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26ste jaargang  

Nummer 3  
V.U.: Gidsen Sint-Katrien  

 Floor Sillis 
Dageraadstraat 35 
2800 Mechelen 

Melanie Op de Beeck 
Stationsstraat 161 
2860 SKW 

 



Beste leden, beste ouders,  

De paasvakantie is weer in zicht en daar hoort een nieuwe flapuit bij. Hopelijk 

hebben jullie al even hard genoten van het voorbije scoutsjaar als wij. Gelukkig 

zijn er door onze enthousiaste leidingsploeg nog heel veel leuke activiteiten 

gepland.  

 

Naast de zondag- en 

zaterdagvergaderingen staat er 

zoals elk jaar staat er een 

memorabele Bingoavond en 

Duoparty op het programma.  

 

Natuurlijk is dit niet het enige. 

De andere activiteiten kan je 

terugvinden in de poolshoogte. 

Hou deze dus zeker in het oog!   

 

 



Poolshoogte 

 

26 april – Bingoavond 

Ook dit jaar voorzien wij voor ieder wat wils tijdens onze interactieve bingoavond! Meer info 

verder in de flapuit. 

27 april – Duo Party 

Koop snel je kaart bij je favoriete gids, verkenner, jin of leiding! Meer info verder in de flapuit. 

28 april – Geen vergadering 

De gidsen, verkenners, jins en leiding maken onze terreinen weer spik en span. 

18 mei ǀ 12u-14u & 17u-20u – Spaghettislag en Kampinschrijvingen 

Twee vliegen in één klap. U heeft heerlijk gegeten ten voordele van de jins hun buitenlandse reis en 

uw dochter is ingeschreven voor alweer een onvergetelijk kamp. Ook voor de oudste leden is het 

van belang dat de ouders aanwezig zijn bij de inschrijving. 

19 mei – Wel vergadering 

Aangezien de spaghettislag en kampinschrijving dit jaar wat vroeger vallen, hoeft nog niet alle 

leiding achter hun boeken te kruipen. Ook vandaag kan u uw dochter naar de scouts sturen! 

1 juni – Eerste Avondvergadering 

De oudste leden en de leiding maken zich stilaan klaar voor de examens. Ontspanning staat vanaf 

nu ingepland op zaterdagavond! 

29 juni ǀ 20u– Gidsencafé 

De gidsen nodigen jullie uit voor een drankje op het jaarlijkse gidsencafé. Durf jij het Wilde Westen 

aan? 

30 juni – Laatste vergadering 

Nog een laatste geweldige zondag om het jaar af te sluiten en ons klaar te stomen voor het kamp. 

Meer info krijg je van je leiding.  

13 juli ǀ 10u – Kampafwas 

De jonggidsen en gidsen worden vandaag verwacht om al het bestek, de borden, potten en pannen, 

… van onder het stof te halen en klaar voor gebruikt te maken. 

16 juli ǀ 10u – Camion inladen 

De jonggidsen en gidsen worden vandaag verwacht om de camion in te 

laden. Al dat propere gerief moet natuurlijk in de Ardennen geraken. 

17 juli – De leiding en enkele jins vertrekken op Voorwacht 

Wij gaan alvast wat tenten rechtzetten in de Ardennen. Stuur ons een postje 

als je ons wat wil aanmoedigen! 

21 juli - 31 juli – Kamp 

De kabouters, joka’s, jonggidsen en gidsen gaan op kamp! 

26 juli - 31 juli – Kamp 
De kapoenen maken ons kampterrein compleet! 



Formatie 
 

Kapoenen 

Elke zondag komen wij, 

samen opgewekt en blij, 

Naar het kapoenenlokaal, 

Om te spelen, spelen, spelen 

Met z’n allen zij aan zij 

Zondag is een feest voor mij 

En we maken veel kabaal 

Wij gaan spelen, spelen, spelen 

Nu nog netjes in de rij 

Scouting dat is iets voor mij 

Schrijven ons eigen verhaal 

Door te spelen, spelen, spelen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kabouters 
 
 
 
 
 

 
Joka’s 

Kabouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen 

Zij proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om en springen 

Zij klappen in de handen, klap klap klap 

Zij toeteren in het rond, toet toet toet 

En zijn zij dan opeens erg moe dan vallen z'op de grond, boem! 

Wij werpen ons op het vijandige schip 

Als een weggeslingerde speer 

De kanonnen dreunen, 't geweer knalt rondom 

En de enterbijl hakt keer op keer 

En reeds zakt de vlag van de vijand omlaag 

Overwinningsgeroep klinkt alom 

Lang leve de bruisende zee 

Lang leve de zeeroverij 

Tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, 

tirallala, tirallala, tirallala, hiep hoi 

Lang leve de bruisende zee 

Lang leve de zeeroverij! 



