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De groepsmis zit erop en de kampen komen 

dichterbij, wat betekent dat dit het laatste 

schriftje van het gidsenjaar is … maar niet 

getreurd want de leiding heeft weer heel wat 

leuks voor jullie in petto de komende 

maanden.  

Benieuwd naar wat voor leuks er nu weer 

allemaal op de planning staat? Neem dan snel 

een kijkje in ’t schriftje van mei-juni!  
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Met dank aan onze sponsors!   
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Belangrijke data 2020-2021 
 

KAPOENEN 

Kamp: 14-19 juli 2021 

 

KABOUTERS 

Kamp: 19-26 juli 2021 

 

JONGGIDSEN 

Kamp: 5-15 juli 2021 

 

GIDSEN  

Kamp: 3-15 juli 2021 
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Kapoenen 

 

 

ZONDAG 2 MEI -  LEIDING VS. LEDEN 

Vandaag is het eindelijk zo ver en kunnen jullie tonen dat jullie 

ongelooflijk straffe kapoentjes zijn. Wij gaan battlen… jullie, 

kapoenen tegen ons, jullie onovertroffen leiding 😉! Durven 

jullie de strijd aan te gaan? Let the games begin! Er zijn twee 

shiften, van 12u30 tot 14u30 en van 15u tot 17u. 

 

 

ZONDAG 9 MEI - RECHTDOORTOCHT 

We gaan voor niets uit de weg : een bos, beekje, prikkeldraad,… 

Niets zal ons kunnen stoppen. Zijn jullie klaar voor de langste, 

meest zware tocht van jullie leventjes? Durf jij het aan? Er zijn 

twee shiften, van 12u30 tot 14u30 en van 15u tot 17u. 

 

ZONDAG 16 MEI -  RED DE WERELD  

Het gaat niet goed met de wereld! De CIA heeft de hulp nodig 

van de kapoenen om mee te werken aan een super geheime 

missie om de wereld te kunnen redden. Hoe goed zijn jullie als 

defectieven? Er zijn twee shiften, van 12u30 tot 14u30 en van 

15u tot 17u. 

ZONDAG 23 MEI – ALLES WAT NIET MAG  

Trek je stoutste schoenen maar aan vandaag want we zorgen 

ervoor dat we vandaag alles doen wat eigenlijk niet zou mogen! 

We houden even geen rekening met die ouders die zeggen wat 

wel en niet mag, we doen gewoon lekker ons eigen zin! Er zijn 

twee shiften, van 12u30 tot 14u30 en van 15u tot 17u. 

 

ZONDAG 30 MEI - PYJAMA-PARTY 

Trek je mooiste pyjama aan, doe je pantoffels aan en poest je 

tanden nog maar eens goed! Want jullie zijn vandaag 

uitgenodigd op het exclusieve pyjama-feestje van de leiding. 

Gezichtmaskertjes, lekkere hapjes en cocktails… het hoort er 

allemaal bij! Er zijn twee shiften, van 12u30 tot 14u30 en van 

15u tot 17u. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 6 JUNI – UITSTAPJE NAAR DE SCHORRE 

Omdat we een geweldig mooi recreatiedomein in de buurt 

hebben gaan we ons daar nog eens een middagje amuseren! 

Meer uitleg hierover zal nog volgen in een latere mail. Er gaan 

ook hier twee shiften zijn, van 9u tot 11u en van 10u tot 12u. 

 

 

 

ZONDAG 13 JUNI – KEN JE LEIDING 

Vandaag testen we jullie kennis over hoe goed jullie ons 

eigenlijk wel niet kennen na een heel jaar leiding van ons 

gekregen te hebben. Kennen jullie ons echt goed of zullen we 

maar gewoon ‘die ene leiding van de kapoenen’ blijven? Er 

gaan ook hier twee shiften zijn, van 9u tot 11u en van 10u tot 

12u.  

ZONDAG 20 JUNI – JONGENS-VERGADERING 

We gaan ons deze vergadering eens als echte jongens 

gedragen. Maar wat doen jongens zoal? Voetballen? Stoer 

doen? Kom samen met ons ontdekken hoe we onszelf tot een 

echte  stoere boy kunnen omtoveren! Er gaan ook hier twee 

shiften zijn, van 9u tot 11u en van 10u tot 12u. 
 

