
Opgelet: Kijk goed naar de locatie en de uren want omwille van de aangepaste Coronamaatregelen 
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Intro 
 

Beste ouder(s),  
 
We naderen de laatste twee maanden van onze zondagse vergaderingen want het kamp staat nu echt 
voor de deur!  De leiding heeft er alvast enorm veel zin én kijkt ernaar uit om alle leden terug te zien! 
Een aantal zaken moeten in orde zijn vooraleer uw dochter(s) mee op kamp mag. 
Welk moet verplicht (!) in orde zijn?  

➢ Medische fiche moet ingevuld zijn  
➢ Kampgeld moet gestort zijn op juiste rekeningnummer met vermelding van naam  
➢ Kamptoelating moet doorgestuurd zijn naar de takleiding  

 
Bovenstaande zaken zijn tijdens het kampinfo moment ook aan bod gekomen. Bovendien zijn alle 
ouder kampboeken met deze informatie ook via mail naar jullie doorgestuurd. Bent u toch niet op de 
hoogte van deze zaken of weet u niet wat het specifiek inhoudt? Stuur dan een mailtje naar 
groepsleiding@gidsenkapellen.be.  
 
 
We zien de leden de volgende weken graag nog komen!  
 
Een stevige linker,  
De groepsleiding   
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Kapoenen 
Zondag 30 mei Talentenspel Vloeiende 09:30-12:00 
Slim, handig, snel of creatief? Wij testen deze zondag al jullie talenten, dus zet jullie beste beentje maar 
voor. Zijn jullie stoere scouts? Of eerder hippe gidsen? Vandaag komen jullie het te weten. Spannend…. 
 
De vervangleiding 

 
Vrijdag 4 juni Filmavond Vloeiende 18:00-20:00 
De leiding heeft het enorm druk met school. Daarom zal het wederom een avondvergadering zijn. De 
perfecte gelegenheid om een film te zien! Vanavond ploffen we met z’n allen in de zetels en kijken we 
een gezellig een film met lekkere snacks erbij. 

 
 

Vrijdag 11 juni Afscheidsfeest Vloeiende 18:00-20:00 
Ohnee het scoutsjaar is weeral voorbij gevlogen. Om de vergaderingen af te sluiten met een knaller is 
het vandaag een echte party JOEPIE!!! We gaan natuurlijk nog op kamp, maar onze wekelijkse 
zondagen zijn nu gedaan tot september… Wij vonden het alvast een topjaar bedankt lieve kapoentjes!  
 
 
Veel luchtknuffels van Sam, Laura, Lenn en Yana. 
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Kabouters 
Zondag 30 mei Verrassing Gidsen 10:00-12:30 
Vandaag gaan we de vergadering nog even geheim houden... Omdat wij zelf van verrassingen houden, 
is het vandaag een verrassingsvergadering. Begin al maar na te denken wat we zouden kunnen doen. 
En kom zeker naar de vergadering om het te ontdekken!  
 
Zondag 6 juni Cape Canaveral Gidsen 10:00-12:30 
......3,2,1 ignition! We bouwen Kapellen om tot cape Canaveral. Wie vliegt er tot aan de maan, maakt 
een rondje rond de aarde of (voor de echte durvers) trekt naar Mars?? Neem jullie astronauten pakken 
mee want wij zijn er klaar voor! 
 
Ps: hebben jullie thuis een stevige pet fles liggen neem die dan ook zeker mee!  
 
De vervangleiding 

 

Zondag 13 juni Game ‘verassing’ Gidsen 10:00-12:30 
The game is on! 
 
Laat vandaag het beste van jezelf zien. Snel, slim, handig? Het komt allemaal van pas. Elkaar 
aanmoedigen kan helpen. 
 
Aja, en #vuilwordenmag!  
 
De vervangleiding. 

Zaterdag 19 juni Afscheidsfeest Gidsen 19:00-21:00 
Het einde van het scoutsjaar is nabij. Dat wilt zeggen dat we beginnen uitkijken naar een 

kamp vol spelletjes, viezigheid, vetzakkendag, zwemmen en zoveel meer. We hopen van 

harte dat er zoveel mogelijk kabouters meegaan op kamp! De leiding kijkt er alvast enorm 

naar uit. Maar om te vieren dat we zo’n tof jaar achter de rug hebben (ondanks dat corona 

af en toe in de weg stond) houden we een afscheidsfeestje. Kleed je op en kom af! Dit wil 

je niet missen      .  

  

Veel luchtknuffels van Evelien, Estée, Lotte en Jelke. 
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Jonggidsen 
Zondag 30 mei Technieken Gidsen 10:00-12:30 
We gaan jullie vandaag alles leren dat jullie nodig hebben om overheerlijke maaltijden te maken op 
kamp. Jullie gaan leren sjorren en vuur maken. Dit kan wel eens de belangrijkste vergadering van het 
jaar worden want niemand wilt na 3 dagen al een tafel hebben dit schots en scheef hangt. Wie weet 
heb jij deze technieken ooit nodig in je totemisatie dus let zeker heel goed op... 

