
OKTOBER - NOVEMBER



De leiding Woordje 
van de groepsleiding

Beste ouder(s) en leden, 

De start van het nieuwe scoutsjaar was een 
geweldig succes met een zonnige openspeldag 
en een plezante en spannende overgang. Op de 
openspeldag werd de leiding bekend gemaakt 
voor iedere tak. Hopelijk kijkt iedereen samen met 
de nieuwe leiding uit naar een geweldig jaar! 

Vergeet zeker niet om iets te laten weten aan de 
leiding van elke tak als uw dochter(s) niet naar de 
vergadering komt! Ook staat de leiding elke keer 
paraat om te luisteren naar eventuele vragen en 
problemen. Twijfel niet om een mailtje te sturen of 
persoonlijk iets te vragen!

Al de data van de kampen staan achteraan in onze 
kagiber en meer informatie omtrent het uniform 
kan u daar ook vinden. 

Een stevige linker, 
de groepsleiding

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

KAPOENEN (kapoenen@gidsenkapellen.be)

Emma Quirijnen     0483/10.15.01
Xana Seyssen      0499/15.45.07
Sam van Lommel     0479/12.79.85
VIctor Joao      0491/24.84.40
Sam van Gestel     0471/59.63.04 
Lenn Lambrehts     0470/57.88.42

KABOUTERS (kabouters@gidsenkapellen.be)

Hanna Mermans     0499/08.16.64
Daphné Lesuisse      0484/55.46.55
Laura Ortega      0484/26.40.90

JONG GIDSEN (jonggidsen@gidsenkapellen.be)

Emma Lootens     0472/17.12.67
Claudia Jorissen     0496/60.51.42
Evelien Mermans     0495/66.62.31

GIDSEN (gidsen@gidsenkapellen.be)

Jitte Cruysweegs     0474/43.51.82
Anne de Ruijter     0497/30.40.96

GROEPSLEIDING (groepsleiding@gidsenkapellen.be)

Evelien Mermans     0495/66.62.31
Emma Quirijnen     0483/10.15.01
Emma Lootens     0472/17.12.67



De kapoenen De kapoenen

LET OP! De vergaderingen voor de kapoenen gaan door op 
het terrein van de Vloeiende tenzij anders vermeld! 
De vergaderingen duren van 09:45 uur tot 12:15 uur. 

Zondag 13 oktober                   Vloeiende                 09:45-12:15

Vandaag gaan we testen of jullie wel een echte hechte groep 
zijn. We hebben met de leiding een lijst van opdrachten die jullie 
binnen een bepaalde tijd zullen moeten vervullen, hopelijk lukt dit 
want dan mogen jullie de leiding uitdagen.... 

Zondag 20 oktober                   Vloeiende                  09:45-12:15

Als je aan de scouts denkt, denk je aan leuke pleinspelen. 
Vandaag gaan we jullie al deze spellen aanleren zodat jullie een 
perfecte scoutscarrière tegemoet gaan! 

Zondag 27 oktober                   Vloeiende                  09:45-12:15

Vandaag houden we een Halloweenvergadering. We gaan lekker 
samen griezelen dus jullie mogen je allemaal verkleden in een 
eng monstertje of een bloeddorstige vampier. 

Zondag 3 november        Vloeiende                 09:45-12:15

Omdat wij met twee groepen samenzitten, gaan we eens testen 
welk geslacht nu ECHT het sterkste is. We doen de grote Gidsen 
VS Vloeiende spelen. Allen komen is de boodschap!! 

Zondag 10 november      Mastenbos          10:00-12:30

Het is morgen wapenstilstand. Er zijn veel soldaatjes die 
gevochten hebben in de oorlog. Vandaag gaan we een wandeling 
maken in het Mastenbos om die soldaatjes te herdenken. 
LET OP! Het uur van vandaag is anders dan normaal, we 
spreken om 10uur af. 

16-17 november                                   Weekend

Dit is ons aller eerste weekend van het jaar! We gaan er een 
enorm gezellig nachtje van maken. Al de verder informatie krijgen 
jullie nog in een brief die later volgt. 

Zondag 24 november          Vloeiende               09:45-12:15

We gaan vandaag elkaar proberen overtreffen. We hebben 
allemaal leuke opdrachtjes verzonnen en jullie zullen het tegen 
elkaar moeten opnemen. Daag je beste vriend uit om een 
bepaalde opdracht te doen en kruip omhoog op de ladder. Ja 
ja dat lees je goed, een ladder want vandaag gaanw e een 
laddercompetitie houden! 

