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Beste ouders en leden,

Eindelijk is ons scoutsjaar weer begonnen! De (nieuwe) 
leiding heeft er al enorm veel zin in! Hopelijk jullie 
dochter(s) ook!

De overgang was een knallende start. De komende 
weken gaan de vergaderingen zoals altijd door 
op zondagochtend van 10u tot 12u30. Opgelet! 
Door Corona zorgen we ervoor om zoveel mogelijk 
buitenactiviteiten te voorzien. Dit wilt zeggen dat er ook 
veel vergadering op locatie zijn zodat we niet met te 
veel op ons terrein zijn. Lees dus steeds aandachtig de 
kagibertekstjes van je tak.

Zorg dat je dochter in het gepast uniform komt. 
Op de laatste pagina's van de kagiber vindt je een 
overzicht wat we van de meisjes verwachten. Nieuwe 
en tweedehandsspullen kan je bij ons kopen en 
binnenbrengen. Meer info staat op de volgende pagina 
bij 'nieuws flash'. 

Daarnaast willen we jullie er nog eens op wijzen om 
steeds de leiding te contacteren als je dochter niet 
aanwezig kan zijn op de vergadering. Zo kunnen wij als 
leiding gepaste spelen voorzien. 

Een stevige linker, 
De groepsleiding

LEIDING



NIEUWS
FLASH
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! 

Als je een kledingstuk binnenbrengt krijg je €2 korting bij de 
aankoop van een nieuw kledingstuk of das van onze eigen 
scouts.

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



KAPOENEN
LEIDING

Daphné

Sam

Laura

Yana

Lenn

Nieuw

Zondag 27 september  Gidsen                               10 - 12.30

JOEPIEE het nieuwe scoutsjaar is begonnen! We starten met een 
knaller van formaat, namelijk vriendjesvergadering! Neem dus zeker 
allemaal een vriendje of vriendinnetje mee naar de scouts deze 
zondag, zo kunnen we samen super toffe spelletjes spelen! 

Zondag  4 oktober  Gidsen                               10 - 12.30

De eerste vergadering van het jaar en voor een aantal onder jullie 
de eerste scoutszondag… SPANNEND!! Vandaag maken we kennis 
met wat scouting allemaal inhoud, maar ook met elkaar. Ook gaan we 
leuke pleinspelen spelen. HUH? Pleinspelen, wat is dat? Daar komen 
jullie zondag allemaal achter.

Zondag 11 oktober        Park Kapellen                     10.30 - 12.30

Eindelijk is het zover! Vandaag vertrekken we op groot avontuur in 
het park van Kapellen. We spelen een supervet bosspel voor al onze 
scouty avonturiers! Waar zitten de echte durvers, degene die tegen 
een stootje kunnen?! Zeker niet vergeten; stevige wandelschoenen 
en een regenjas! Afspraak om 10u30 in het park van Kapellen aan de 
ingang van de Sint-Jacobus Kerk!

Zondag 18 oktober               Gidsen                                                10 - 12.30

HELP POLITIE!!! Er zijn een hele hoop boeven ontsnapt in Kapellen. 
De politie heeft jullie hulp nodig om deze te vangen! Trek je mooiste 
politieoutfit aan en kom ons helpen de boeven te vangen! Tot dan!

KAPOENEN



Zondag 25 oktober              Uitlegger                     10.30 - 12.30

Vandaag gaan we de uitlegger verkennen! We gaan een coole 
wandeling maken door de loopgraven en langs de bunkers. Vergeet 
zeker je leger kleren niet aan te trekken, want er staat veel te gebeuren 
en er wordt op jullie hulp gerekend. Ingang Heidestraat-zuid!

Zaterdag  31  oktober  Gidsen                             18.30 - 20

Deze avond staat in het teken van Halloween en we gaan er op los 
griezelen. Hopelijk zijn jullie dapper genoeg en laten jullie je niet doen. 
Ssidder en beef want deze tocht gaat waanzinnig spannend worden!
Kom in thema en zie dat je zeker warm genoeg bent aangekleed 
en neem een fluohesje mee!

Zondag  8 november               Herfstvakantie              

Vandaag kunnen we lekker goed uitslapen en genieten van onze 
laatste dag herfstvakantie daarom is het geen scouts!

KAPOENEN KAPOENEN

              

Vanwege corona hebben we vaker vergaderingen op andere locaties 
en buiten zodat we zeker in onze eigen bubbel kunnen blijven. Maar wij 
kijken alvast uit naar een super Kapoenenjaar!

