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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
Maxim Dewulf   maxim@scoutsvloeiende.be  0471.82.95.95

Lotte Boutens  lotte@gidsenkapellen.be   0476.03.92.26
Jolie Wensel   jolie@gidsenkapellen.be   0468.19.58.47
Sietske de Bock  sietske@gidsenkapellen.be  0468.19.40.05
Kate Fischer  kate@gidsenkapellen.be   0492.77.03.94 

Estée Jacobs  estee@gidsenkapellen.be  0491.29.01.29 
Jelke de Bock  jelke@gidsenkapellen.be   0468.22.05.01 
 

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

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 ouders, 

Een nieuw scoutsjaar is begonnen met minder 
coronabesmettingen en maatregelen. Momenteel verlopen de 
vergaderingen zonder restricties en hopelijk blijft dit in de toekomst. 
Moest dit veranderen dan krijgen jullie via mail de correcte 
informatie.
 
Daarnaast verwelkomen we heel graag de nieuwe en oude leden! 
We zijn heel erg blij dat we een mooie groep van meisjes hebben. 
We kijken dan ook al uit naar vele scoutsie, speelse en uitbundige 
vergaderingen. Gelieve steeds de juiste leiding te verwittigen 
indien uw dochter niet naar de vergadering kan komen. Zo kunnen 
wij spelen voorbereiden op het juiste aantal leden! 

Verder in de kagiber kan je de kampdata terugvinden. Schrijf dit 
alvast in je agenda zodat je zeker van de partij bent! Dit wil je niet 
missen! 

Ten slotte sluiten we af met ons oudercomité. Wij hebben 
een oudercomité dat paraat staat om doorheen het jaar leuke 
vervangvergaderingen, acties, klusjesdagen… te organiseren. We 
zoeken elk jaar opnieuw enthousiaste ouders om dit super team te 
versterken! Iedereen is meer dan welkom. 
Interesse? Stuur een mailtje naar groepsleiding@gidsenkapellen.be. 

Indien er vragen zijn, stuur gerust naar 
groepsleiding@gidsenkapellen.be

Een stevige linker, 
De groepsleiding  
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NIEUWS
FLASH

KAMPDATA

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! 

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

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
Jins    6 t.e.m. 20 juli



KAPOENEN
LEIDING

Louis

Louise

Yana

Maxim

Zondag 3 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag zullen jullie eindelijk jullie vriendjes en vriendinnetjes 
voor het nieuwe scoutsjaar ontmoeten. Bereid jullie beste 
openingszinnen maar voor, kam je haar en bereid je voor op de start 
van een superleuk scoutsjaar!!!

Zondag  10 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Deze zondag verkennen wij Kapellen en niet zomaar! Er wacht een 
leuke fotozoektocht op jullie met verschillende doe-opdrachtjes die 
volbracht moeten worden.  Wij kijken er naar uit om met jullie op 
pad te gaan door onze gemeente! 

Zondag 17 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag gaan we net zoals op kamp een vetzakkendag organiseren. 
We gaan ervoor zorgen dat jullie allemaal zo vettig mogelijk naar 
huis terugkeren. (Sorry mama’s en papa’s) Vergeet dus zeker geen 
kleding aan te doen die VUIL mag worden!! 

Zondag 24 oktober  Kattekesberg 10:15-12:45
Vandaag spreken we af aan een ongekend bos. We gaan op 
ontdekking en moeten bepaalde locaties in het bos afvinken op 
onze to – do lijst, dit doen we aan de hand van een kaart. Lukt het 
de kapoenen om om 12u30 aan de uitgang te geraken? 

!!BELANGRIJK!! we spreken dus niet af aan de scouts maar aan 
de ingang van de kattekesberg: Kruising Paulusstraat en Max 
Hermanlei, 2930 Brasschaat

Zaterdag 30 oktober  Vloeiende  18:30-21:00
Dit weekend staat alles in teken van halloween!! Op de vloeiende 
zullen we een echte griezelvergadering organiseren. Wat we exact 
gaan doen is voorlopig nog een verassing voor jullie. Echter kunnen 
we jullie wel garanderen dat het zal spoken!!

