Nov - Jan

LEIDING

INTRO
GROEPSLEIDING

KAPOENEN
Lotte Boutens
Thaïs Verhaeghe
Sam Van Gestel
Willem Manssens

Beste ouder(s)/ voogd
lotte@gidsenkapellen.be
thaïs@gidsenkapellen.be
sam@scoutsvloeiende.be
willem@scoutsvloeiende.be

0468.22.05.01
0488.68.17.55
0471.59.63.04
0478.80.33.36

KABOUTERS
Sietske de Bock
Hannelore Suys
Lihla Jordan
Anna Hofkens

sietske@gidsenkapellen.be
hannelore@gidsenkapellen.be
lihla@gidsenkapellen.be
anna@gidsenkapellen.be

0468.19.40.05
0497.29.55.92
0494.98.66.22
0486.67.74.12

November is ook de maand van onze jaarlijkse kerstrozenactie.
Vergeet zeker uw kerstrozen bestelling niet! We verkopen dit jaar
mooie rode en roze kerstrozen, ideaal om in de kerstsfeer te
komen.

robine@gidsenkapellen.be
sari@gidsenkapellen.be
rose@gidsenkapellen.be
clio@gidsenkapellen.be

0474.08.06.75
0487.45.71.10
0478.92.54.62
0465.56.00.60

yana@gidsenkapellen.be
william@gidsenkapellen.be
sofie@gidsenkapellen.be
janne@gidsenkapellen.be

0471.45.64.06
0491.75.44.07
0498.70.63.80
0468.41.66.50

Ook een primeur van dit jaar heeft het oudercomité een feestje
georganiseerd! Op 19 oktober zijn alle mama’s en papa’s welkom in
de Zwarte Paula! Dit feestje wil je zeker niet missen!
Verder vinden jullie in deze kagiber de kampdata van dit jaar
terug! Noteer deze zeker in uw agenda want dit kamp gaat weer
memorabel zijn! Want we gaan weer op groepskamp!
Ten slotte sluiten we af met ons oudercomité. Zij staan doorheen
het jaar paraat voor leuke vervangvergaderingen, acties,
klusjesdagen en zelfs een feestje! Zij zoeken elk jaar helpende
handen om hun oudercomité te versterken. Heeft u interesse om
deze zaken mee in goede banen te leiden? Stuur dan zeker een
mailtje naar de groepsleiding.
Indien er vragen zijn, stuur gerust naar
groepsleiding@ gidsenkapellen.be

JABBERS
Robine Labaere
Sari Brits
Rose Ratinckx
Clio Baert

JOGI’S
Yana Van der Vloet
William Van der Kelen
Sofie Huybrechts
Janne Monsieurs

GIDSEN
Jelke de Bock
Bart Kockx

jelke@gidsenkapellen.be
bart@gidsenkapellen.be

0491.29.01.29
0473.67.65.36

GROEPSLEIDING
Jelke de Bock
Yana Van der Vloet

Onze eerste maanden scoutsjaar zitten er al op! Wij hebben er
alvast van genoten! De vergaderingen vliegen voorbij. Nu komen
de wintermaanden eraan, dit komt goed uit want ons nieuw lokaal
is bijna af!

groepsleiding@gidsenkapellen.be
groepsleiding@gidsenkapellen.be

0491.29.01.29
0471.45.64.06

Stevige linker
De groepsleiding

J
I
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Beste ouders en leden
Het is weer zover! Onze jaarlijkse
L E I Dkerstrozenverkoop
ING
is begonnen!
Dit jaar verkopen we zowel rode als roze
kerstrozen aan zeer democratische prijzen!
Spijtig genoeg kunnen we dit jaar geen witte
kerstrozen aanbieden maar in de plaats
daarvan hebben we ons aanbod uitgebreid
met roze kerstrozen.
U kan uw bestellingen doorgeven door de
onderstaande link te kopiëren, dit tot
woensdag 23 november.
https://shop.stamhoofd.be/23ste-sintjacobusgidsen-kerstrozenactie-22-23/
De bestellingen kunnen opgehaald worden op
zondag 27 november tussen 10u15 en 12u30
aan ons lokaal.