Kusjes jullie kapoenenleiding,
Sam, Lenn, Laura, Yana en Daphné



KABOUTERS
LEIDING

Evelien

Jelke

Lotte

Estée

Nieuw

Zondag 27 september  Gidsen                               10 - 12.30

Ben jij de Newt van vandaag, die iedereen zijn leven zal kunnen 
redden? Of eerder Minho, de echte runner van het spel? Bekijk alvast 
deze legendarische film; The Maze Runner, en wie weet kom je al een 
kleine tip te weten over het spel van vandaag…

Zondag  4 oktober  Gidsen                               10 - 12.30

Vandaag staan jullie samen sterk en moeten jullie erg goed 
samenwerken! Waarom? Dit zal nodig zijn om het spel te kunnen 
winnen. Want jawel, we gaan één tegen allen spelen! Het meest 
typische scoutsy spel dat er is. Hebben jullie al zin? De leiding alvast 
wel .

Zondag 11 oktober        Gidsen                               10 - 12.30

Kom vandaag zien wie de ‘slimste’ kabouter ter wereld is. In 
verschillende rondes zullen we uitmaken wie van ons de aller slimste 
is. Vandaag komen jullie te weten hoe het is om in een echte tv-show te 
zitten! “ ‘t is gebeurd!”

Zondag 18 oktober             Kalmthoutse Heide                    7 - 9.30

Wij willen heel graag zien of we nog veel dieren kunnen zien lopen 
in het stille bos. Wie weet zien we de zon wel opkomen? Oh wat zijn 
mama en papa blij, zij mogen jullie om 7u afzetten aan de hoofdingang 
van de Kalmthoutse Heide, op de parking van het bijenmuseum.

KABOUTERS

Nieuw



Zondag 25 oktober              Gidsen                               10 - 12.30

Wat zou een scoutsjaar zijn zonder een Halloweenvergadering? 
Inderdaad, niet volmaakt! Vandaag zullen jullie jullie handige handjes 
gebruiken om te knutselen in het thema van Halloween. Wat zullen we 
maken? Benieuwd? Kom dan zeker! PS: we gaan ook iets heel lekkers, 
typisch Halloweens, eten.

Zondag  1  november  Uitlegger                             10 - 12.30

Kom jij mee ons mega fantastisch geweldig formidabel leuk en giga 
groot bosspel spelen? We zien je graag in de uitlegger om 10u aan de 
ingang in de heidestraat-zuid.

Zondag  8 november               Herfstvakantie              

Heh heh, we hebben er al heel wat leuke weken op zitten met elkaar! 
Tijd voor een welverdiende zondagochtend uitslapen, joepie! Maar 
niet getreurd, volgende week zien we jullie allemaal terug voor een 
leuke scoutsvergadering!

KABOUTERS KABOUTERS

              

Vanwege corona hebben we vaker vergaderingen op andere locaties 
en buiten zodat we zeker in onze eigen bubbel kunnen blijven. Maar wij 
kijken alvast uit naar een super Kabouterjaar!

Kusjes jullie kabouterleiding,
Jelke, Lotte, Estée en Evelien



JONG 
GIDSEN

LEIDING

Xana

Emma

Zondag 27 september  Gidsen                               10 - 12.30

Het is vriendjesvergadering! Dit wilt zeggen dat je vandaag een 
vriendin naar de scouts meeneemt. DOEN! Dit mogen uiteraard 
meerdere vriendinnen zijn! Trek ook zeker goede schoenen aan want 
vandaag gaan we een super cool teambuildingsspel spelen door 

Zondag  4 oktober  Gidsen                               10 - 12.30

Picknicktime! Vandaag gaan we samen naar het park van Kapellen. 
De leiding zorgt voor drankjes, boterhammetjes en beleg, gezellige 
dekentjes en misschien ook wel een verrassing… Als je zelf nog iets 
hebt liggen thuis of wil jij jouw super lekker cupcakes door de groep 
laten proeven, neem dat dan zeker mee! Maar zorg er voor dat je goed 
uitgeslapen bent want deze picknick krijgt nog een actieve scoutsy 
touch.

Zondag 11 oktober        Gidsen                               10 - 12.30

Jullie kennen ongetwijfeld het beroemde spel ‘Cluedo’ wel. Ga 
vandaag op zoek naar de moordenaar of dader van een gruwelijk 
voorval… Kom naar het lokaal en werk goed samen. Oefen zeker nog 
eens jullie kreet want wie weet is er geen leiding aanwezig om jullie te 
helpen… of toch?... 

Zondag 18 oktober               Gidsen                                                10 - 12.30

Liefste jong gidskes, het is weer zover. Jullie technieken worden 
vandaag op de proef gesteld. Om de motivatie hoog te houden, 
maken we er een wedstrijdje van... Welk team kan op het einde van de 
vergaring het best overweg met de aangeleerde technieken...?

