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De leiding Woordje 
van de groepsleiding

Beste ouder(s) en leden 

Onze eerste kagiber is een feit! We kijken enorm 
uit naar dit scoutsjaar met vele zotte, enthousiaste 
en onvergetelijke momenten met jullie geweldige 
meiden! In onze kagiber vinden jullie de wekelijkse 
activiteiten terug zodat jullie een zicht hebben op 
wat we elke zondag uitspoken. 

We vragen ook dit jaar om telkens te laten weten 
wanneer uw dochter niet kan komen naar de 
vergadering. (Op de pagina hiernaast staan al de 
gegevens per tak.) Zo kunnen wij hier tijdig op 
inspelen en onze spelen zo nodig nog aanpassen. 

Een das kan u elke zondag kopen bij de leiding 
voor een redelijke prijs van €8. Er zijn ook nog 
steeds T-shirts te koop voor €10 en wanneer de 
winter aanbreekt hebben wij waarschijnlijk ook 
lekker warme truien van onze groep!

Indien u nog vragen heeft, stuur gerust een mailtje 
naar groepsleiding@gidsenkapellen.be!

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
Hanna Mermans     0499/08.16.64
Sofie Delrue      0475/35.46.28
Laurens Verstraeten    0487/15.84.99
Arne Bogaerts     0478/94.73.79

 

KABOUTERS (kabouters@gidsenkapellen.be)

Emma Lootens     0472/17.12.67
Anne de Ruijter     0497/30.40.96
Evelien Mermans     0495/66.62.31

JONG GIDSEN (jonggidsen@gidsenkapellen.be)

Jitte Cruysweegs     0474/43.51.82
Daphné Lesuisse      0484/55.46.55

GROEPSLEIDING (groepsleiding@gidsenkapellen.be)

Evelien Mermans     0495/66.62.31
Emma Quirijnen     0483/10.15.01



De kapoenen De kapoenen
Beste ouders en kapoentjes, 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) Het eerste semster is het op de 
Vloeiende, tussen Kerst en Pasen is het bij de Gidsen en dan 
weer bij de Vloeiende. We hopen er een topjaar van te maken! 
Een stevige linker, Arne, Laurens, Hanna, Sofie & Emma

Zondag 14 oktober           Vloeiende          09:45-12:15
 

Kapoenen bestaan uit de Gidsen en de jongensscout. Het grote 
probleem is dat we elkaar nog niet echt hebben leren kennen. 
Dus na een zeer leuk bosspel vorige week zullen we in deze 
vergadering terug wat kennismakingspelletjes spelen.

Zondag 21 oktober      Vloeiende           09:45-12:15 

Snoep wil iedereen toch? Alleen willen niet veel mensen dat 
kopen van grote volwassen mensen, maar tegen kapoenen kan 
niemand nee zeggen. Dus gaan we snoepzakjes maken en deze 
op een leuke tocht verkopen.

Zondag 28 oktober      Vloeiende           09:45-12:15 

De herfst is nog volop bezig en daarom houden wij vandaag een 
extra knusse Herfst-knutselvergadering. Het enige wat jullie 
vandaag nodig hebben is een grote portie creativiteit. 

Zondag 4 november                   Geen vergadering

Lieve kapoentjes, jullie zullen ons deze zondag moeten missen! 
Jammer genoeg is het geen vergadering omdat de leiding op 
vrijdagavond op het dorpsplein staat met een kraampje. Kom 
zeker eens langs om je te schminken of om een lekkere 
kinder-Halloweencoktail te komen drinken!

Zondag 11 november  Mastenbos            09:45-12:15 

Vandaag gaan we nog eens een echte stoere wandeling maken. 
We spreken af aan de parking van het Mastenbos in de bocht 
van de Kalmthoutse steenweg richting Heide. Trek zeker warme 
kleren aan en wie wilt, kan een zakje meenemen om kastanjes of 
blaadjes te verzamelen. 

17 - 18 november    Vloeiende    Weekend

Ons eerste weekend staat voor de deur! Meer info volgt nog via 
mail ivm uren. We kunnen wel al het thema verklappen zodat jul-
lie op zoek kunnen gaan naar DE perfecte outfit. Ons thema voor 
dit weekend is ‘KERSTMIS’. We vieren het lekker vroeg dit jaar 
want wat is er nu gezelliger dan een kerstboom en een dikke trui! 

Zondag 25 november                   Vloeiende             09:45-12:15

De doos, de doos, de doos, de doos, de doos, de doos, de doos, 
de doos, de doos, DE DOOOOOOOOOOOOOOOOS!!! Deze 
vergadering gaat over de doos, meer kunnen we niet zeggen. 
Zeker komen en laat je verrassen. 



