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INTRO 
GROEPSLEIDING

Yana van der Vloet  yana@gidsenkapellen.be  0471. 45.64.06
Louise Ide   louise@gidsenkapellen.be  0479.20.05.70
Louis Lootens  louis@scoutsvloeiende.be  0474.26.52.43
Maxime Dewulf   maxim@scoutsvloeiende.be  0471.82.95.95

Lotte Boutens  lotte@gidsenkapellen.be  0468.22.05.01
Sietske de Bock  sietske@gidsenkapellen.be  0468.19.40.05
Hannelore Suys   hannelore@gidsenkapellen.be  0497.29.55.92 
William Van der Kelen william@gidsenkapellen.be  0491.75.44.07 

Jelke de Bock  jelke@gidsenkapellen.be  0491.29.01.29
Estée Jacobs  estee@gidsenkapellen.be  0476.03.92.26
Thaïs Verhaeghe  thais@gidsenkapellen.be

Robine Labaere robine@gidsenkapellen.be  0474.08.06.75
Bart Kockx  bart@gidsenkapellen.be   0473.67.65.36
Evelien Mermans evelien@gidsenkapellen.be  0495.66.62.31 
 

Hanna Mermans hanna@gidsenkapellen.be  0499.08.16.64 
Emma Lootens   emmal@gidsenkapellen.be   0472.17.12.67
Emma Quirijnen  emmaq@gidsenkapellen.be  0483.10.15.01

Evelien Mermans  groepsleiding@gidsenkapellen.be  0495.66.62.31
Emma Quirijnen  groepsleiding@gidsenkapellen.be  0483.10.15.01

Beste ouder(s),

Het einde van het scoutsjaar komt in zicht! Na een fantastisch 
en semi corona vrij jaar hopen we van harte dat alle leden van 
de afgelopen vergaderingen hebben genoten. Geniet nog extra 
van de komende vergaderingen en hopelijk zien we iedereen 
verschijnen op kamp. De kampdata staan onderaan deze pagina. 
De kampinformatie is reeds via mail verstuurd. Moest u toch niets 
hebben aangekregen, gelieve te mailen naar de takleiding van de 
juiste tak. 

Daarnaast willen we alle ouders, leden, helpende handen… 
bedanken om te komen helpen op onze klusjesdag én om te komen 
smullen op onze pancake brunch! Het was beide zeer geslaagd en 
we zijn blij met de grote opkomst. Een dikke merci hiervoor! 

Moesten er nog specifieke vragen zijn omtrent bepaalde zaken, 
staan wij als groepsleiding altijd klaar om deze te beantwoorden. 
Een mail sturen naar groepsleiding@gidsenkapellen.be volstaat! 

Een stevige linker, 
De groepsleiding 
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GROEPSLEIDING

KAMPDATA
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
Jins    7 t.e.m. 20 juli



ACTIES VAN 
DE JINS
Hieronder vind je een overzicht van de acties 
van de jins. We zouden het ten zeerste 
appreciëren als jullie eens een kijkje nemen om 
onze jins een laatste duwtje in de rug te geven 
voor hun buitenlandse kamp! 

CAR- EN BIKEWASH
Kom vandaag tussen 10u00 en 13u00 uw auto 
en/of fiets laten wassen door onze jins voor 
een vrije bijdrage! 

CAVA/WIJNACTIE
Onze jins verkopen heerlijke cava en wijn. Met de 
zomermaanden in het vooruitzicht is dit het ideale 
moment om nog wat lekkere flesjes in huis te 
halen. Bestellen kan via onderstaande link: 

https://crowdselling.eu/wijnverkoop-jinkamp-23e/ 

OPENLUCHT IMPROVISATIETHEATER
Onze scouts is vanavond voor één avond 
omgebouwd tot openlucht theater van Kapellen. 
Zin in wat zomerse cultuur? Koop dan zeker je 
tickets! Ticketverkoop start op zondag 8 mei. 
(Zie onze facebook- en/of instagrampagina 
voor meer info vanaf 8 mei.) 