Zondag 1 december          Vloeiende               09:45-12:15

We zitten in het herfstseizoen en binnenkort komt de winter er 
aan. We gaan vandaag onze vingers vuil maken, lekker kleuren, 
knippen, plakken en ons helemaal uitleven in het knutselen rond 
de seizoenen. Trek zeker geen propere kleren aan want er kan 
gemorst worden... 



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

Welkom lieve kabouters! Dit is de eerste echte vergadering 
met de kabouters alleen, hoe spannend… Er zijn veel nieuwe 
gezichtjes bij dit scoutsjaar! Daarom doen we vandaag allerlei 
leuke spelletjes zodat jullie elkaar beter leren kennen (en de 
leiding natuurlijk ook)!! We verzinnen ook meteen een kreet om 
de andere takken te laten zien dat wij de coolste zijn.

Zondag 20 oktober                   Gidsen                    10:00-12:30

Onze scouts wordt oud en dat gaan we zeker en vast vieren. 
We worden maar liefst 75 jaar, dat kunnen we niet zomaar 
laten passeren. Met heel de groep gaan we mega vette t-shirts 
ontwerpen. Het is heel belangrijk dat jullie zelf een WITTE t-shirt 
meenemen, wij voorzien de rest van het knutselgerief. 

Zondag 27 oktober                   Gidsen                    10:00-12:30

Brrrr Halloween is net gepasseerd maar we blijven nog in de 
griezelige sfeer met de scouts. We gaan vandaag onze prachtige 
kookkunsten bovenhalen en laten zien hoe eng we een gerecht 
kunnen maken. Tip: zie dat je deze ochtend niet teveel eet.

Zondag 3 november          Gidsen                    10:00-12:30

YES herfstvakantie, tijd om lekker met een dekentje en een 
warme chocomelk in de zetel te kruipen en genieten van een 
zondagje thuis. Vandaag zien we elkaar dus jammer genoeg niet 
maar volgende week halen we dat zeker in!

8-9-10 november           Gidsen    weekend

Joepieeeee ons eerste weekend dit scoutsjaar! Een brief met 
uitgebreide informatie zullen de ouders binnenkort in hun mailbox 
mogen verwachten. Maar 2 dingen kunnen we al verklappen. 1: 
Het is ons eigen super mooi scoutslokaal te doen! 
En 2: het thema is DISCO! Dus zoek je opvallende glitter outfit 
maar al uit! 

Zondag 17 november          Uitlegger                10:00-12:30

Een scouts is geen scouts zonder een goede wandeltocht 
te hebben overleefd! Daarom dat wij gezellig met zen allen 
een wandeltocht maken in de Uitlegger. Hier gaan we al eens 
oefenen op enkele kaarttechnieken, dat zal je later nodig hebben 
als je naar de Jong- Gidsen wilt gaan… 
Zie ook zeker dat je je kleedt naar het weer! We verzamelen met 
zen allen aan de ingang van de uitlegger om 10u. De ouders 
komen de leden ook weer oppikken aan de Uitlegger op het 
normale scouts uur (12u30). 



Zondag 24 november          Gidsen                    10:00-12:30

Hallo, wij zijn van de 23ste Sint-Jacobus gidsen en wij verkopen 
kerstrozen!... Het is weer tijd om onze jaarlijkse kerstrozen 
verkoop te doen dus breng zeker je schattigste glimlach en 
warme kleren mee want we gaan dit jaar een nieuw record 
verbreken het vorige dateert al van 1978 (wij kunnen beter!)

Zondag 1 december          Gidsen                    10:00-12:30

Breng allemaal de creatiefste versie van jezelf naar boven want 
vandaag gaan we heel de dag KNUTSELEN!!! Glitters, verf 
in alle kleuren, gekleurd papier, we gaan het allemaal gezien 
hebben vandaag dus maak je klaar! Aan de ouders: zeker kleren 
laten aan doen die vuil mogen worden, want sommige kabouters 
durven al eens te smossen…

Een stevige linker, 
de kabouterleiding 

Hanna, Laura en Daphné

De kabouters



De jogi’s De jogi’s
Zondag 13 oktober                   Gidsen                    10:00-12:30

Smeer die kelen, roep het luid want jullie nieuwe kreten vloeien 
eruit! Vandaag gaan jullie kennis maken met jullie nieuwe tak en 
toffe leiding. Komen is de boodschap!

Zondag 20 oktober                   Gidsen                    10:00-12:30

Oh jawel, dit jaar vieren we onze jubilee! 75 kaarsjes op een 
taart is wat veel dus in de plaats halen we T-shirts en versieren 
dit geheel! Neem allemaal een wit en/of gekleurd T-shirt mee 
waarop geschilderd/getekend mag worden.