De kapoenen

Zondag 2 december                      Vloeiende           09:45-12:15 

Sinterklaas Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan Hoe huppelt zijn 
paardje het dek op en neer Hoe waaien de wimpels al heen en al 
weer. Jaja lieve kapoentjes, jullie raden het waarschijnlijk al, de 
Sint komt naar de scouts! Hopelijk zijn jullie door het jaar heen 
braaf geweest, maar dat denkt de leiding wel. Kom zeker om de 
Sint dag te zeggen en natuurlijk lekkere snoepjes te eten!! 

Zondag 9 december            Schaatsbaan                09:45-12:15

Vandaag gaan wij SCHAATSEN!! JOEPIE! Zorg dat jullie alle-
maal dikke sokken en handschoenen meehebben. We maken er 
een superleuke voormiddag van! Verdere info volgt.

Zondag 16 december            Vloeiende             09:45-12:15

Vandaag gaan we lekker brunchen. Eet dus nog niet te veel in de 
ochtend want we gaan er een overheerlijke maaltijd van maken!

Vrijdag 21 december              Vloeiende                  18:30-20:30

De leiding heeft last van een moeilijke periode, namelijk de 
EXAMENS!!! Dit betekent dat we een avondvergadering doen. 
We zien die avond gewoon gezellig een kerstfilm en eten wat 
lekkere snacks.

Zondag 30 december                     Geen vergadering



De kabouters De kabouters
Zondag 14 oktober       Gidsen          10:00-12:30 

Vandaag zullen we alle leden en nieuwe leiding wat beter leren 
kennen door kennismakingsspelletjes! Zoals elk jaar zullen we 
vandaag een kreet verzinnen dus breng jullie creatieve breinen 
maar zeker mee!

Zondag 21 oktober  Station kapellen     10:00-...

Zebra’s, giraffen, olifanten, leeuwen, … Vandaag zullen we alle 
prachtige dieren van de zoo bewonderen, yes! Wij kijken er al 
heel hard naar uit, hopelijk jullie ook.
(verdere info volgt nog via mail)

Zondag 28 oktober   Gidsen          10:00-12:30

De scharen en lijm liggen al klaar op de scouts, nu alleen jullie 
handjes nog om iets mooi te creëren. Vandaag zullen we iets su-
per tof knutselen in het thema van Halloween. Houd er rekening 
mee dat kleren vuil kunnen worden.

Zondag 4 november           Geen vergadering 
    
Vandaag is er geen vergadering want het is herfstvakantie..
Geniet van de vakantie en we zien elkaar over een weekje 
terug! 

Zondag 11 november  Gidsen                 10:00-12:30

Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen en klaar om de strijd met de 
leiding aan te gaan. Vandaag spelen we één tegen allen en moe-
ten jullie proberen binnen de tijd alle opdrachten uit te voeren. 
Indien dit lukt, mag je een opdracht verzinnen voor de leiding. 
Wie zal er winnen? Spannend!

16 - 17 - 18  november       Weekend

Eindelijk duurt de scouts eens langer dan 2,5 uur! Wees 
voorbereid want we gaan op ons eerste weekend! Het weekend 
zal doorgaan van vrijdag tot zondag. Meer info volgt later via 
mail. 

Zondag 25 november                   Gidsen             10:00-12:30

Onze jaarlijkse traditie moeten we natuurlijk voortzetten. Dat 
gaan we vandaag proberen doen door onze mooie kerstrozen te 
gaan verkopen. Tover je liefste glimlach al maar op je gezicht en 
dan lukt het ons zeker!

Zondag 2 december                      Gidsen                10:00-12:30

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons 
Sint Nicolaas ik zie hem al staan…. Vandaag is het aan jullie om 
dit liedje te vervolledigen want de enige echte Sint komt onze 
scouts bezoeken! Wij hopen dat iedereen extra braaf is geweest 
dit jaar want wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!



De kabouters
Zondag 9 december                 Gidsen                     10:00-12:30

Vandaag willen wij erachter komen wie van jullie naast een echte 
scouts ook een echt boerinnetje is! Wat doet een echte boerin nu 
eigenlijk allemaal? Koeien melken, schapen scheren, op tractors 
rijden, …. En nog veel meer natuurlijk! Kom vandaag dus zeker 
als je wilt weten of jij het boerinnenleventje aankunt. Vergeet je 
zeker niet te verkleden!

Zondag 16 december            Schaatsbaan             10:00-12:30

Ook dit jaar staat onze geweldige schaatsbaan weer in Kapellen 
en die gaan we vandaag verkennen! Smeer jullie beentjes dus al 
maar in en laat vandaag jullie gekste kunstjes zien aan de leiding. 
We spreken om 10 uur af aan de schaatsbaan van Kapellen. Ver-
geet zeker geen sokken en handschoenen mee te nemen! Meer 
info volgt nog!  