ZONDAG 27 JUNI – ALTERNATIEF BBQ 

Omdat onze jaarlijkse BBQ met de hele gidsen uiteraard niet 

kan doorgaan dit jaar zijn we nog opzoek naar een alternatief 

waarbij we het jaar toch op een leuke manier kunnen afsluiten! 

Meer informatie hierover zal nog volgen!  

 

Ziezo lieve kapoentjes, dat was het al weer voor dit (iets wat speciaal) gidsenjaar! Wij hebben er 

enorm van genoten om samen met jullie elke zondag samen leuke dingen te doen. We hopen dat 

we jullie allemaal mee op kamp zien gaan 😉! 

 

Tot dan 

Xxxxxxxxxxxx 

 

Ijou, Lien, Céline en Fien 
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Kabouters 

 

 

ZONDAG 2 MEI -  ELEMENTENVERGADERING 

Deze vergadering draait om de elementen water, aarde, vuur 

en lucht. Lukt het jullie om deze te verzamelen en zo verder 

op avontuur te kunnen gaan in de natuur? 

 
 

ZONDAG 9 MEI –  MAMA-EN-PAPA-WORDEN- VERGADERING 

Jullie hebben sowieso al eens in de huid van jullie mama of 

papa willen kruipen. En dat gaan wij vandaag ook doen!    

Kom verkleed als je eigen mama of papa en hou je klaar om 

alles te doen wat zij zoal doen in hun leven. Zo ontdekken we 

hoe het eigenlijk is om mama of papa te zijn! 

 
 

ZONDAG 16 MEI – KABBIES GOT TALENT 

Vandaag is het dé kans om jullie allerbeste, aller coolste, 

misschien ook wel eerder speciale talenten boven te halen. 

Want in de grote ‘Kabbies Got Talent show’ is geen talent te 

gek! De jury (jullie allerliefste leiding natuurlijk ;) ) staat te 

popelen om deze talenten met jullie te ontdekken! Vergeet niet 

om je te verkleden in je coolste talent!    

ZONDAG 23 MEI – ALLES WAT NIET MAG VERGADERING 

Zijn jullie het ook even beu om altijd alle regels te volgen en 

braaf te zijn? Voor één dag gaan wij dat even niet doen! 

Samen gaan we stiekem alles doen wat niet mag! 

 

 

ZONDAG 30 MEI –  REAL LIFE TIKTOK + KAMPAVOND      

Het is tijd voor onze enige echte TikTok vergadering! We gaan 

in de voetsporen treden van onze TikTok-idolen door allerlei 

challenges en leuke opdrachten te doen. Wie weet worden we 

zelfs wel TikTok-famous? Om ons al helemaal in te leven komen 

we allemaal verkleed in onze favoriete tiktokker. Na de 

vergadering komen jullie het kampthema te weten! Verdere 

info volgt via mail.   
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ZONDAG 6 JUNI – SAFARIVERGADERING      

09:00 - 11:00 of 10:00 – 12:00   

Vandaag wanen we ons een weg door de jungle en de savanne. 

We zullen obstakels moeten doorkruisen, rivieren oversteken 

en oppassen voor wilde dieren. Doe daarom jullie beste 

camouflage/survival outfit aan, dat de wilde dieren jullie niet 

zien!  

ZONDAG 13 JUNI – KERMISVERGADERING      

09:00 - 11:00 of 10:00 – 12:00   

Nu de kermis niet naar ons mag komen, brengen wij de kermis 

naar de gidsen! Maak jullie dus klaar voor spelletjes en 

eigenaardigheden die zich op de jaarlijkse kermis afspelen. 

 

ZONDAG 20 JUNI – STRANDVERGADERING       

09:00 - 11:00 of 10:00 – 12:00   

Zonnen, zandkastelen maken, strandbloemen verkopen, een hele 

diepe put graven, wat kan een strandvakantie toch deugd doen hé 

;) Maar daarvoor hoeven we niet ver te reizen want we gaan 

genieten van de Belgische zon op La Plage de Gidsen Saint-Jean. En 

vergeet natuurlijk niet je mooiste strandoutfit aan te doen!! 
 

ZONDAG 27 JUNI – ALTERNATIEF BBQ 

We kunnen dit jaar niet zomaar afsluiten. Daarom zorgen we 

dit jaar dan ook voor een alternatief voor de barbecue! 

Hierover volgt later meer info. 

