Xana Seyssens

GIDSEN

Hanna Mermans(Takleiding)
Emma Lootens

GROEPSLEIDING
Evelien Mermans
Emma Quirijnen

groepsleiding@gidsenkapellen.be

0495.66.62.31
0483.10.15.01

INTRO GROEPSLEIDING
Beste ouder(s),
We naderen de laatste maanden van onze
zondagse vergaderingen want... het kamp komt
dichter en dichterbij! De leiding heeft er alvast
enorm veel zin én kijkt er naar uit om alle leden
terug te zien!
Kijk dus zeker op de
volgende pagina’s naar de kampdata voor jouw
kind en schrijf dit op! Je wilt dit niet missen!
De voorwaarde om mee op kamp te mogen is dat
de medische fiche of de individuele steekkaart van
uw dochter(s) is ingevuld. Diegene die dit nog niet
hebben gedaan, hebben al meermaals reminders
gekregen. Weet u niet meer zeker of dit in orde is,
stuur dan een mailtje naar
evelien@gidsenkapellen.be
Indien er vragen of opmerkingen zijn mogen deze
gestuurd worden naar
groepsleiding@gidsenkapellen.be
We zien de leden de volgende weken graag nog
komen!
Een stevige ontsmette linker,
de groepsleiding

NIEUWS
FLASH
Heb jij kledingstukken van je uniform thuis liggen die te klein
zijn of die niet meer gebruikt worden? Geef ze dan een tweede
leven dankzij onze tweedehandswinkel!
Als je een kledingstuk binnenbrengt krijg je €2 korting bij
de aankoop van een nieuw kledingstuk of das van onze eigen
scouts of op een tweedehandsartikel!
Ruilen is uiteraard ook een optie wanneer je iets binnenbrengt
en hetzelfde kledingstuk in de tweedehandswinkel ziet liggen!
We hopen op deze manier om jullie te helpen met nog
degelijke uniformstukken aan een lage prijs te verkopen.
Hieronder staan de prijzen die je betaalt als je iets koopt uit
onze tweedehandswinkel:

PRIJZEN
Hemd			€15
Rok			€15
Gidsentrui		

€8

Gidsen T-shirt

€5

Das			€4

KAMPDATA
DATA
Kapoenen		

1 t.e.m. 5 juli

Kabouters		

5 t.e.m. 11 juli

Jonggidsen		

2 t.e.m. 11 juli

Gidsen			

2 t.e.m. 11 juli

! KAMPINFO !
Voor elke tak is er een kamp infosessie voorzien. Omwille van de
huidige maatregelen zal dit online plaatsvinden.
De takleiding van elke tak stuurt de week voor de online infosessie
een mail met de link voor de vergadering. De uren sluiten op elkaar
aan dus als u meerdere dochters hebt kan u tijdig uit de ene
vergadering vertrekken en aansluiten bij een andere vergadering.
Alle ouders krijgen het kampboek ook doorgestuurd. Indien u
niet aanwezig kan zijn tijdens de online infosessie kan u steeds
nadien nog contact opnemen met de takleiding voor meer info of
verduidelijking.
De infosessies voor de takken zullen plaatsvinden op volgende
momenten:
- Kapoenen: 2 mei om 16u
- Kabouters: 2 mei om 17u
- Jonggidsen: 2 mei om 18u
- Gidsen: 2 mei om 12u

KAPOENEN
LEIDING

Sam

Yana

Laura

Lenn

Zondag 25 april

Vloeiende

9.30 - 12.00

Kennen jullie allemaal de gemeente Kapellen een beetje? Zo ja,
dan zou deze fotozoektocht niet te moeilijk mogen zijn voor jou.
Samen met je groepje zal je op zoek gaan naar de plaatsen op
de foto in je bundeltje en ter plekke bepaalde dingen moeten
zoeken. Zorg er dus allemaal voor dat je goed uitgeslapen bent
zodat je zeker oplettend zal zijn om goed te zoeken!!!

Zondag 2 mei		

station Kapelle

8.45 - 14.10

Joepieee vandaag gaan we dieren spotten in de zoo van
Antwerpen. In de whatsapp zal nog een bericht gepost worden
met de vraag of dit voor iedereen haalbaar is, zo niet dan horen
wij dit graag. Ook zal in dit bericht alle praktische informatie
gezet worden. We zullen zoals echte scouts ons met de trein
verplaatsen en vergeet zeker geen rugzakje mee te nemen met
lekkere boterhammen in en een drankje tegen de grote honger
en dorst.
Belangrijk: Vandaag houden we om 16u ons kampinfo moment.
Dit zal online gebeuren. Meer info volgt via Whatsapp en mail.