KAPOENEN



KAPOENEN KAPOENEN

!!!V ANAF NU STAAN WIJ IEDERE WEEK OP DE VLOEIENDE 
TOT DE KROKUSVAKANTIE! DE UREN ZIJN OOK ANDERS !!!

Zondag 7 november  Vloeiende  09:45-12:15
Vandaag ontdekken we eindelijk wie het sterke geslacht is. Een 
strijd was nog nooit zo leuk! Wie denken jullie dat er gaat winnen, 
team jongens of team meisjes? 

Zondag 14 november  Watertoren  10:15-12:45
Dappere speurneuzen zet jullie schrap voor de spannendste 
uitdaging van het jaar! De burgemeester is namelijk al dagen 
vermist. De politie denkt dat het om een moord gaat. Aangezien 
onze kapoenen echte sherlocks zijn, hebben ze jullie hulp nodig! 
Wie heeft het gedaan?, Op welke plaats? En met welk wapen? 
GO GO GO CLUEDOOO

!!BELANGRIJK!! wij spreken af aan de ingang van het park 
(watertoren). 

20 - 21 november  Vloeiende           INFO VOLGT
Tijdens dit weekend zullen de kapoenen voor de eerste keer een 
nachtje overnachten met de scouts. Hierover volgt snel meer 
informatie.

Zondag 28 november  Vroente  10:15-12:45
Trek jullie beste stapschoenen aan en doe warme kleren aan 
want vandaag gaan we een superleuke ochtendwandeling doen 
in de Kalmthoutse Heide!!! Leg jullie vogelspotboekjes maar 
klaar en bereid je voor om de mooiste diertjes te spotten die ons 
Belgenlandje te bieden heeft.

We spreken af op de parking van De Vroente, dit zal het 
begin- en eindpunt zijn van onze dauwtocht.

Zondag 5 december  Gidsen  09:45-12:15
Spanneeeeeend!!! Eindelijk is het zo ver we gaan weten of al onze 
kapoenen wel braaf zij geweest dit jaar. Kapoentjes mogen zeker 
een tekening voor sint en piet meebrengen!

Zaterdag 11 december  Vloeiende  18:30-20:00
Wat is er nu leuker dan je twee favorieten dingen te combineren, 
scouts en frietjes eten. Vanavond eten we met de kapoenen 
frietjes ze krijgen allemaal één curryworst en frietjes à volonté. 
Dit festijn zet zich verder op de dansvloer waar we allemaal onze 
dansbeentjes losgooien. 

Zaterdag 18 december  Vloeiende   18:30-20:00
Omdat jullie leidingsploeg momenteel nog altijd druk in de weer 
is met studeren om later veel centjes te verdienen, zullen we deze 
zaterdagavond een gezelschapspellenvergadering houden. Wie is 
het ?, 4 op een rij, monopoly, … we zullen het allemaal spelen.

!!BELANGRIJK!! Vergeet niet om zelf spelletjes mee te nemen!!

Zondag 26 december      Thuis
Vandaag is het geen vergadering want het is een drukke 
feestperiode. Niet getreurd, we zien jullie over twee weken alweer 
op een supertoffe vergadering!

Zondag 2 januari       Thuis
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! Hopelijk hebben jullie al enorm 
genoten van het fantastische feest en hebben jullie al veel 
nieuwjaarsbrieven voorgelezen. 

Zondag 9 januari       Thuis
Vandaag is het de laatste zondag dat jullie kunnen uitslapen, 
volgende week zien we jullie graag weer!



KABOUTERS
LEIDING

Lotte

Sietske

Jolie

Kate

KABOUTERS

Zondag 3 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Iedereen kent het wel je in het niets achteruit laten vallen met de 
hoop dat je vriendin je opvangt. Vandaag testen we hoe goed we 
elkaar kunnen vertrouwen, maar niet gewoon vertrouwen BLIND 
vertrouwen… Ben jij ook even benieuwd naar het vertrouwen in 
onze groep? Kom dan zeker langs op deze vergadering!