14/05

25/06

DOORLOPEND



KAPOENEN
LEIDING

Louis

Louise

Yana

Maxim

Zondag 08 mei    Gidsen  10:00 - 12:30u
1 2 3 ingerukt mars !! Vandaag trainen we de kapoenen tot 
echte leger helden. Wie overleeft de bootcamp? Lukt het onze 
kapoenen om echte soldaatjes te worden?

*De jongensscouts doet vandaag aan leidingswissel dus ook 
onze kapoenen krijgen voor 1 dag twee andere jongens leiding. 
Willen jullie samen met leiding Yana en Louise ontdekken wie 
dit zijn? Kom dan zeker naar de scouts!*

Zondag 15 mei    Gidsen  10:00 - 12:30u
Vandaag is het enkel vergadering met de meisjeskapoenen. 
De jongens zijn hun buikjes aan het volproppen op de pancake 
brunch. Hanne en Julia zijn opzoek naar naar een derde k3’tje 
en jullie gaan hun daarbij helpen. Trek jullie glitter outfits en 
regenboogpakjes aan, want we kiezen vandaag een nieuw 
k3’tje. 

Zondag 22 mei    Kinderboerderij de mikerf     10:15 - 12:45u 
Vandaag gaan we met z’n allen naar de kinderboerderij !! 
Samen ontdekken we allemaal super schattige, mooie diertjes.

Wat we zeker meenemen:
- Regenjas
- Stevige schoenen

See you there! 
(Mikhof 25, 2930 Brasschaat om 10u15)

KAPOENEN



KAPOENEN KAPOENEN

Zondag 29 mei    Gidsen  10:00 - 12:30u
JOEHOE, het is bijna zomer en de temperatuur gaat de hoogte 
in. Daarom organiseren wij voor jullie een vergadering met 
allemaal leuke waterspelletjes. Uiteraard moet het hiervoor 
wel goed weer zijn, dus allemaal finger crossed zodat we een 
voormiddag vol met waterpret kunnen beleven !

*Gelieve allemaal kleren mee te nemen die nat mogen worden 
en verder ook een handdoek zodat we de kapoentjes droog 
naar huis kunnen sturen* 

!!! Vrijdag 3 juni    Gidsen   18.30 - 20.30u
Ciao kapoenkie’s, vandaag mogen jullie jullie arti culinarie boven 
halen. Wat en hoe ontdekken jullie zondag zelf. Tipje van de 
sluier, wat is rond en wordt er vaak gegeten in italië ?

!!! Vrijdag 10 juni   Gidsen   18.30 - 20.30u
Beste kapoentjes, zoals jullie allemaal weten, komen er op 
vrijdagavond altijd weerwolven tevoorschijn... En wilt het nu 
niet toevallig vrijdagavond zijn vandaag! De leiding heeft het 
vermoeden dat er wel eens weerwolven kunnen langskomen 
naar de Gidsen... Aan jullie om ze te vangen! 

!!! Vrijdag 17 juni    Gidsen   18.30 - 20.30u
Met spijt in ons hart moeten we het einde van ons supercoole, 
toffe, leuke, vettige plezierige,...scoutsjaar hierbij verkondigen. 
Het zou geen perfect scoutsjaar zijn zonder een onvergetelijke 
afsluiter, dus doe allemaal je beste dansschoenen aan en we 
maken er het vettigste en beste afscheidsfeestje van!! Maar niet 
alleen slecht nieuws natuurlijk, kort hierna gaan we al op kamp!! 
JOEPIEEEEE



KABOUTERS
LEIDING

Sietske

William

Hannelore

Kate
KABOUTERS

Zondag 8 mei  Gidsen   10:00-12:30 
Zo zoet als een gingerbread house, 
Zo zout als sojasaus. 
We spelen een spel met veel smaken, 
Ja we denken dat jullie het al kunnen raden. 
Ook al wordt het een vergadering zonder work-outs, 
Toch verwachten we jullie allen op de scouts! 