Kerstrozen
actie

FJuI iNf jSe
LEIDING

Beste ouders
“Missen jullie het om op een goeie fuif te
zijn? Hebben jullie ook last van knaldrang?
En hebben jullie vooral nog eens zin om de
beentjes eens goed los te gooien?”
Ons fantastisch oudercomité heeft hier de
perfecte oplossing voor! Op 19 november
organiseren ze de enige echte “ouders in
bottinen party” speciaal voor jullie! Waar?
Jeugdhuis Zwarte Paula (Antwerpsesteenweg
237, 2950 Kapellen)
Hoe geraak ik aan tickets? Bij de leden van
het oudercomité (herkenbaar aan hun trui)
elke zondag als het uniform winkeltje open is!
Er is geen vrije inkom dus vergeet zeker geen
ticket te kopen. Let op enkel cash te betalen!
Hopelijk hebben jullie er
zin in!

KAPOENEN
LEIDING

Beste ouders en kapoenen zoals elk jaar vinden onze vergadering
per semester op een andere scouts plaats. Bij elk tekstjes staat er
‘Vloeiende’ of ‘Gidsen’. Dit verwijst naar het terrein waar de
vergadering is (soms staat er een andere locatie en is het niet op
de scouts) .

Zondag 13 November

Willem

9:45-12:15

Ohnee! Wij hebben telefoon gekregen van Nemo:
Dory is vermist! Ergens in de grote, diepblauwe
oceaan is Dory verdwaald en helemaal alleen. Maar jij
kan ze helpen! Kom deze vergadering mee speuren
naar Dory en ontrafel het mysterie. Let’s find Dory!

Zondag 20 November

Vloeiende

9:45-12:15

Ben jij de snelste? De sterkste? De lenigste? Dat
zullen we vandaag te weten komen want het is
Olympische spelen vergadering. Trek je
sportschoenen en zweetbandjes aan en laat zien dat
jij de sportiefste kapoen bent!

Thaïs

Zondag 27 November

Lotte
Sam

Vloeiende

Vloeiende

9:45-12:15

Kasper en Kris, de tweelingbroer-koeien, hebben
geen vlekken, maar ze zouden er zo graag willen! Die
krijg je natuurlijk niet zomaar… je moet ze verdienen!
Kasper en Kris zullen zich dus als koeien moeten
bewijzen. Kunnen wij hen daarbij niet helpen zodat ze
hun vlekken sneller verdienen? Let’s koe it!

KAPOENEN

Zaterdag 3-4 December WEEKEND

17:00-12:15

JOEPPIEE! We gaan op weekend op de Vloeiende.
Volgens de traditie houden we het eerste
kapoenenweekend op de terreinen van de Vloeiende.
Het eerste weekend zal van zaterdag tot zondag
plaatsvinden met één nacht slapen. Verdere info zal
volgen via een mail!

Zondag 11 December

Park Brasschaat

9:30-12:00

Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet gaan schaatsen,
maar we gaan wel iets anders leuk doen, namelijk
ROLSCHAATSEN!! Smeer je benen maar in, haal die
beschermers nog eens boven, oefen je evenwicht goed en
kom vandaag naar het park van Brasschaat! Verdere
informatie volgt nog.
LET OP! De vergadering start om 9u30 en eindigt op 12u00.

Zondag 18 December Vloeiende

9:45-12:15

AANDACHT aan alle zoetebekjes! Koekjes uit de
winkel zijn maar saai… Daarom gaan wij onze eigen
kerstkoekjes versieren! Er zijn geen grenzen, laat je
fantasie de vrije loop en kom vandaag mee de
heerlijkste zoete kunstwerkjes maken. Ruik je ze al?

Zondag 1 Januari
10 … 9 … 8 … 7 … 6 … 5 … 3 … 2 … 1 …
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! En daar
gaat je eerste voornemen al,
oplettendheid… Want jij hebt juist
niet gemerkt dat er geen ‘4’ staat
in het aftellen! Hopelijk hebben
jullie al enorm genoten van het
fantastische feest en hebben
jullie al veel nieuwjaarsbrieven
voorgelezen. Wij zijn in ieder
geval ook nog volop aan het
genieten dus het is deze week
nog geen vergadering.
We zien jullie dik, rond en gezond
terug volgende vergadering!

Zondag 25 December
Het is zover, eindelijk Kerstmis! Buiken goed
volproppen en lekker uitslapen, tot binnen twee
weken.