Zondag  10 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Heb je je ook altijd al afgevraagd hoe groot jouw Disney kennis 
is? Wij alvast wel, daarom dat we jullie kennis wel eens willen 
aftoetsen. Wil je zeker en vast winnen? Dan kan je best je 
kennis nog eens opfrissen door je al lievelingsfilms nog eens te 
herbekijken!

Zondag 17 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Wat Piet Huysentruyt, Sergio Herman en Jeroen Meus kunnen, 
kunnen de kabouters ook! Sla je handdoek over je schouder want 
vandaag gaan wij koken. Met een snuifje ervaring en een wolkje 
goede wil, maken wij op een bedje van enthousiasme een enorm 
lekker ‘gerechje’.

Zondag 24 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Pak je zaklamp al maar klaar en zet je bril in je haar, maar PAS OP!!! 
Want er is iets vreselijks gebeurd! Er is iemand vermoord... Willen 
jullie ons helpen te achterhalen wie dit deed?? Kom ons dan zeker 
helpen vandaag.

Zondag 31 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Spookt het daar bij jullie ook zo..? Ons lokaal zit boordevol spoken 
en we vinden die best wel griezelig… Als jullie allemaal verkleed 
komen als de engste griezelfiguren die jullie kennen, dan kunnen we 
die enge spoken misschien wel wegjagen. Helpen jullie ons door 
jullie super griezelig te verkleden?



KABOUTERS KABOUTERS

Zondag 7 november  Gidsen  10:00-12:30
De herfst is begonnen! Dit wil zeggen dat er een prachtig tafereel 
aan kleuren is in de natuur. Vandaag gaan we deze kleuren 
verkennen. Neem allemaal voorwerpen (Vb. blaadje, dennenappel, 
zand, …) mee om samen een kunstwerk te maken.

Zondag 14 november  Gidsen   10:00-12:30
Vandaag is het erg belangrijk dat jullie goed uitgeslapen zijn. 
Voor deze vergadering hebben jullie namelijk al jullie hersencellen 
nodig! Er zal veel nagedacht moeten worden. Anders raken 
we misschien nooit meer uit het lokaal… Hou je klaar voor een 
spannende, interessante, maar vooral uitdagende escaperoom!

Zondag 21 november  Gidsen           10:00-12:30
Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat 
iets wat je echt proberen moet. Want hoe je profiteren kan, daar 
weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed! 
Wij verwachten jullie vandaag aan het lokaal voor een beren-leuk 
spel!

Zondag 28 november  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag is het weer de jaarlijkse kerstrozen verkoop! Haal je 
beste overtuig- en verkoop skills maar al boven want we willen er 
natuurlijk zoveel mogelijk verkopen. Help jij mee de kerstsfeer bij 
iedereen in huis te brengen? Verkoop er dan aan iedereen die je 
kent van je familie tot je buren, of zelfs aan de juf/meester van je 
klas.

Zondag 5 december  Gidsen  10:00-12:30
Jullie kunnen al wel raden wat we deze vergadering zullen doen. 
Zes december is al jaar en dag een bijzonder, speciale en leuke 
dag, want dan komt de Sint! Dit jaar vieren we zijn verjaardag 
een dagje vroeger. Kom vandaag zeker naar de scouts en geniet 
samen met ons van Sinterklaas zijn verjaardag.

Zondag 12 december  Gidsen  10:00-12:30
Neem je dikke sokken mee en trek je handschoenen aan, want 
vandaag gaan we … SCHAATSEN!! Wij verwachten jullie om 
10u aan het Blauw plein in Kapellen!

17-19 december             Gidsen
De vakantie komt eraan en het is niet zomaar een vakantie, het 
is de kerstvakantie! Daarin vieren we natuurlijk veel feest! Om 
jullie voor te bereiden op al die feestjes, houden wij dit weekend 
een fantastisch feest-weekend!! Laat de kans niet schieten en 
vergezel ons op dit prachtig weekend.