Zaterdag 26 oktober         Gidsen                           18:00-... 

‘Halloween is je favoriete feest, dan ben je verkleed als een 
griezelbeest!’ Vanavond zijn jullie meer dan welkom om in jullie 
enge outfit te komen griezelen op het dorpsplein. Als je bij ons 
kraam durft langs te komen word je misschien wel beloond met 
een bloederige snack, MOEHAHAHA…

Zondag 27 oktober                   Gidsen                    10:00-12:30

What’s cooking good looking? Op deze griezelige morgen hopen 
we dat jullie niet bang zijn van wat spinnen in jullie soep 😉. Haal
de beste kokkin in jullie naar boven! Wie weet word jij wel tot 
soepkoniging gekroond!  

Zondag 3 november          Gidsen                    10:00-12:30

geen vergadering 
YES herfstvakantie, tijd om lekker met een dekentje en een 
warme chocomelk in de zetel te kruipen en genieten van een 
zondagje thuis. Vandaag zien we elkaar dus jammer genoeg niet 
maar volgende week halen we dat zeker in!

Zondag 10 novembe                 Gidsen           10:00-12:30

Strek die beentjes, draai die knieën los want wij gaan stijgen en 
dalen met onze jaarlijkse laddercompetitie! De meedogenloze 
strijd zal stevig worden maar we hopen dat er geen gewonden 
zullen vallen. Ben jij klaar voor deze dag? 

15-17 november          Gidsen              weekend 

EINDELIJKKKKKKK! Ons eerste weekend is een feit! De leiding 
heeft er alvast enorm veel zin in, hopelijk jullie ook? Verdere 
informatie omtrent het thema, waar, wanneer en hoe zal via de 
postduif naar jullie toekomen vliegen. Kan jij al raden wat het 
thema is? 



De jogi’s

Zondag 24 november          Gidsen                    10:00-12:30

Jihaaaa, jullie favoriete vergadering is back! Vandaag zetten we 
onze aller grootste glimlach op ons gezicht en kijken we heel 
onschuldig. Want we gaan om ter meeste kerstrozen verkopen. 
Hebben we al gezegd dat je een leuke prijs kan winnen als je de 
meeste verkoopt?

Zondag 1 december          Gidsen                    10:00-12:30

Stretch die hersencellen en ledig je blaas want de befaamde 
pisquiz van de 23ste Sint-Jacobusgidsen zal vandaag 
plaatsvinden! Als voorbereiding raden wij aan om de 
kwaliteitskrant ‘de Tijd’ alvast door te nemen. Karrewiet is een 
start maar een jonggids weet meer.

Een stevige linker, 
De jong gidsenleiding

Emma & Claudia

Wat heb je nodig voor Afgehakte vingers?
Zwanworstjes
Broodjes
Ketchup

Bereidingswijze:
Schraap met een scherp mesje een stukje van de worst zodat je 
net een vingernagel hebt.

Maak over de lengte van de worst enkele inkepingen zodat het 
op een echte vinger lijkt.

Doe de worsten in een opengesneden broodje en werk af met 
wat ketchup.

RECEPT: BROODJE AFGEHAKTE VINGER



De gidsen De gidsen
Zondag 13 oktober                   Gidsen                    10:00-12:30

Vandaag is het zo ver, het moment waar jullie al 2 maanden op 
aan het wachten zijn. De eerste vergadering van het nieuwe 
scoutsjaar met jullie nieuwe gidsenleiding! Joepieeee!
Aangezien we elkaar allemaal nog niet zo goed kennen (knipoog) 
starten we het scoutsjaar met kennismakingspelletjes (suprise?). 
Maar oordeel niet te snel, na vandaag kennen jullie elkaar 
vanbinnen én vanbuiten!

Zondag 20 oktober                   Gidsen                    10:00-12:30

Nu jullie in de gidsen zitten zullen we eens kijken hoe goed jullie 
zijn in het kraken van wandelpaden. Vandaag is onze eerste 
techniekenvergadering! Trek allemaal jullie stapbottinnen aan en 
jullie volledig uniform. Vergeet je glimlach niet want het gaat top 
worden!

Zaterdag 26 oktober         Gidsen                        info volgt

Vandaag zullen jullie 2 rollen volbrengen, overdag de rol van een 
keukenprinses en ’s avonds de rol van een scoutie-vampier!
Onze eerste inzamelactie van het jaar is aangebroken en 
deze zal doorgaan op de griezeligste avond van het jaar…
Halloweeeen!
Om goed wat centen in te zamelen voor onze geweldige scouts-
vooruitzichten voor het komende jaar, zullen we allerlei dingen 
maken én verkopen op de halloweenmarkt die zal doorgaan in 
Kapellen.
Meer info volgt nog over deze dag maar hou deze dag zeker vrij! 
Zondag zal geen vergadering zijn.