KAPOENEN

KAPOENEN

KABOUTERS
LEIDING

Anna

Sietske

Vrijdag 11 November Gidsen

Weekend

Heb jij er ook al altijd van gedroomd om te slapen in
het oerwoud, te slingeren door de bomen als een
aap, te zwemmen tussen de krokodillen en te
sluipen met de jachtluipaarden? Dan mag je dit
weekend zeker niet missen!!
Aanlegsteiger: Akkerstraat 129, 2950 Kapellen
Vertrektijd: Vrijdag 11 november om 20h
We worden terug verwacht op zondag 13 november
om 10h… tenzij er een olifant in de weg staat
natuurlijk!
,Zondag 20 November Gidsen 10:00-12:30
Behold, deze vergadering staat vol verrassingen!
Niet alleen krijgen jullie compleet andere
leidingsploeg voor vandaag, maar smijten zij jullie
ook nog eens in een geweldig spannende tocht.
Zorg maar dat je niet te veel in het zicht loopt of je
zal de gevolgen moeten dragen. Sneakers not
allowed (stapschoenen aangeraden)

Zondag 27 November Gidsen 10:00-12:30
Hannelore

Lihla

Vandaag houden we onze jaarlijkse
kerstrozenverkoop!!! Probeer zeker allemaal te
komen zodat we weer veel kerstrozen kunnen
verkopen! Hoe meer we er verkopen, hoe meer
leuke dingen we kunnen doen tijdens de
vergaderingen en op kamp En, natuurlijk niet
onbelangrijk, er is een prijs voor het lid dat het
meest aantal kerstrozen verkoopt!

KABOUTERS

Zondag 4 December

Gidsen

10:00-12:30

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT UIT SPANJE
WEER AAN!!! Deze keer staat niet alleen de leiding
jullie met open armen te verwelkomen. Vandaag
komt de Sint helemaal uit Spanje de scouts
bezoeken. Wij zijn alvast heel enthousiast om hem
te zien!

Zondag 11 December

Park Brasschaat

9:30-12:00

Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet gaan
schaatsen, maar we gaan wel iets anders leuk
doen, namelijk ROLSCHAATSEN! Dus we beginnen
onze dag rollend.
We spreken deze dag af aan het park van
Brasschaat, verdere informatie volgt nog! Zie dat
jullie goed beschermd zijn.

Zondag 18 December

Gidsen

10:00-12:30

Vandaag spelen we een echt groepsspel. Teamwork is
hier essentieel, want wie durft het op te nemen tegen
de leiding? Zijn jullie graag actief bezig of schilderen
jullie graag? Of houden jullie meer van zingen? Laat
dit ons dan zeker zien vandaag!

Zondag 1 Januari
Wist je ‘t al, het is echt
waar.
Vandaag begint het
nieuwe jaar!
Het is een feest voor jou
en mij, en daar hoort dit
berichtje bij.
Geniet maar goed van
deze nieuwe start,
En dan zien wij jullie
graag volgende
vergadering terug!

Zondag 25 December
JOOOEEEPIEEEEEE VAAAAAAAAKANTIEEEEEEE!!
Vandaag geen vergadering helaas (snif snif), maar wel
nog eens lekker lang uitslapen : ))

KABOUTERS

Zondag 13 November

JABBERS

10:00-12:30

Vandaag starten we met een appel en een ei en
eindigen we met heel veel lekkernij. Haal jullie liefste
glimlach maar boven om deur aan deur de mensen hun
kasten te laten openen. Maar zo gemakkelijk is het
niet, probeer lekkere snacks te verzamelen voor ons
leuk weekend!

LEIDING

Zondag 20 November
Behold, deze vergadering staat vol verrassingen!
Niet alleen krijgen jullie compleet andere
leidingsploeg voor vandaag, maar smijten zij jullie
ook nog eens in een geweldig spannende tocht.
Zorg maar dat je niet te veel in het zicht loopt of je
zal de gevolgen moeten dragen.
Sneakers not allowed (stapschoenen aangeraden)

Robine

Rose

Vrijdag 25-26-27 November

Gidsen

Weekend

MEER INFO VOLGT!
We eindigen ons weekend met kerstrozen verkopen,
weer deur aan deur! Welke groep kan de meeste
kerstrozen verkopen? Daarna sluiten we ons leuke
weekend af en moeten we jammer genoeg onze
spullen bij elkaar nemen om naar huis te gaan.