Zondag 26 december      Thuis
Vandaag is het geen vergadering want het is een drukke 
feestperiode. Niet getreurd, we zien jullie over twee weken alweer 
op een supertoffe vergadering!

Zondag 2 januari       Thuis
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! Hopelijk hebben jullie al enorm 
genoten van het fantastische feest en hebben jullie al veel 
nieuwjaarsbrieven voorgelezen. 

Zondag 9 januari       Thuis
Vandaag is het de laatste zondag dat jullie kunnen uitslapen, 
volgende week zien we jullie graag weer!



JONGGIDSEN
LEIDING

JONG GIDSEN

Zondag 3 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Eindelijk is het geen geheim meer, wij zijn jullie leiding! Nu 
moeten wij jullie allemaal leren kennen zodat we super mega toffe 
vergaderingen kunnen inplannen! Maar de vraag van vandaag 
is hoe goed denken jullie ons te kennen? Kom zeker naar deze 
vergadering want misschien leer je nog wel grappige weetjes 
over jullie spik-splinter nieuwe leiding!!

Zondag  10 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Weten jullie waar wij zin in hebben? … BRUNCH! En daarom 
gaan we die vandaag zelf maken! maar hoe cool zou het zijn als 
we die maken op ons zelfgemaakt kampvuur? Zeer cool! Jaja, 
vandaag is het woudlopers keuken! Joepie!

Zondag 17 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Hoe goed kennen jullie je mede- jogi’s ? daar zullen we vandaag 
zeker achter komen! Zeker komen is de boodschap.

Zondag 24 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Deze zondag is het HEEL belangrijk dat je aanwezig bent!! Want 
we gaan het aller leukste tofste coolste spannende grappigste 
spel spelen OOIT! Denk al is na over mooie namen voor een 
tuinkabouter want dit kan handig blijken. 

Zaterdag 30 oktober  Gidsen  19:00-21:30
Spinnen, vleermuizen, heksen en pompoenen! Wat zou het thema 
van deze vergadering nu kunnen zijn… Halloween natuurlijk! 
We hebben speciaal hiervoor een extra spannende vergadering 
voorzien! Komen is de boodschap want je gaat iets gemist 
hebben!!!

Jelke

Estée



JONG GIDSEN JONG GIDSEN

5 - 7 november             Gidsen
Hopelijk hebben jullie genoten van de vakantie want we gaan er 
dit weekend een bangelijk weekend van maken! Meer info volgt 
nog, maar wij hebben er na een jaar stilzitten heel veel zin in!

Zondag 14 november  Gidsen                  10:00-12:30
Vandaag staat in het teken van verrassingen! Willen jullie ook 
zo graag weten wat we gaan doen? Kom dan zeker naar onze 
verrassingsvergadering.

Zondag 21 november  Vroente           07:00-09:30
Vandaag gaan we lekker vroeg uit de veren! We gaan naar de 
prachtige zonsopgang zien op de kalmthouste heide! Dit wil je 
toch niet missen?

Zondag 28 november  Gidsen  10:00-12:30
Denk al eens na over je beste verkooppraatje en zet je mooiste 
tandpasta glimlach op want vandaag gaan we zoveel mogelijk 
kerstrozen verkopen! Het is dus de jaarlijkse kerstrozenverkoop! 
Verkoop er ook zeker zelf al veel bij je oma’s, opa’s, moeke’s, 
vake’s, tantes, nonkels, peters, meters, buren,… Degene die het 
meeste verkoopt wint een prijsje!

Zondag 5 december  Gidsen  10:00-12:30
‘Hij komt, hij komt die lieve goede sint!’ Jazeker vandaag komt 
sinterklaas naar de scouts! Zijn jullie braaf geweest dit jaar? We 
zullen er samen achter komen… Wees zeker aanwezig want 
iedereen is toch benieuwd naar wat die zotte roetpieten weer 
gaan uitsteken!

Zondag 12 december  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag gaan we met de hele scouts gezellig schaatsen! Voor 
sfeer en gezelligheid op de schaatsbaan moet je zeker komen 
deze zondag!