 

Zooo lieve kabouters, wij zijn alvast heel blij dat we jullie snoeten op de gidsen terug hebben 

kunnen zien en  kijken al superhard uit naar ons kamp!! Hopelijk jullie ook ;) 

Veel dikke kussen xxxxxxxx 

Sarah, Florette, Silke, Rosanne en Lisa 
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Jonggidsen 

 

 

ZONDAG 2 MEI 12u30-14u30/15u-17u – OMGEKEERDE 

VERGADERING  

Vandaag is de laatste vergadering die we in bubbels van 10 

organiseren. Dat betekent dat we vanaf volgende week opnieuw 

met 25 (!!!) kunnen samenkomen!! Van onze allerlaatste 

bubbelvergadering maken we uiteraard een grooot feest! Tot 

zondag op de ngiredagrev edreekegmo!! 

 

 

 

ZONDAG 9 MEI 15u-17u – JOEPIE WIJ GAAN OP KAMP 

VERGADERING 

Het is officieel bevestigd: WIJ MOGEN OP KAMP!!! De leiding 

is daar uiteraard al helemaal klaar voor, maar zijn jullie dat 

ook? Dat testen we vandaag op onze JOEPIE WIJ GAAN OP 

KAMP VERGADERING, voor het eerst sinds november met 25 

leden!  

 

 ZONDAG 16 MEI 10u-16u – SPONSORTOCHT 

Om een onvergetelijk kamp te organiseren, hebben we 

natuurlijk ook centjes nodig. Daarom organiseren we een 

sponsortocht ten voordele van ons kamp! Meer concrete info 

over de sponsortocht vinden jullie in de mail de we naar jullie 

ouders gestuurd hebben! Vergeet zeker niet te bevestigen of 

jullie komen en zamel zo veel mogelijk geld in want hoe meer 

geld jullie inzamelen, hoe meer leuke verassingen jullie te 

wachten staan op kamp!!! 

 ZONDAG 23 MEI 14u-17u – PIMP JE FIETS VERGADERING  

Kom vandaag zeker met de fiets, want het is tijd voor een PIMP 

JE FIETS VERGADERING!!! Wie heeft de coolste fiets van heel 

Aartselaar City en omstreken en steelt de show in elke 

fietsenstalling? Kom het te weten op de zotste vergadering van 

het jaar!!!  
 

ZONDAG 30 MEI 14u-17u – ONTDEK HET KAMPTHEMA 

VERGADERING 

Nu we onze kamp skills hebben geoefend en ook geld hebben 

ingezameld, is het tijd voor de laatste en spannendste stap van 

de kampvoorbereiding: HET KAMPTHEMA!!! Meer info over de 

kampavond voor jullie ouders volgt nog via mail, maar één ding 

is alvast zeker: het belooft een knaller van een kamp te 

worden!! 
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VRIJDAG 4 JUNI 20u-22u – DIY-VERGADERING 

De jogi’s trekken graag hun plan, dat hebben we dit jaar al 

gemerkt ☺. Daarom mogen jullie vandaag helemaal jullie ding 

doen op onze DO IT YOURSELF AKA DIY-VERGADERING. 

Misschien kan de leiding nog iets van jullie leren?  

 

ZATERDAG 12 JUNI 20u-22u – FRUSTRATION ISLAND 

VERGADERING 

Op de gidsen zien wij vaak lachende gezichtjes en dat maakt 

de leiding natuurlijk heeeel blij!! Maar de examens/grote 

toetsen bezorgen ons soms ook veel stress en dan lopen we er 

minder vrolijk bij . Tijd dus om alle frustraties los te laten en 

eens goooeeed te roepen, want vandaag is het FRUSTRATION 

ISLAND/ALLES MAG KAPOT VERGADERING! AAAAAAHHHH!! 

 VRIJDAG 18 JUNI 20u-22u - KUBBTOERNOOI 

Dat jullie kunnen baseballen en tenissen hebben jullie 

ondertussen al meermaals bewezen, maar kunnen jullie ook 

een kubwedstrijd tot een goed einde brengen? Dat komen we 

vanavond te weten tijdens het enige echte jogi 

kubbtoernooi!! Spaaanneeend!!  

 

ZONDAG 27 JUNI – ALTERNATIEF BBQ 

Traditiegetrouw sluiten we het gidsenjaar af met een grote 

barbecue. Corona maakt dit natuurlijk een beetje lastiger . 