Zondag 9 mei		

Vloeiende

9.30 - 12.00

Vandaag houden we een knutselvergadering.
We gaan iets leuks knutselen dat jullie mogen meenemen naar
huis!

KAPOENEN

Zondag 16 mei		

Vloeiende

9.30 - 12.00

Joepie!! Het is weer zo ver, nog is een vergadering met heel
wat lekkers om van te smullen. Alleen zullen het deze keer
geen lekkere frietjes zijn maar overheerlijke koffiekoeken!!
Zorg ervoor dat jullie met een lege en hongerige maag komen!
Want we gaan lekker onze voetjes onder de tafel schuiven, tot
dan.

Zondag 23 mei

Vloeiende

9.30 - 12.00

Deze zondag spelen we het wereldbekende spel 1 tegen
Allen. Een competitie waarin alle kapoenen zullen moeten
strijden tegen de oppersterke leiding. Snelheid, kracht,
denkvermogen,…kortom, je zal alles uit de kast moeten halen!
Het doel: Alle opdrachten volbrengen voor het einde van de
vergadering en de leiding verslaan!! Kunnen jullie het aan?
Heb jij het in je?
Een stevige linker,
De kapoenenleiding

KAPOENEN

KAPOENEN

KABOUTERS
LEIDING

Evelien
Jelke

Estée

Lotte

Zondag 25 april

Gidsen

10.00 - 12.30

Vandaag is het een heeeeel speciale vergadering, eentje die de
boeken gaat ingaan. Het is namelijk: Viesneuzen vergadering!!!
Wat dit precies inhoudt, zul je enkel te weten komen als je
aanwezig bent. Spannend toch?!

Zondag 2 mei

Kalmthoutse Heide

7.00 - 9.30

We hebben het jullie beloofd dus dan doen we het natuurlijk
ook! We gaan nog eens zien of we dieren kunnen spotten in
het stille bos. En oh wat gaan de mama en papa terug blij zijn,
want ze mogen jullie om 7u afzetten aan de hoofdingang van de
Kalmthoutse Heide, op de parking van het bijenmuseum.
Belangrijk: Vandaag houden we om 17u ons kampinfo moment.
Dit zal online gebeuren. Meer info volgt via Whatsapp en mail.

Zondag 9 mei

Gidsen

10.00 - 12.30

We gaan vandaag jullie scoutstechnieken serieus testen! Als
jullie naar de jonggidsen tak gaan dan zullen jullie op kamp
moeten sjorren. Dus vandaag leren we hoe jullie correct moeten
sjorren zodat jullie in de toekomst stevige eet en kookshelters
kunnen maken.

Zondag 16 mei

Gidsen

10.00 - 12.30

Vandaag gaan we zien of jullie echte zee-vrouwen. Zee-vrouwen
vragen jullie zich nu af? Wel we gaan levende zeeslag spelen!

KABOUTERS

Dus bereid jullie maar alvast voor! We spreken om 10u af aan
de Uitlegger (inkom Heidestraat-Zuid).

Zondag 23 mei		
Gidsen 		
10.00 - 12.30
Vandaag gaan we één van de allerleukste typische
scoutspelen doen! Een 9 verslaat een 8. Een 1 verslaat
iedereen, maar mag niemand tikken. Een 10 verslaat iedereen
behalve de 1.
Weet je welk spel we gaan spelen?
Een stevige linker,
De kabouterleiding

KABOUTERS

KABOUTERS

JONGGIDSEN
LEIDING

Emma

Xana

Zondag 25 april			

Gidsen

10.00 - 12.30

Na het lang stilzitten, gaan we vandaag nog eens sporten. In 2
teams strijden jullie in de ‘lolympische spelen’. Welk team wint
en gaat naar huis met de trofee?
We spreken af aan het lokaal en gaan samen te voet naar het
park, tot zondag!

Zondag 2 mei			

Gidsen

10.00 - 12.30

Vandaag krijgen jullie eindelijk ons kampthema te horen.
Als dat nog niet genoeg is, gaan we vandaag iets knutselen
dat jullie op kamp kunnen gebruiken. Benieuwd wat het zal
worden? Kom dan vandaag zeker naar de scouts!
Belangrijk: Vandaag houden we om 18u ons kampinfo
moment. Dit zal online gebeuren. Meer info volgt via
Whatsapp en mail.