Zaterdag 18 december  Gidsen  19:30-21:30
Trek allemaal jullie mooiste kerstoutfit al maar aan! We houden 
een gezellig kerstfeestje deze avond! Wij zorgen ook voor lekkere 
snacks, dus hou nog een plaatsje over in jullie buik.

Zondag 26 december      Thuis
Vandaag is het geen scouts want het is kerstvakantie! Wij missen 
jullie alvast heel erg maar wees gerust binnenkort staan we weer 
voor jullie klaar! Iedereen een gelukkig kerstfeest en een vrolijk 
nieuwjaar toegewenst! XOXO jullie leiding

Zondag 2 januari       Thuis
Vandaag is het geen scouts want het is kerstvakantie! Wij missen 
jullie alvast heel erg maar wees gerust binnenkort staan we weer 
voor jullie klaar! Iedereen een gelukkig kerstfeest en een vrolijk 
nieuwjaar toegewenst! XOXO jullie leiding

Zondag 9 januari       Thuis
Vandaag is het de laatste zondag dat jullie kunnen uitslapen, 
volgende week zien we jullie graag weer!



GIDSEN

LEIDING

GIDSEN

Zondag 3 oktober  Gidsen  10:00-12:30
De eerste vergadering van het jaar waar we eindelijk ‘alleen’ iets 
in tak kunnen doen! Kijken jullie er even hard naar uit als wij? Tijd 
om elkaar deftig te leren kennen. Oh en ook tijd om misschien 
een kreet te verzinnen, of zijn jullie daar al te oud voor? En 
tenslotte ook tijd voor af te spreken wat jullie A-B-S-O-L-U-U-T 
dit jaar willen doen. 

Zondag  10 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag is het een ‘zoek de leiding vergadering’. Spannend 
toch? Want waar gaan wij verstopt zitten? En nog belangrijker: 
gaan jullie ons wel vinden? Zorg dat je ogen scherp zijn, je neus 
geuren kan onderscheiden en je voetjes snel genoeg kunnen 
rennen want je gaat het nodig hebben hihi! 

PS: Het is vereist dat een aantal leden hun gsm meenemen voor 
deze vergadering. Wie zijn gsm meeneemt bespreken we via 
whatsapp. 

Zondag 17 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag doen we een mega cool bosspel, met de nadruk op 
‘cool’. Zorg dat je een lange broek aanhebt en neem zeker een 
trui mee, want dit zal je nodig hebben. Waarom leggen we later 
uit, maar wees voorbereid!

Zondag 24 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag hebben we geweldig stadsspel op de planning! Dit 
wil je niet missen want het belooft een grappige, vreemde en 
knotsgekke voormiddag te worden. Wij verwachten iedereen 
stipt om 10u aan ons lokaal MET DE FIETS. Hier ronden we de 
vergadering ook af om 12u30. 
PS: Het is vereist dat een aantal leden hun gsm meenemen voor 
deze vergadering. Wie zijn gsm meeneemt bespreken we via 
whatsapp. 

Evelien

Bart

Robine



GIDSEN GIDSEN

Zondag 31 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Halloweenvergadering it is! We moeten wel iets doen in dit 
thema aangezien het maar één keer op een jaar kan. We zullen 
testen of jullie kookskills hebben, maar ook of jullie goed kunnen 
lopen, proeven en drinken. Klinkt als iets vreemd? Of klinkt het 
juist bekend? Weten jullie wat we gaan doen? Wij natuurlijk wel!

Zaterdag 6 november  Gidsen  19:30-21:30
Zoals jullie allemaal wel weten is het essentieel om als scouts je 
weg zowel overdag als ’s avonds te vinden. Niet te vergeten, dit 
op een relatief korte tijd met misschien zelfs geen volledige kaart. 
Het is tijd om jullie oriëntatie te testen! Bereid je voor in de zin: 
doe stevige wandelschoenen, een lange broek en vooral je das 
aan! We gaan op pad!