Jong-gidsen, Gidsen & Jins 

De machtigste koning van storm en van wind 

Is de arend geweldig en groot 

De vogels zij sidd'ren en vluchten van angst 

Voor zijn snavel en klauwende poot 

Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts 

Dan verschrikt hij de dieren er mee 

Ja, wij zijn de heersers der aarde 

De koningen van de zee 

Tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, 

tirallala, tirallala, tirallala, hiep hoi 

Ja wij zijn de heersers der aarde 

De koningen van de zee 



Wetten 

 
Kapoenen 

Ik ben een kapoentje en ik beloof fijn 

Samen met de andere kapoentjes mee te spelen. 
 

 
Kabouters 

Ik zeg wat ik voel 

Gruwel van vals gezwets 

Ik bereik eerlijk mijn doel 

Zonder dat ik iemand kwets 

Ik respecteer alles wat leeft 

En de kracht die leven geeft 

Ik voel me één met de wereld om me heen 

Hou niet van nep 

En deel alles wat ik heb 

Want niemand is alles 

Niemand is niets 

Iedereen is altijd iets. 

 

 
Joka’s 

Wij, joka’s, willen samen een stap zetten, 

Een stap naar samen spelen en genieten 

Een stap naar anderen 

Een stap in en naar de natuur 

Een stap met respect en verdraagzaamheid 

Een stap in alle eerlijkheid en oprechtheid 

Een stap richting zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

Een stap “scouting”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gidsen 

Jong-gidsen 

Wij zijn jonggidsen 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 

Ik respecteer wat aardevol is: de mens, natuurlijk en het materiaal. 

Een gids is eerlijk 

Een gids eerbiedigt de overtuiging van anderen 

Een gids maakt zich nuttig 

Een gids is een vriend van allen 

Een gids is vriendelijk en hoffelijk 

Een gids kan gehoorzamen 

Een gids staat open voor de natuur en is milieubewust 

Een gids houdt vol 

Een gids is ijverig 

Een gids is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen. 

Jins en leiding 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens 

Elk met een eigen verhaal. 

Iedereen kan erbij 

Wij gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven 

De natuur is onze troef 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer 

We spelen een spel dat niet luchtledig is 

In vrije tijd die niet vrijblijvend is 

Met groot plezier en kleine daden 

Komen we op voor onze omgeving en 

Voor een kleurrijk Vlaanderen 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen 

In een rechtvaardige wereld. 



Uniform 
Kapoenen 

1. Blauw-gele das (€7,5) 

2. Blauwe gidsen T-shirt (€8) 

Kabouters, Joka’s, Jogi’s en Gidsen 

1. Blauw-gele das (€7,5) 

2. Beige scoutshemd met correcte tekens (zie afbeelding) 

3. Blauwe gidsen T-shirt (€8) 

4. Groene scoutsshort/rok is verplicht vanaf 1ste zondag van de paasvakantie tot 

1ste zondag van de herfstvakantie 

5. Lange groene scoutsbroek of zwarte kousenbroek is toegestaan vanaf 1ste 

zondag van de herfstvakantie tot en met 1ste zondag van de paasvakantie 

6. Grijze kousen (grijze tint maakt niet uit, als het maar grijze zijn zonder een 

printje op en zonder glitter) 

Het hemd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze tekens zijn de enige correcte en moeten op je hemd vooraan hangen, 

andere mogen achteraan!  

Op je uniform mag niet getekend of geschreven worden. Enkel je eigen 

totem, voortotem en kleurentotem mag je achteraan tentoonstellen. 

Waar kan je dit allemaal vinden? 

→ De Hopper = www.dehopper.be 

→ Aan het lokaal kan je een tweedehands hemd, broek of rok verkopen (€10), 

kopen (€15). 

http://www.dehopper.be/
http://www.dehopper.be/


Regels totemisatie 

Wat is totemisatie? 

Totemisatie is een gebruik binnen scouting waarbij leden of leiding na het afleggen van een of 

meerdere proeven een totem krijgen. De (voor)totem weerspiegelt de eigenschappen, talenten 

en persoonlijkheid van de persoon in kwestie. 

Op die manier erkent en waardeert de totemisatie mensen binnen een groep. Het is ook een kans 

voor een individu om aan de groep te laten zien wat hij/zij kan verwezenlijken. 