JONG GIDSEN



Zaterdag 24 oktober              Gidsen                               19 - 21.30

Wie scouts zegt, zegt ook droppen. Dus vandaag gaan we jullie 
droppen. Om het spannend te houden gaan we dit in de avond 
doen op zaterdagavond. Kleed ja warm aan en kom op goede 
wandelschoenen. Pas op want onze dropping heeft een extra 
moeilijke twist...

Zondag 1  november  Gidsen                             10- 12.30

Hopelijk hebben jullie de afgelopen nacht goed overleefd… Vandaag 
gaan we gewoon verder GRIEZELEN. Kom verkleed naar de 
scouts. (Dit is verplicht) Neem ook je gezond verstand mee vandaag 
want we gaan nog eens een ouderwetse quiz houden. Maar wees 
gewaarschuwd voor onze SPANNENDE doe-rondes…

Zondag  8 november               Herfstvakantie              

Vandaag is het geen vergadering. Morgen begint de school weer dus 
willen we dat jullie goed uitgerust zijn na een verdiende vakantie!

JONG GIDSEN JONG GIDSEN

              

Vanwege corona hebben we vaker vergaderingen op andere locaties 
en buiten zodat we zeker in onze eigen bubbel kunnen blijven. Maar wij 
kijken alvast uit naar een super Kapoenenjaar!

Kusjes jullie jogileiding,
Xana & Emma



GIDSEN

LEIDING

Emma

Hanna

Zondag 27 september         Parking Mastenbos             10 - 12.30

Vandaag is de eerste vergadering in onze eigen tak! Het is tijd voor 
een vriendinnen vergadering en een speciaal bosspel... We spreken 
af op de parking van het mastenbos (Kalmthoutsesteenweg 120, 
Kapellen) om 10u. Hier mogen jullie jullie dochters ook komen ophalen 
om 12u30. Neem al je vriendinnen, nichten, kennissen...mee naar deze 
vergadering! We hopen op een talrijke opkomst dus doe je best!

Vrijdag  2 oktober  Gidsen                               18 - 20

Het is tijd voor een super spannende vergadering want vanavond 
worden jullie gedropt! Jullie krijgen allemaal de kans om jullie 
scoutsskills te laten zien en bij te schaven dus allen komen. Vergeet 
zeker niet om je goede stapschoenen aan te doen en met een gevulde 
maag naar de scouts te komen! PS: Het is vanavond uitzonderlijk 
toegelaten om je GSM mee te nemen naar de vergadering.

Zondag 11 oktober        Gidsen                               10 - 12.30

Eindelijk een vergadering op ons eigen terrein...en wat voor een. We 
hebben een techniekenvergadering voor jullie gepland. Om te weten 
welke techniek jullie gaan oefenen en op welke manier we dit gaan 
doen, moeten jullie maar komen. We kunnen wel al 1 tip geven: “Geef 
me lucht en ik leef, geef me water en ik sterf.”.

Zondag 18 oktober               Gidsen                                                10 - 12.30

Vandaag staat er een geweldig stadsspel op de planning! Dit mag je 
niet missen want het belooft een actieve 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 vandaag uitzonderlijk toegelaten om je GSM mee te nemen naar de 
vergadering.

GIDSEN



Zondag 25 oktober              Gidsen                               10 - 12.30

Surpriiiise. Over deze vergadering weten jullie niets! Om uit te vinden 
wat jullie gaan doen moet je komen...spannend. Wees zeker op tijd!

Zaterdag  31  oktober  Gidsen                             18 - 20.30

Met de Corona weten we nog niet of ons Halloween kraam kan 
opengaan. Hierdoor voorzien we alvast een vervangingsvergadering. 
We gaan Halloween koekjes maken en deze verkopen om wat geld te 
verdienen. Zo kunnen we in het najaar toffe uitstapjes doen! Kom dus 
zeker op tijd, en probeer (als het gaat) al gegeten te hebben. Ook is het 
de bedoeling dat je verkleed komt! Neem je verkopers smile mee ;D😉

Zondag  8 november               Herfstvakantie              

Helaas is er vandaag geen vergadering. Het is namelijk herfstvakantie! 
Geniet van een zondagvoormiddagje uitslapen en we zien jullie 
volgende week graag zeer voltallig terug!

GIDSEN GIDSEN

              

Vanwege corona hebben we vaker vergaderingen op andere locaties 
en buiten zodat we zeker in onze eigen bubbel kunnen blijven. Maar wij 
kijken alvast uit naar een super scoutsjaar!

Kusjes jullie Gidsenleiding,
Emma & Hanna



UNIFORM

GIDSEN MERCH              

Das = €8
Trui = €15
T-shirt = € 10
Tweedehandsspullen te koop of inleveren! 
(Voor meer info, spreek Evelien (leiding kabouters) hierover aan!)

das

hemd

trui

rok



www.gidsenkapellen.be