Maar niet getreurd, voor elk probleem zoeken wij een 

oplossing! Benieuwd hoe de mege leuke alternatieve 

barbecue er zal uitzien? Mis dan zeker deze aller laatste 

vergadering niet!!! 
 

We hebben goed nieuws en slecht nieuws … Het slechte nieuws is dat de vergadering er voor deze 

maanden en zelfs voor dit jaar erop zitten   snif snif. MAAAAAR het goede nieuws is dat we 

binnen een week op kamp vertrekken!!! Bedankt voor het topjaar liefste jogi’s en wij hopen alvast 

op een onvergetelijk kamp! See you op 5 juli!!! 

 

Heeeeel veeeeeeel liefs, 

Katoo, Marie, Miret en Jade <3333333333 
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Gidsen 

 

 

ZONDAG 2 MEI -  DROPPING 

Helloooow ladies, vandaag gaan we op dropping! Daarom 

spreken we vandaag NIET op de gidsen af maar aan de 

Callebeekstraat 259 in Hemiksem. Meer informatie volgt via de 

Facebookgroep. Spanneeeeeeund… 

 

ZONDAG 9 MEI - CAFE VERGADERING 

Zoals jullie allemaal weten, is sinds gisteren de horeca weer 

open! Na maanden zonder lekker eten, bier en plezier, gaan we 

het er met z’n allen eens goed van pakken! Smeer die keeltjes 

maar in, want drinken zullen we (alcoholvrij natuurlijk 😉)! 

 

ZATERDAG 15 OF ZONDAG 16 MEI - CLEAN-UP DAY 

EINDELIJK!!! Hopelijk kunnen we vandaag nog wat centjes 

verzamelen om onze fantastische speciale activiteit op kamp te 

sponsoren. Allen daarheen dus! Meer informatie over data en 

uur volgt later… 

 

ZONDAG 23 MEI - MOL VERGADERING 

Vandaag bevindt zich onder ons een verrader … De leiding 

kruipt in de huid van Gilles De Coster en noemt jullie voortaan 

“vrienden”, want vandaag zal iemand van jullie erop los 

mollen!  

 

ZATERDAG 29 OF ZONDAG 30 MEI - COSY TIME 

Omdat de examens naderen, gaan we vandaag lekker chillen. 

We steken een gezellig vuurtje aan en maken lekkere pizza’s, 

hmmm. Afhankelijk van jullie examens doen we dit op 

zaterdagavond of op zondagmiddag. Een polletje hiervoor volgt 

later 😊. 
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VRIJDAG 4 JUNI - KAMPTHEMA + KAMPAVOND 

Het is juni en dat wil zeggen dat het tijd is voor 

avondvergaderingen, jeej! De eerste avondvergadering is al 

een knaller van formaat, want vanavond komen jullie ons 

kampthema te weten. Allen daarheen (zelfs de oudertjes, voor 

de praktische informatie hehe)! 
 

ZATERDAG 12 JUNI - MOVIENIGHT  

Onder de avondvergaderingen mag natuurlijk geen filmavond 

ontbreken … Daarom voorzien wij vanavond een heuse 

openluchtcinema om samen te daveren, wenen, lachen of 

gillen, afhankelijk van de film die we kiezen natuurlijk 😉.  

 

VRIJDAG 18 JUNI - DIY VERGADERING  

Als we heel eerlijk zijn, knoeien we allemaal wel eens graag met 

onze haren, nagels, handen of zelfs kleren. Daarom gaan we 

vanavond nog eens wat witte t-shirts en sokken verpesten met 

belachelijk felle kleuren! MEENEMEN: witte kledij die verpest 

mag worden!  

 

ZATERDAG 26 EN/OF ZONDAG 27 JUNI - QUIZ EN/OF BBQ 

Als alles goed gaat, kunnen we op zaterdag 26 juni EINDELIJK 

onze langverwachte quiz organiseren … MAAR omdat we nog 

steeds in België leven, is niets een zekerheid! Daarom heeft PP 

BBQ een leuk alternatief voorzien op zondag 27 juni om onze 

traditionele laatste vergadering van het jaar toch een beetje in 

ere te houden. We houden jullie dus zeker op de hoogte!   
 

Ziezoooo giezekes, dat was de planning voor mei-juni! Daarna vertrekken we op kamp, wihoee! 

Wij vonden het alvast een zalig jaar (ondanks corona), hopelijk jullie ook! 

 

Dikke zoenen XXX 

Marie x2, Nele en Elinor 