Totemisatie is binnen scouting een ‘recht’ voor allen. Wanneer iemand zijn/ haar opdracht niet 

tot een goed einde brengt, kan een totemisator beslissen om hem/haar toch een totem te geven 

voor de getoonde inzet. In andere gevallen volgt een tweede kans, meteen na de niet volbrachte 

opdracht. 

Sommige groepen geven na één of meerdere gefaalde opdrachten geen totem. Een totem krijg je 

natuurlijk niet zomaar, maar wie echt inzet toont, heeft er recht op. Misschien krijgt dezelfde 

persoon een jaar later opnieuw een kans? Ook een lid dat na totemleeftijd in de groep stapt, moet 

overigens de kans krijgen een totem te krijgen. 

 

Totemisatie bij Sint-Katrien 

Jonggidsen leren samenwerken, engagement tonen en zich inzetten voor anderen. Ze ontdekken 

stilaan wat scouting echt inhoudt. Bij de gidsen bouw je dit engagement verder uit. 

Bij Gidsen Sint-Katrien geven wij onze totems ook niet zomaar. Wij verwachten een zeker inzet 

van onze totemisanten. Om een goede totem te kunnen geven, wil de takleiding de totemisant 

zo goed mogelijk kennen. 

Hieruit volgen onderstaande regels: 
 

• Doorheen het scoutsjaar moet de totemisant aanwezig zijn op 3/5 van alle vergaderingen 

om een totem te kunnen krijgen. 

• De totemisant moet zeker voor het 2e jaar op rij meegaan op kamp om een totem te 

kunnen krijgen, de totemisant moet ook een volledig kamp aanwezig zijn. 

 

Met vragen kan u terecht bij takleiding van uw dochter: 

jogileiding@gidsensintkatrien.be of gidsenleiding@gidsensintkatrien.be 

mailto:jogileiding@gidsensintkatrien.be
mailto:gidsenleiding@gidsensintkatrien.be


Kamp 2019 
 

 

 

 

Beste ouders 

We hebben gemerkt dat steeds vaker de vraag wordt gesteld of leden een half kamp 

mogen meegaan, vroeger naar huis mogen, later mogen aankomen... Vroeger lieten we 

dat in de meeste gevallen toe, maar we merken dat er best wel wat nadelen aan 

verbonden zijn. 

Zo is het voor de groepsvorming beter dat alle leden een volledig kamp meegaan. Als 

leden later aankomen of vroeger vertrekken, moet de groep zich telkens opnieuw 

vormen en zeker op kamp kan dat een lastig proces zijn. Daarnaast is het vervelend voor 

de leiding, omdat zij dan tijdens hun activiteit rekening moeten houden met het lid dat 

vertrekt, het uur in het oog moeten houden, enzovoort. Ook voor de fourage is het eten 

makkelijker uit te tellen en te verdelen wanneer elke tak een vast aantal leden heeft 

gedurende het hele kamp. 

Deze argumenten vonden we sterk genoeg om te besluiten dat we de leden die 

zich inschrijven voor kamp ook een volledig kamp verwachten. Dit wil zeggen van 

21 juli t.e.m 31 juli (26 juli t.e.m. 31 juli voor kapoenen). We hopen dat jullie 

rekening houden met onze beslissing en hier ook begrip voor kunnen opbrengen. 

Als jullie hier nog vragen over hebben, kunnen jullie natuurlijk steeds terecht bij de 

takleiding of bij de groepsleiding! 

 

 
We kijken in ieder geval nu al uit naar kamp, jullie ook? 

 

 
Een stevige linker 

De leiding 





 



Spaghettislag
zaterdag 18 mei 

12-14u   en   17-20u





 

 

Hey jij daar! 

Wij staan op Trooper! 
Online shoppen en ons gratis steunen doe je via: 

Trooper.be/gidsensintkatrien 

Wij krijgen een percentje bij elke aankoop bij meer dan 200 shops. 

Hang het onderste deel van deze pagina aan je 

koelkast/prikbord/… zodat je ons niet vergeet. 

Trooper.be/gidsensintkatrien 



Kleurplaat 
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Zondag 5/05 

14-17u 

Londen 
Zondag 12/05 

14-17u 

Barcelona 

Zaterdag 18/05 

Spaghettislag Jins + 

Kampinschrijvingen 

(zie poolshoogte) 

Athene 

Zondag 19/05 

14-17u 

Rome 

Zondag 26/05 

14-17u 

Praag Zaterdag 1/06 

18-20u 

Porto 

Kapoenenprogramma 

Zaterdag 8/06 

18-20u 

Pisa 

Zaterdag 15/06 

18-20u 

Parijs 
Zaterdag 22/06 

18-20u 

Berlijn 

Zondag 30/06 

Laatste 

vergadering 

Bari 

Kun je niet komen? 