Clio
Sari

JAB
KA
BB
ER
O SU T E R S

Zondag 4 december

Gidsen

10:00-12:30

Daar wordt op de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt wie zou dat zijn? Zijn jullie
braaf geweest dit jaar? Of hebben de jabbers van alles
uitgespookt? Kom zeker naar de vergadering om erachter te
komen en wie weet krijg je wel wat lekkers van de roetpieten :)

Zondag 11 December

Park Brasschaat

9:30-12:00

Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet gaan
schaatsen, maar we gaan wel iets anders leuk doen,
namelijk ROLSCHAATSEN! Dus we beginnen onze
dag rollend.
We spreken deze dag af aan het park van
Brasschaat, verdere informatie volgt nog! Zie dat
jullie goed beschermd zijn.

Vrijdag 16 December

Gidsen

19:00-21:30

Vandaag zal de vergadering in de avond zijn.
Voelen jullie de kerstsfeer al? Kom dan in jullie
leukste kerstpyjama. Voorzie ook een zelfgemaakt
kerstcadeau en dan gaan we samen genieten van
een leuke kerstfilm met wat lekkers!! HO HO HO
HOpelijk tot dan! PS neem ook een dekentje mee
dit zit gezelliger

Zondag 1 Januari
Liefste jabbers
We hebben nu al wel wat
samen beleefd: zoals een
kennismaking, het bezoek van
de sint én ons superleuk
weekend. Kijken jullie al uit
naar het nieuwe jaar samen
met ons? Wij wel! Geniet nog
van jullie welverdiende
vakantie en tot snel!
Een stevige linker
Jullie liefste jabberleiding
01 januari 2023

Zondag 25 December
Hey hey! Hoe is het daar? Hopelijk hebben jullie al
leuke cadeautjes mogen ontvangen, wij zijn al mega
benieuwd naar wat jullie gekregen hebben! Geniet van
jullie welverdiende kerstvakantie en geniet van elkaar!
Fijne kerst allemaal!!.

JABBERS

JONGGIDSEN
LEIDING

Zondag 13

November

Gidsen

10:00-12:30

Beste Jogi’s, vandaag worden jullie echte
speurneuzen! Hoe sneller jullie de raadsels oplossen,
hoe dichter jullie bij de verrassing komen. Vergeet
je verstand en je speurkunsten niet, want die gaan
jullie nodig hebben! Tot zondag!

Vrijdag 18-19-20 November Gidsen weekend
Joepie, het eerste jogi weekend staat voor de
deur. Ondanks dat het in november al wat
kouder is brengen we de zon naar ons lokaal.
WIJ BRENGEN HAWAÏ NAAR DE GIDSEN!

Janne
William

Meer info kunnen jullie terugvinden in jullie
mailboxen!

Zondag 27 November Gidsen

Yana

10:00-12:30

Vandaag halen we jullie innerlijke
Businesswomen naar boven! Het is namelijk
weer kerstrozen seizoen!! Oefen jullie beste
verkooppraatjes alvast want dat gaan we zeker
nodig hebben. Tot zondag!

Sofie

JONG GIDSEN

Zondag 4 December

Gidsen

10:00-12:30

Angstig voor zijn oordeel wachten wij allemaal af. Ik zie hem al
staan... Hij paradeert in de prachtigste gewaden met een vergulde
staf, mijter en 2 van zijn trouwste reisgenoten. Dan maken we
oogcontact en ik voel een rilling langs mijn rug gaan…
Zondag 1 Januari
Ben jij stout geweest? Of juist enorm braaf? Of ben je benieuwd wat
Allerliefste jogi’s,
de Sint over jou te weten is gekomen? Kom dan zeker langs om
onze favoriete heilige bezig te zien en een handenvol snoep te
Tijd om even stil te staan bij
krijgen!!!
het voorbije jaar.
Zondag 11 December
Park Brasschaat
9:30-12:00
We hebben ondertussen
Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet gaan schaatsen,
samen al vanalles
maar we gaan wel iets anders leuk doen, namelijk
meegemaakt
ROLSCHAATSEN! Dus we beginnen onze dag rollend.
en er staat ons nog zoveel
We spreken deze dag af aan het park van Brasschaat,
te wachten.
verdere informatie volgt nog! Zie dat jullie goed
Vandaag is het geen
beschermd zijn.
vergadering dus geniet van
Vrijdag 16 December
Gidsen
18:00-20:00
jullie vakantie
en vier het nieuwe jaar met
De kerstman is zijn slee al aan het poetsen en
je familie.
cadeautjes aan het inladen. Dat betekent dat het
Wij wensen jullie alvast een
dringend tijd is voor ons om in de kerstsfeer te
gelukkig nieuwjaar!
komen! Zet jullie kerstmuts op en vergeet zeker
geen klein cadeautje.
De jogi-leiding
1 januari 2023

Zondag 25 December

Het is zover, eindelijk Kerstmis! Buiken goed
volproppen en lekker uitslapen, tot binnen twee
weken.