Zondag 15 mei  Gidsen   10:00-12:30 
Vind jij pretparken ook zooo leuk? Wij althans wel en 
daarom nemen wij jullie graag mee op onze spectaculaire 
pretparkentocht. Opgepast het draait niet alleen maar om pret 
maken maar ook om jullie oriëntatie vermogen, hoe vind je 
anders de weg terug doorheen grote parken?

Zondag 22 mei  Gidsen   10:00-12:30 
Hip Hip HOERA! Vandaag is Lotte jarig! Schuilt er een echte 
businessvrouw in jou? Ben jij goed in verkooppraatjes? Deze 
zondag testen wij jouw skills in het ruilen en zien we wie het 
beste cadeau kan verzinnen voor Lotte! 

Zondag 29 mei  Gidsen   10:00-12:30 
We doen vandaag iets dat jullie al vaak gespeeld hebben, 
gezien hebben op tv of graag willen winnen. Je hebt je 
krakende hersenen ervoor nodig maar ook je gezond verstand. 
Weten jullie waarover ik het heb? Een laatste tip: het woord 
bevat maar 4 letters...  

Lotte



KABOUTERS KABOUTERS

Zondag 5 juni  Gidsen   10:00-12:30 
Met geoliede handen vliegen we er vandaag weer in, want we 
hebben weer een techniek vergadering! Schokken en sjorren 
en zo weer een constructie in één zetten om U tegen te 
zeggen. Hebben jullie er ook weer zoveel zin in als wij?  

Zondag 12 juni  Gidsen   10:00-12:30 
Heb jij een goed strategisch inzicht? En loop je als de snelste 
de rest voorbij? Hou jij ook zo van winnen? Kom dan zeker 
deze zondag naar ons terrein voor dit geweldig spetterend 
spel. Maar ook als je niet de snelste noch beste wil zijn maar 
eerder voor de groepswinst bent, dan mag je zeker niet 
ontbreken! 

Zondag 19 juni  Gidsen   10:00-12:30 
GEEF ACHT! Ben jij een echte teamspeler? Wil je de 
groepsband nog zeker versterken in deze laatste vergadering 
voor het kamp en bewijzen dat jullie de stoerste gidsen 
tak zijn? Dan zien we jou graag zondag voor een heleboel 
uitdagende maar leuke groep challenges! 
 



JONGGIDSEN
LEIDING

JONG GIDSEN

Zondag 8 mei   Gidsen           10:00-12:30
We trekken de stad in! Ga jij met het meest waardevolle 
voorwerp terugkomen na de ruiltocht? Of wordt de winnaar 
van het spannende stadsspel! Al excited? See you there!

Zondag 15 mei   Gidsen           10:00-12:30
Vandaag houden we nog eens een échte scoutsy 
kookvergadering, hopelijk zijn jullie technieken on point 
deze zondag zodat we lekker kunnen smullen van onze 
kookkunsten! (tip: we gaan ons vertoeven in de Italiaanse 
keuken).

Zaterdag 21 mei   Gidsen                 19:00-21:30
Na heel lang wachten is die er eindelijk: De 
frietjesvergadering!!! Al krijg je je frietjes niet gratis en voor 
niets! Zorg dus wel dat je thuis nog iets gegeten hebt. Doe 
de boeken maar open en zoek de geschiedenis van de 
friet eens op, want we gaan quizzen!! Wees vanavond zeker 
aanwezig of je mist deze epische vergadering!