Zondag 14 november  Gidsen                  10:00-12:30
Het is fysiek, het is inspannend, het bevat denkwerk en vereist 
krakende hersencellen, het vereist techniek en het is uitputtend. 
Weten jullie al wat we gaan doen? Laat je hersencellen werken 
en pluis het maar uit! Jullie komen het waarschijnlijk pas op de 
dag zelf te weten.

Zondag 21 november         Gidsen  10:00-12:30
Hongerig als jullie zijn, hebben jullie wel zin in een goed 
ontbijtje. Wel vandaag zullen we jullie magen vullen met allemaal 
lekkernijen. Het enige nadeel? Jullie moeten het zelf koken en 
afhankelijk van hoe goed jullie meedoen krijgen jullie beter eten. 
Klaar om deze strijd aan te gaan?

26 - 28 november                   Gidsen
Eindelijk, terug een eerste scoutsweekend na die jaren corona! 
Wie kijkt er al uit om in ons eigen lokaal twee nachtjes te 
vertoeven? Wij wel! Verdere details over het weekend krijgen 
jullie via mail! 

Zondag 28 november  Gidsen  10:00-12:30
Zei er iemand kerstroos? Ik dacht van wel! Vandaag is het DE 
tijd om jullie beste en liefste glimlach boven te halen, want het is 
verkooptijd! Jullie oefenen alvast je verkoopskills en wij voorzien 
kerstrozen. Tot straks!
Zondag 5 december  Gidsen  10:00-12:30
Ofwel geraak je in de zak van de roetpiet ofwel wordt je beloond 
met veel snoep. Ofwel krijgen jullie cadeautjes ofwel krijgen jullie 
niets. Wie zal het zeggen? Kom alvast en ontdekt het zelf!  

Zondag 12 december  Gidsen  10:00-12:30
EINDELIJK! Na de afgelopen coronajaren kunnen we terug 
voor de eerste keer gaan schaatsen! Neem alvast een paar 
handschoenen, extra warme trui en een paar dikke sokken klaar.

Zaterdag 18 december  Gidsen  19:30-21:30
Jippie, het is bijna kerstmis! Dat betekent cadeautjes en veel 
lekker eten! Vanavond gaan we iets doen in kerstmis thema. 
Misschien een kerstmis filmavond of een kerstmisfeestje? Wat zal 
het zijn? Ontdekt het door te komen
PS: Verkleed je in kerstmis thema.

Zondag 26 december      Thuis
Vandaag laten we jullie uitslapen zodat jullie buikjes nog eventjes 
al de lekkere gerechten van kerstmis kunnen verteren! Geniet niet 
enkel van deze lange & rustige zondagochtend maar ook van al 
de kerstcadeautjes! 

Zondag 2 januari       Thuis
Vandaag is het geen scouts want het is kerstvakantie! 

Zondag 9 januari       Thuis
Vandaag is het de laatste zondag dat jullie kunnen uitslapen, 
volgende week zien we jullie graag weer!
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Zondag 3 oktober  Gidsen  10:00-12:30
De allereerste vergadering van jullie Jin- jaar is meteen ook 
de allerbelangrijkste. We gaan brainstormen over mogelijke 
acties, en bespreken hoe we de acties gaan voorbereiden die al 
vaststaan. Ook gaan we bekijken welke landen we willen kiezen 
voor ons buitenlands kamp. Hiervoor moeten jullie dus zeker 
allemaal aanwezig zijn!! 

Zondag  10 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Omdat jullie volgend jaar mee het leiding korps zullen versterken, 
beginnen we dit jaar al met wat oefening. Vandaag gaan jullie een 
eerste keer mee leiding geven bij een andere tak. Jullie worden 
in groepjes verdeeld en mogen al eens proeven van het zalige 
leiding zijn! Bereid jullie maar goed voor op enthousiaste kids! 

Zondag 17 oktober  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag kunnen jullie weer volop lid zijn en genieten van een 
old-school bosspel. Zie dat je comfortabele kledij aanhebt waarin 
je je makkelijk kan bewegen, want het belooft sportief te worden!! 
We spreken af aan de ingang van het Rood in Kapellen. Tot dan! 