Stuur dan een berichtje naar 

kapoenenleiding@gidsensintkatrien.be of 

naar  Raccoon  0471390342 

Kapoenen op reis 



 
  

Zondag 5/05: 14-17u Zondag 12/05: 14-17u Zaterdag 18/05: Spaghettislag Jins + 
Kampinschrijvingen (zie poolshoogte) 

 
 

 
 

 

Zondag 19/05: 14-17u Zondag 26/05: 14-17u Zaterdag 1/06: 18-20u 

 

 

 

Zaterdag 8/06: 18-20u Zaterdag 15/06: 18-20u Zaterdag 22/06: 18-20u 

 
 
 
 
 
 
 

Kan je niet komen naar de vergadering? Stuur een mailtje naar 
kabouterleiding@gidsensintkatrien.be of stuur een berichtje 

naar Azara 0479 54 96 06 

 

 

  Zondag 30/06: Laatste vergadering 
 Meer informatie volgt nog 

 



 

05/05 14u-17u 

12/05 14u-17u 

18/05  

Spaghettislag 

Kampinschrijvingen 

19/05 14u-17u 

26/05 14u-17u 

01/06 18u-20u 

08/06 18u-20u 15/06 18u-20u 

22/06 18u-20u 

30/06 

Laatste vergadering 

( extra info volgt) 

Verwittig steeds wanneer je niet kan: jokaleiding@gidsensintkatrien.be 

JOKAart der vergaderingen  



Jonggidsen programma 

Als je niet kan komen: Stuur een berichtje naar één van je leiding, zet 

het in WhatsApp of stuur ons een mailtje: 

jogileiding@gidsensintkatrien.be 

Schroef, Salangaan, Siamang en Adelaar 

Zie poolshoogte 

Meer info volgt nog 

mailto:jogileiding@gidsensintkatrien.be


Lekker met de gidsen-programma 
 

 

 
 

 

Zondag 5/05: 14-17u: 

Lekker met de meiden 

ooh la la 
 

Zondag 12/05: 14-17u: Lekker 

met de meiden hard gaan 
 

Zaterdag 18/05: Lekker met de 

meiden worteltaart 

Spaghettislag Jins + 

Kampinschrijvingen (zie  

poolshoogte) 
 

Zondag 19/05: 14-17u: 

Ik doe toch lekker wat ik 

wil 
 

Zondag 26/05: 14-17u: Lekker 

met de meiden masker op 
 

Zaterdag 1/06 19u-21u: Vroeger 

wilde ik een paard 
 

Zaterdag 8/06: 19u-21u: Meiden, 

meiden, meiden, blijf bij me 

Zaterdag 15/06: 19u-21u: 

Wat is het toch fijn een 

meid te zijn Zaterdag 22/06: 

19u-21u: Lekker 

met de meiden 

koffie 

Zaterdag 29/06- zondag 

30/06: 10u -…: Lekker 

met de meiden ooh 

Gidsencafé: einduur 

voor zondag komt later 
 



Programma JINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZO 05/05:14-17u 
 

 JINS  IN LEIDING 

ZO 12/05: 

   14-17u 

   ZA 18/05: 

SPAGHETTISLAG 

             EN 

    KAMP- 

    INSCHRIJVING 

 

     ZO 26/05  

        14-17u 

 

    ZA 01/06 

 

      20-22u 

      

    ZA 08/06 

       20-22u 

      

    ZA 15/06 

        20-22u

 

      
 

    ZA 01/06 

 

      20-22u 

      

    ZA 22/06 

     20-22u 

      

    ZO 30/06 

 LAATSTE 
VERGADERING 

      
Loewak: 0474.04.32.05 

Otter: 0470.90.08.37 



Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen

📞 03 297 37 34

Maandag   Gesloten
Dinsdag   10:00-12:00 & 12:30-18:00
Woensdag   10:00-12:00 & 12:30-18:00
Donderdag   10:00-12:00 & 12:30-18:00
Vrijdag   10:00-12:00 & 12:30-18:00
Zaterdag   10:00-12:00 & 12:30-17:00
Zondag   Gesloten

Bestel je een pakje vanuit de regio Mechelen dan kan je het afhalen bij onze collega’s 
van de Banier te Mechelen (Onze-Lieve-Vrouwestraat 34, 2800 Mechelen).