Zondag 9 mei			

Gidsen

10.00 - 14.00

Vandaag spelen we deel 1 van ons grote Mollensspel, we
spreken af op ons eigen terrein, maar wie weet waar de mol
ons allemaal naartoe zal brengen. De vergadering duurt tot
14 uur!! Als je deze week niet kan, laat je dat zeker weten
zodat we eventueel iets kunnen regelen voor volgende week.

JONG GIDSEN

Zondag 16 mei			

Gidsen

10.00 - 12.30

De ontknoping van ‘de mol’ staat vandaag op de planning. We
spelen nog het grote finale spel voor de eliminatie. Kan jij de
mol ontmaskeren, of ben je zelf de mol?

Zondag 23 mei			

Gidsen

10.00 - 12.30

Kom vandaag allemaal met de fiets want we gaan een leuk
fietstochtje maken met onderweg een interactieve picknick.
Wij mogen helaas geen eten voor jullie voorzien door de
huidige maatregelen, maar neem gerust zelf een brooddoos
mee vol lekkernijen!
Oefen zeker al wat op je uitbeeldskills want die zal je nodig
hebben…
Een stevige linker,
De Jonggidsenleiding

JONG GIDSEN

JONG GIDSEN

GIDSEN
LEIDING

Hanna

Emma

Zondag 25 april			

Gidsen

10.00 - 12.30

Hoogtijd om Kapellen en omstreken nog eens onveilig te maken
want vandaag gaan we een groots dorpsspel spelen waarin
jullie de kans krijgen om te laten zien dat jullie echte gidsen zijn!
Doe zeker stevige schoenen aan. Vandaag is het uitzonderlijk
toegelaten om je GSM mee te nemen naar de vergadering (als
je dit zelf wilt). Allen komen want het belooft zeer spannend te
worden!!

Zondag 2 mei			

Gidsen

10.00 - 12.00

Het kamp komt er weer aan en daar hoort natuurlijk ook een
superleuk kampthema bij! Zoals elk jaar verwachten we dat
jullie verkleedkleren meenemen op kamp maar om het iets
gemakkelijker te maken voor jullie gaan we die vandaag samen
knutselen. Neem dus zeker allemaal een effen wit T-shirt mee
en wij zorgen voor het nodige materiaal maar als je zelf nog
leuk knutselgerief thuis hebt liggen dan mag je dat ook altijd
meenemen!
Belangrijk: Vandaag eindigt de vergadering uitzonderlijk om
12u! Vanaf 12u beginnen we met de infosessie over het kamp.
Wij verwachten dat de gidsen en ouders hier allemaal voor
aanwezig zijn. Meer info volgt nog via whatsapp of mail!

GIDSEN

Zondag 9 mei			

Gidsen

10.00 - 12.30

Vandaag doen we eens iets helemaal anders, we
gaan eens iets nieuws bijleren...We houden een
wetenschapsvergadering!! En nee, dit klinkt misschien saai,
maar dat is het zeker niet! Met experimenten en proefjes gaan
we de gekste dingen uittesten. Benieuwd hoe je je eigen
bruisballen maakt? Of hoe je een voet/handafdruk in gips
maakt? Wees dan zeker bij deze vergadering!

Zondag 16 mei			

Gidsen

10.00 - 12.30

Na een lange periode geen vergaderingen is het nog eens
tijd voor een echte scoutsactiviteit: techniekenvergadering.
Onze technieken hebben we al enige tijd niet getraind en dus
moeten we deze terug wat gaan oefenen. We proberen jullie
goed voor te bereiden op het kamp, en ook bij de totemisatie
kunnen jullie technieken wel eens van pas komen...Wees er bij
deze vergadering dus zeer aandachtig bij!!

ZATERDAG 23 mei		

Gidsen

19.00 - 21.30

De examens voor de leiding en voor jullie komen dichterbij, dus
is het even tijd om te ontspannen in deze studeerperiode. We
hebben een gezellige filmavond, met wat typische movie-snacks.
Jullie mogen altijd zelf een dvd meenemen of een suggestie doen,
anders kiest de leiding voor jullie een geweldige film!
Een stevige linker,
De Gidsenleiding

GIDSEN

GIDSEN

UNIFORM

GIDSEN MERCH
das = €8
trui = €15
T-shirt = € 10
Tweedehandsspullen te koop of inleveren!
(Voor meer info, spreek je leiding hierover aan!)
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www.gidsenkapellen.be