 
Vrijdag 4 juni Filmavond Gidsen 19:30-21:45 
Omdat de examens eraan komen en we dit jaar al heel actief zijn bezig geweest, houden we vanavond 
een gezellige movienight! Stuur ons via whatsapp gerust jullie favoriete films door zodat we daar 
rekening mee kunnen houden. BELANGRIJK! Het thema van deze movienight is ‘onesie’ dus trek je 
gezelligste onesie aan om te genieten van een meidenavondje en een goede film!  

 

Zondag 13 juni Talentenshow Gidsen 10:00-12:30 
Tienduizend luchtballonnen kleuren de …..  
Oops I did it again ….  
Ben jij een echt zangtalent?  
 
Romeo, oh Romeo. 
Julia, oh Julia.  
Of ben je eerder een goede actrice? 
 
Eeeeen 5, 6, 7, 8  
slide, jump, … 
Of ben je een echt danstalent? 
 
Vandaag gaan we ontdekken welke verborgen talenten jullie hebben in onze grote Jonggidsen 
talentenshow! Wij zijn niet zomaar een meisjesscouts dus kom vandaag in de meest glitter and glamour 
outfit die je hebt en blaas de jury omver met jouw talent!  

 

Zondag 20 juni Afscheidsfeest Gidsen 10:00-12:30 
Oooooh… onze laatste vergadering van dit jaar.  
Wat we vandaag gaan doen, blijft een verrassing!  
Maar het belooft spetterend te worden!  
Allen komen, wenen mag.  
(Maar niet te lang want 2 juli zien we elkaar op ons!  
 
Dinsdag 29 juni   Container inladen       Gidsen        20:00-21:00 
Dinsdag 29 juni wordt de container ingeladen voor de jonggidsen en de gidsen! Graag doen we een 
oproep om toch wat ouders + leden te verzamelen die ons komen helpen met deze karwei. Hoe meer 
helpende handen, hoe sneller het ook voorbij is!  
 
 
Veel luchtknuffels van Emma en Xana. 

  



Opgelet: Kijk goed naar de locatie en de uren want omwille van de aangepaste Coronamaatregelen 
kan dit veranderen! Dank voor jullie begrip! 

 

 

Gidsen 
Zondag 30 mei Verrassing Gidsen 10:00-15:00 
Voor jullie neus helemaal in de boeken zit, gaan we nog eens extra genieten van ons 'A'llemaal samen! 
 
Wie is er niet zot van 'A'?  
Van 'A'mai das kei lang geleden! 'A'llez kom, w'A' gaan we doen?! 
Antwerpen, city of 'A'rt! Dat is wat ik 'A' kan aanbieden! 
 
Kom vandaag om 10u met jullie fiets, perfect uniform, lunchpakket en opgeladen gsm naar het lokaal. 
We fietsen langs de mooie fietsostrade naar Antwerpen. 
 

De rest zien jullie daar wel, 'A' ja      ! 
 
We schatten rond 15u terug te zijn. 
Neem 'A'ub het zonneke mee. 
 
De 'A'typische (vervang)leiding 

 
Zaterdag 5 juni Gidsen VS leiding Gidsen 19:00-21:00 
Tijd voor recuperatie! Sluit Smartschool, schuif je studiemateriaal aan de kant en kom chillen op het 
terrein. Wie kan het best stoom afblazen? Studerende gidsen of studerende leiding? We nemen de 

proef op de som… maar het is niet op punten  
 
De vervangleiding 

Zaterdag 12 juni CHAOSvergadering Gidsen 19:00-21:30 
Laat de boeken rusten vanavond want wij gaan in actie schieten met de gidsen groep! 
Het is tijd voor wat CHAOS, beweging, actie, uitleven en nog veel meer. 
Komen is de boodschap! 
 
Een nog geheime en CHAOTISCHE (vervang)leiding 

 

Zondag 20 juni Afscheidsfeest Gidsen 10:00-12:30 

Afscheidsfeestje!!! Onze allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar      Wel jammer, maar wat kijken 
wij enorm uit naar het scoutskamp! Deze allerlaatste vergadering is pure ontspanning, plezier en 
genieten! Jullie “echte” leiding heeft eindelijk gedaan met de examens en zien jullie graag voor de 
allerlaatste vergadering allemaal terug!  
 
Dinsdag 29 juni   Container inladen       Gidsen        20:00-21:00 
Dinsdag 29 juni wordt de container ingeladen voor de jonggidsen en de gidsen! Graag doen we een 
oproep om toch wat ouders + leden te verzamelen die ons komen helpen met deze karwei. Hoe meer 
helpende handen, hoe sneller het ook voorbij is!  

 

Veel luchtknuffels van Emma en Hanna. 
 

 

 