Zondag 29 mei   Gidsen           10:00-12:30
Vandaag is het een hele speciale vergadering. Jullie hebben 
namelijk helemaal zelf in handen wat we gaan doen 
vandaag! We noemen het “de maak je eigen vergadering” 
-vergadering! Hoe we dit praktisch gaan doen laten we jullie 
nog weten via een mail! Maar begin alvast maar te denken 
aan wat jullie deze voormiddag gaan plannen!

Jelke

Estée

Thaïs



JONG GIDSEN JONG GIDSEN

Zondag 5 juni  Gidsen    10:00-12:30
Gezelschapsspelen zijn sowieso leuk, maar stel je voor dat 
deze spelborden allemaal ineens 10 keer zo groot worden! 
Dat wil zeggen: 10 keer zoveel fun en dat kan je niet missen 
natuurlijk. Kom maar op als je durft!

Zondag 12 juni  Militair domein  10:00-12:30
Vandaag trekken we voor de laatste keer dit scoutsjaar 
het bos in! Deze keer gaan we naar het militair domein! 
We spreken af aan de ingang helemaal op het einde van 
heidestraat-zuid. Al benieuwd naar welk bosspel we gaan 
spelen?

Zondag  19 juni   Gidsen     10:00-12:30
Aan alle mooie liedjes komt helaas ook een einde, het is al 
onze laatste vergadering van dit jaar :( MAAAAAR we gaan 
met een knaller van formaat afsluiten !!! We kunnen jullie 
alvast zeggen dat jullie je zwemgerief al mogen klaarleggen 
voor deze zondag, de locatie houden we nog even geheim! 
tot dan.



GIDSEN

LEIDING

GIDSEN

Zondag 8 mei   Gidsen    10:00-12:30
Vandaag spelen we mini-games. Wie is het sterkt van de 
groep en wint deze challenges? Zijn jullie er klaar voor? 
Want de leiding alvast wel, wees voorbereid! 

Zaterdag 14 mei   Gidsen          19:00- 21:30
De vergadering zal in de avond plaatsvinden, dit is eens 
iets anders. Jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom, we 
vertellen het nog niet. Komen is de boodschap, dan kan je de 
reden ontdekken.

Zondag 22 mei    Gidsen    10:00-12:30
Op deze zonnige zondagmorgen trekken we het dorp in 
en verstopt de leiding zich. Het is dus aan jullie om ons te 
vinden, klinkt gemakkelijk maar gaat dat lukken? 
PS: kom vandaag allemaal met de fiets zodat we makkelijk 
naar Kapellen centrum kunnen geraken! 

Zondag 29 mei      Vroente    05:30-08:00
Oei oei, het is een ochtend vergadering. Zijn jullie hier wel 
klaar voor? We staan vandaag lekker vroeg op zodat we de 
vogeltjes en de prachtige zonsopgang kunnen bezichtigen. 
Het is dus geen dauwtocht zoals vorige keer. Komen jullie 
ook genieten van de natuur met ons? 

PS: we spreken af aan de parking van de Vroente bij de 
Heide. NIET op ons eigen terrein. 

Bart

Robine

Evelien



GIDSEN GIDSEN

Zondag 5 juni    Gidsen    10:00-12:30
Houden jullie van chocolade? Ook al is Pasen al over, er 
is nog wat chocolade over gebleven. We spelen namelijk 
een chocoladespel, klinkt lekker toch? Hopelijk zijn jullie 
nieuwsgierig genoeg en zien we jullie komen opdagen! 

Zondag 12 juni   Gidsen    10:00-12:30
Op deze dag gaan we jullie technieken even opfrissen. 
Waarom vragen jullie zich waarschijnlijk af? Wel, het kamp 
komt in zicht en jullie moeten super voorbereid zijn om alles 
op jullie eentje te kunnen opzetten. 

 Zondag 19 juni    Gidsen    10:00-12:30
Pff, het scoutsjaar is weeral gedaan. Hoe jammer is dat? 
De laatste vergadering met jullie uber toffe leiding! Kom 
allemaal zodat we samen kunnen genieten en afscheid 
nemen vooraleer het kamp van start gaat.