Vrijdag 22 oktober  Gidsen  06:30-08:00
Vandaag willen we onze eerste actie houden! Het is de DAG 
VAN DE JEUGDBEWEGING en dat kunnen we niet ongezien 
voorbij laten gaan. We moeten nog toestemming krijgen van de 
gemeente voor deze actie en van zodra die er is, gaan we een 
bangelijk ontbijt voorzien voor alle jeugdbeweging van Kapellen 
en omstreken! Slaap maar lekker want we gaan vandaag extra 
vroeg uit de veren! 

Emma
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Zaterdag 30 oktober  Gidsen  19:00-22:00
En meteen komt ook onze tweede actie die te maken heeft met 
halloween!! De vloeiende organiseert een fakkeltocht en wij 
mogen achteraf de drankjes en hapjes voorzien voor de ouders 
en leden! We zullen verder communiceren over de taakverdeling 
en het uur dat jullie aanwezig moeten zijn! Het is de bedoeling 
dat je er in VOLLEDIG uniform staat, en je mag je ook altijd wat 
‘enger’ maken om in het halloweenthema te horen!! 

Zondag 7 november  Gidsen  10:00-12:30
Om jullie toch nog te bewijzen als echte scoutsmeisjes 
organiseren we vandaag een dropping! Het zal er eentje zijn met 
speciale technieken die we nog nooit eerder gedaan hebben. 
Neem maar wat flosdraad mee want wie weet komen jullie wat 
vissengraten tegen... 

12 - 14 november             INFO VOLGT
JOEPIEEEEEEE!!! We mogen eindelijk terug op weekend!! 
Het thema komen jullie nog te weten op de vergaderingen zelf. 
Ook zal er nog een brief worden gestuurd naar jullie ouders om 
verdere informatie mee te delen! Het gaat super leuk worden op 
een bangelijke locatie dus zorg ervoor dat je dit weekend alvast 
reserveert! 

Zondag 21 november  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag gaan jullie nog eens proeven van het leidinggeven. 
Vorige keer had je misschien een tak die je niet echt lag of juist 
wel en wil je je vandaag extra inzetten om voor onze lieve leden 
een onvergetelijke zondag klaar te maken! Maak je klaar om ook 
vandaag met hulp van ons een vergadering mee te leiden.

Zondag 28 november  Gidsen  10:00-12:30
Vandaag gaat onze jaarlijkse kerstrozenverkoop door! Aangezien 
deze actie altijd veel centjes oplevert voor onze kas verwachten 
we dat jullie allemaal aanwezig zijn vandaag. Laat als oudste 
gidsentak maar eens zien hoe goed jullie verkoopskills zijn!! 

Zondag 5 december  Gidsen  10:00-12:30
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan....  
Ja ja, vandaag komt die goedheiligman naar onze scouts. Maar 
we gaan ook een KEI COOLE constructie sjorren! Het wordt een 
techniekenvergadering mor anders... 

Zondag 12 december  Gidsen           10:00-12:30
Dit weekend moeten we zeker een derde actie doen, als we een 
relaxt jinkamp willen! We hopen op onze brainstorm vergadering 
voldoende inspiratie te halen om dit weekend iets te plannen! Dit 
is dus voorlopig nog een verrassing voor jullie en ons! Je mag 
altijd al nadenken over toffe ideetjes. 

Zaterdag 18 december  Gidsen  19:30-21:30
Zoals elk jaar sluiten we het semester af met een super geweldig 
Kerstfeestje!! We verwachten jullie allemaal in opperbest (Kerst)
humeur en vergeet zeker geen (zelfgemaakt) cadeautje mee te 
nemen. De leiding zorgt voor de rest!

Zondag 26 december      Thuis
Vandaag is het vakantie dus mogen jullie lekker uitslapen!

Zondag 2 januari       Thuis
Vandaag is het geen scouts want het is kerstvakantie! 

Zondag 9 januari       Thuis
Vandaag is het de laatste zondag dat jullie kunnen uitslapen, 
volgende week zien we jullie graag weer!



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