JONG GIDSEN

GIDSEN

Zondag 13 November Kalmthoutse Heide 10:00-12:30
Om de creatiefste komiek ter wereld te quoteren
(Wim Helzen): Ik ben een beir. Nu mogen jullie jullie
beste “beir” laten zien in de Kalmthoutse Heide want
we gaan namelijk ijsberen!! Voor diegenen die niet
weten wat dit inhoudt: dat zie je dan wel!
Wat heb je nodig? Ijsberen kan je enkel en alleen
met warme kleren, een badpak of bikini en een
handdoek! Wij hebben er in ieder geval al zin in!
Tot dan!

LEIDING

Zondag 20 November Gidsen

Bart

Behold, deze vergadering staat vol verrassingen!
Niet alleen krijgen jullie compleet andere
leidingsploeg voor vandaag, maar smijten zij jullie
ook nog eens in een geweldig spannende tocht.
Zorg maar dat je niet te veel in het zicht loopt of je
zal de gevolgen moeten dragen.
Sneakers not allowed (stapschoenen aangeraden)

Zondag 27 November

Jelke

10:00-12:30

Gidsen

10:00-12:30

Vandaag is het onze jaarlijkse kerstrozenactie! Bedenk
je beste verkooppraatje en zet je mooiste tandpastaglimlach op, want deze vergadering gaan we zoveel
mogelijk kerstrozen verkopen! Verkoop er ook zeker
zelf al veel bij je oma’s, opa’s, moeke’s, vake’s, tante's,
nonkels, peters, meters, buren, … Diegene die de
meeste kerstrozen verkoopt, wint een prijs!

GIDSEN

Zondag 4 December Gidsen

10:00-12:30

Angstig voor zijn oordeel wachten wij allemaal af. Ik
zie hem al staan... Hij paradeert in de prachtigste
gewaden met een vergulde staf, mijter en 2 van zijn
trouwste reisgenoten. Dan maken we oogcontact en
ik voel een rilling langs mijn rug gaan…
Ben jij stout geweest? Of juist enorm braaf? Of ben je
benieuwd wat de Sint over jou te weten is gekomen?
Kom dan zeker langs om onze favoriete heilige bezig
te zien en een handenvol snoep te krijgen!!!

Zondag 11 December

Park Brasschaat

9:30-12:00

Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet gaan
schaatsen, maar we gaan wel iets anders leuk
doen, namelijk ROLSCHAATSEN! Dus we beginnen
onze dag rollend.
We spreken deze dag af aan het park van
Brasschaat, verdere informatie volgt nog! Zie dat
jullie goed beschermd zijn.

Zondag 18 December

Gidsen

10:00-12:30

Laura Tesoro, Jamie-lee Six en Maarten Cop openen in het
jachtseizoen de avontuurlijke jacht op voortvluchtige gidsen uit
Kapellen en brengen daarmee deze Youtube-hit naar het
Vlaamse televisiescherm. Kunnen jullie ontsnappen? Deze
epische vergadering wil je niet missen! Je fiets kan wel eens
handig zijn…

Zondag 1 Januari
Allerliefste gidsen,
Een sterretje op je neusje,
Een sterretje op je wang.
Ik tover jou veel geluk,
Een heel jaar lang!
Jullie kapoenen,
Bart en Jelke
1 januari 2023
Wij zien jullie graag na de
vakantie terug!

Zondag 25 December
Het is zover, eindelijk Kerstmis! Buiken goed
volproppen en lekker uitslapen, tot binnen twee
weken.
GIDSEN

GIDSEN

Kamp data
Dit jaar genieten we nog eens van een
groepskamp!! Alle takken gaan naar
hetzelfde terrein en zullen hier een
fantastische 5/7/10/11 dagen beleven.
Neem jullie mooiste fluo en blok deze
datums alvast in de agenda.

KAMP

KAPOENEN: 7/07/2023 - 11/07/2023
KABOUTERS: 5/07/2023 - 11/07/2023
JABBERS: 3/07/2023 - 11/07/2023
JOGI: 2/07/2023 - 11/07/2023
GIDS: 2/07/2023 - 11/07/2023

KAMP

UNIFORM
d

a

s

trui

h

d
m
e
rok

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

www.gidsenkapellen.be