Zondag 3 november          Gidsen                    10:00-12:30

geen vergadering 
YES herfstvakantie, tijd om lekker met een dekentje en een 
warme chocomelk in de zetel te kruipen en genieten van een 
zondagje thuis. Vandaag zien we elkaar dus jammer genoeg niet 
maar volgende week halen we dat zeker in!

Zondag 10 november                 Gidsen          10:00-12:30

Vandaag zal het avontuurlijk, spannend en sportief tegelijk 
worden. Kom zeker met de fiets en doe kleren aan die vuil 
mogen worden, want vuil zullen jullie ongetwijfeld worden (hint: 
verf) We spreken af aan het lokaal met de fiets, wij hebben er 
alvast enorm veel zin in, jullie ook?

Zondag 17 november   Gidsen              10:00-12:30

Deze vergadering draait het allemaal om team-work! Neem 
alvast je goed humeur mee!

Zondag 24 november          Gidsen                    10:00-12:30

Joepieee de kerstrozen zijn weer in het land! En niemand min-
der dan de meisjes van de 23ste sint-jacobusgidsen gaan deze 
verkopen in de straten van Kapellen city!
Zoals elk jaar, vergeet jullie lieve snoetjes niet én kleed je warm 
aan want het kan koud worden.



De gidsen
Zondag 1 december          Gidsen                    10:00-12:30

Yes yes yes! Ons eerste echte gidsenweekend staat voor de 
deur. Meer info volgt nog maar 1 ding kunnen we misschien al 
verklappen… het gaat een top-editie worden! 
Hopelijk ben jij erbij, tot dan!

Een stevige linker, 
de gidsenleiding 

Anne & Jitte 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden (180 hete lucht). Bekleed 
je roosters en/of bakplaten met bakpapier.

2. Snijd de pitabroodjes overlangs helemaal door en leg, met de 
snijkant naar boven, op het bakpapier.

3. Lepel hier de tomatensaus overheen en smeer goed uit, met de 
bolle kant van je lepel. Ook goed de randen bedekken.

ingrdiënten

10 grote (spelt) pita broodjes,
1 blik tomatensaus voor op de pizza (goede kwaliteit),
100 gram jonge kaas, in (grote) plakken.
10 groene olijven met piment,
1 theelepel (gedroogde) tijm.

VEGETARISCHE MUMMIEPIZZA’S



Kampdata
KAPOENEN (lokaal)
maandag 6 tem vrijdag 10 juli 

KABOUTERS (lokaal)
donderdag 4 juli tem woensdag 10 juli

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

GIDSEN (tenten)
maandag 1 juli tem woensdag 10 juli

Wij

23ste 

ben je:

 nieuwe leiding!

 zoeken

voel jij je aangesproken en ben je 
boven de 18, mail ons via :
groepsleiding@gidsenkapellen.be

Sint-Jacobus Gidsen     
de  23ste  

van Kapellen

sociale
enthousiaste
toffe

goed met kinderen
zondagvoormiddag vrij

speels
avontuurlijk



UniformUniform
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!

We gaan vanaf dit jaar strenger toekijken op de unifor-
men. Dit wilt zeggen dat er verwacht worden van leden 
dat ze iedere zondag in uniform naar de scouts komen. 
Een uniform bestaat uit een kaki groene broek of rok. 
Deze moet niet van de officiele Hopper winkel kopen, 
kinderen groeien snel uit hun kleren en dit zijn dure ma-
terialen. Een broek of rok van de H&M is voor ons dus 
zeker ok! 
Vanaf de kabouters is het ook verplicht om een hemd 
aan te doen. Deze kan je kopen bij de Hopper en krijg je 
10 procent korting op vertoon van de lidkaart (die volgen 
nog). Op het hemd hangen de juiste badges die jullie 
ook in de Hopper kunnen kopen. 
De dassen zijn ook verplicht! Deze kan je iedere zondag 
op de scouts kopen. 
Verder verwachten wij dat het lid geen kleren naar de 
scouts draagt die veel waarde hebben. Het kan zijn dat 
kelren vuil worden dus houd hier rekening mee. 
Wij verkopen zelf ook T-shirts en truien van onze eigen 
scouts die je iedere zondag kan kopen na de vergade-
ring. Hiervoor moet je bij Hanna Mermans zijn, zij zal je 
verder helpen met het passen en de juiste maten. 
Hieronder even de prijzen. 
Das:   €8
T-shirt:  €10
Trui:   €15