Vrijdag 21 december                    Gidsen                 18:30-20:30

Vanavond gaan we feesten als de beesten want het is tijd voor 
ons jaarlijkse kerstfeestje! Trek je meest scoutsy feestkleren aan 
en bereid je voor op een avond vol lachen en plezier. Vergeet ook 
zeker niet om een zelfgemaakt cadeautje mee te nemen want 
aan een écht kerstfeestje kunnen er natuurlijk geen cadeaus 
ontbreken!  
 
Zondag 30 december           Geen vergadering 
                                                
Vandaag is er geen vergadering want het is kerstvakantie. 
Geniet ervan met hopelijk een berg cadeautjes!



De jogi’s De jogi’s
Zondag 14 oktober                   Gidsen                     10:00-12:30

Na een lange, warme, mààr mooie zomer is het punt weer aan-
gebroken dat we ons elke zondag weer eens een paar uurtjes 
goed gaan amuseren op het tofste plekje in Kapellen ! 
Vandaag gaan we het jonggidsen lokaal eens goed pimpen en 
speciaal maken! Daarom vragen we jullie om leuk, origineel 
versiermateriaal mee te nemen én een FOTO van jezelf om aan 
onze jogi- muur te hangen! Na vandaag gaan wij het graafste en 
uniekste plekje van heel Jabbe de Beukelaar hebben! Tot dan!

Zondag 21 oktober          Gidsen            10:00-12:30

Een zoektocht…maar niet één zoals andere. 
Eentje dat alle zoektochten overtreft…
Dé enige echte snapchattocht! 
Vergeet zeker niet jullie OPGELADEN gsm!!! 

Vrijdag 26 oktober                       plein van Kapellen

Vandaag staan we met de leiding van de 23ste sint-Jacobusgid-
sen én de jonggidsentak (ja jullie dus! ) op het marktplein met 
een kraampje. We gaan iets lekkers verkopen waarvan de winst 
voor onze jogitak is. Zo hebben we een extraatje om eens iets 
leuks te doen op kamp. Wat we zullen verkopen en hoe we dit 
gaan regelen, bespreken we later! Info volgt nog via mail. 

Zondag 28 oktober                       geen vergadering

Vandaag hebben we geen vergadering.

Zondag 4 november            geen vergadering

Vandaag mogen jullie eens extra lang uitslapen omdat het herfst-
vakantie is! Geniet er allemaal extra hard van!

Zondag 11 november  Gidsen          10:00-12:30

Vandaag is het eens verplicht om allemaal in ochtendmodus te 
blijven tot de middag. Hou jullie slaapkopjes bij en doe zéker je 
pyama niet uit… zie ook dat je niet té veel eet aan het ontbijt 
want wij zorgen voor een super lekkere brunch voor jullie!

Zaterdag 17 november   gidsen           18.30 - 21:00
 
De dag waar jullie al jaren op wachten… vandaag doen we eens 
een échte, avontuurlijke, scoutie dropping. Eens zien hoe goed 
jullie denkbeeldig kompas is ingesteld en hoe goed jullie 
oriëntatievermogen werkt! Spannend! Doe zeker goede 
wandelschoenen, een dikke trui en VOLLEDIG UNIFORM aan! 

Zondag 25 november                   Gidsen             10:00-12:30

De tijd van het jaar is weer aangebroken. Dé Kerstrozen zijn er 
weer! Zet vandaag allemaal jullie liefste snoetjes om zoveel mo-
gelijk rozen te verkopen! Doe ook zeker warme kleren aan.

Zondag 2 december                      Gidsen                10:00-12:30

Eens zien wie er dit jaar een flinke jonggids is… want vandaag 
zullen we weten wat er in het grote boek van de Sint staat! 



Zondag 9 december                 Gidsen                     10:00-12:30

Deze vergadering zullen we nog eens ons avontuurlijk kantje 
laten gaan. We trekken naar het park van Kapellen en gaan daar 
ravotten tot we niet meer kunnen! Zijn jullie ook benieuwd welk 
mega cool bosspel er op jullie staat te wachten? Kom dan van-
daag zeker naar de scouts! 

Zondag 16 december            Schaatsbaan             10:00-12:30

Vandaag wordt er éen van jullie leidsters weer een jaartje ouder! 
Als dat geen reden meer is om er weer eens een super feest van 
te maken! Vandaag gaat ons feestje door op de schaatsbaan in 
Kapellen! Neem allemaal dikke sokken en HANDSCHOENEN 
mee! Meer info volgt nog. 

Zaterdag 22 december                    Gidsen              18:30-21:00

Vorige week een feestje, deze week een feestje? Altijd tijd voor 
een feestje! Vandaag zetten we de langverwachte kerstvakantie 
in met een leuke kerstspecial! 
Meenemen: kerstmuts voor wie dat heeft en een zelfgemaakt 
cadeautje ! 

Zondag 30 december            Geen vergadering 

Vandaag is er geen vergadering want het is kerstvakantie. 
Geniet ervan met hopelijk een berg cadeautjes!

De jogi’s