JINS

LEIDING

Emma

Hanna

JINS

Zaterdag 07 mei        Communiefeest         13:00 - 19:00
Dit weekend zullen er twee jins (Claudia en Anna) en leidster 
Evelien gaan helpen op een communiefeest om nog wat 
centjes te verdienen. Hierdoor zal er zondag 8 mei geen 
scoutsvergadering zijn. Verdere communicatie omtrent de 
locatie zal verlopen via WhatsApp! 

Zaterdag 14 mei  Gidsen                   10:00-13:00
Tijd voor het voorlaatste evenement! Vandaag houden we 
een carwash. Maak dus veel reclame bij je familie, vrienden, 
buren… zodat ze allemaal langskomen! Zorg dat je in je 
uniform op tijd op de scouts staat. Als je eigen materiaal 
hebt zoals sponzen, vodjes… mag je dat altijd meenemen!

Zaterdag 21 mei  Gidsen          19:30-22:00
Het is nog eens tijd voor een echte stoere scoutsactiviteit. 
En wat is er scoutsier dan een avonddropping?! Wij 
verwachten iedereen in uniform, wandelschoenen en een 
gevulde maag op het gidsen terrein. Laat nog maar eens 
zien hoe goed jullie oriëntatie is! 

Donderdag 26 mei           Communiefeest       14:00 - 21:00
Op deze feestdag zullen twee jins (Sari en Rose) samen 
met leidster Emma gaan werken op een communie om onze 
kampkas wat bij te spijzen. Hierdoor valt de vergadering 
van zondag 29 mei weg! Verdere communicatie omtrent de 
locatie zal verlopen via WhatsApp! 

Emma



JINS JINS

Zondag 5 juni  Gidsen             10:00-12:30
Vandaag is het tijd voor jullie laatste echte 
scoutsvergadering. Wat we exact gaan doen is nog een 
verrassing maar we gaan er een super leuke voormiddag 
van maken. Allemaal komen dus om nog eens te genieten 
van een laatste keer zorgeloos lid te zijn! ;-)

Zaterdag 11 juni  externe locatie             Trouwfeest
Op de trouw van een oud-leidster van jullie leiding gaan we 
tappen met Lihla, Janne, Clio, Sofie, Emma, Emma en Hanna. 
De trouw is op verplaatsing waardoor we vervoer zullen 
nodig hebben. Als er wat meer afspraken gemaakt zijn, laten 
we dit zeker weten. Hou vooral die dag en nacht vrij, want 
een trouw is natuurlijk niet gedaan om 10 uur ‘s avonds.

Zondag 19 juni           Geen scouts
Deze zondag is het geen vergadering! We hebben drukke 
maanden achter de rug qua acties en sommige van jullie 
hebben examens dus een dagje rust is dubbel en dik 
verdiend. Tot volgende week!

Zaterdag 25 juni  Gidsen                        16:00-...
Om nog een laatste keer voor het kamp centjes te verdienen 
zullen we vandaag een improvisatie evenement organiseren 
op ons terrein. Wij verwachten dat iedereen vandaag 
aanwezig is om te helpen! Verdere communicatie volgt nog 
via WhatsApp. 

  DON’T FORGET

Nog 2 maanden even alles 
op alles zetten voor de acties. 
In juli samen genieten 

van een heerlijk kamp!

OVERZICHT

* 7 mei: communiefeest
(Claudia, Sari & Evelien)

* 14 mei: carwash
(iedereen)

* 26 mei: communiefeest
(Rose, Sari & Emma Q.) 

* 11 juni: trouwfeest
(Lihla, Janne, Clio, Sofie, 
Hanna & Emma’s)

* 25 juni: improvisatietheater
(iedereen)



UNIFORM

GIDSEN MERCH

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

das

hemd

trui

rok



www.gidsenkapellen.be


