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We gaan dansen in de zon, baden in het licht!  

Wim Soutaer kan er dan wel over zingen, niemand kan het beter dan 
een scout op kamp. Ontbijten in de zon, spelen in de zon, koken in 
de zon, sjelters bouwen in de zon of gewoon genieten in de zon, dat 
kunnen we allemaal! En als de zon dan eens niet schijnt? Dan kruipen 
we lekker knus bij elkaar in de tenten, vertellen we verhalen, 
lossen we een raadsel op, genieten we van een beetje rust na al dat 
spelen of kijken we eens blij naar boven, want die dagtocht of 
tweedaagse is ook zonder felle zon al een uitdaging. 

Al die fantastische momenten op kamp, alleen maar door eraan te 
denken beginnen mijn tenen al te kriebelen. Hebben jullie er al net 
zoveel zin in? Kijk dan maar snel verder in deze enige echte 
kampflapuit. In de kampflapuit vinden jullie normaal gezien alles 
wat jullie nog moeten weten voor we vertrekken. 

En zal ik je nog één ding vertellen? Als jullie dit lezen tijdens de 
kampinschrijvingen, duurt het helemaal niet lang meer voor we 
vertrekken. De leiding en enkele jins vertrekken over exact 60 
dagen, de grote leden moeten nog 64 dagen geduld hebben en de 
kapoenen vertrekken over 69 dagen!  

 

Op het kampterrein zijn 3 gsms aanwezig. Deze zijn steeds bereikbaar 

in geval van nood 

Springbok – 0499/70.85.82 

Panter – 0497/63.46.92 

Adelaar – 0494/78.84.85 

 



Poolshoogte 
 

Zaterdag 13 juli: KAMPAFWAS   10.00 - … uur 

Gidsen en jonggidsen worden om 10u aan het lokaal verwacht voor onze 

jaarlijkse mega afwas. Zo kan alles proper mee op kamp! Neem best een 

lunchpakket mee of wat centjes om een broodje te bestellen ’s middags. Je hoeft 

geen uniform aan te doen! 

 

Dinsdag 16 juli: INLADEN CAMION   9.30 - … uur 
Gidsen en jonggidsen worden verwacht aan het lokaal om te helpen met het 
inladen van de camion. Vele handen maken licht werk! De jonggidsen mogen 
naar huis als de sjorbalken ingeladen zijn. Gidsen nemen best een lunchpakket of 
wat zakgeld mee! Je hoeft geen uniform aan te doen! 
 
Woensdag 17 juli: START VOORWACHT 
Voor dag en dauw vertrekt de leiding met enkele jins richting Ardennen. Hier 
zullen zij het terrein in no-time klaarstomen voor de komst van de leden! 
Tip: ook op voorwacht krijgen wij graag post! 
 
Zondag 21 juli: WELKOMSDAG   11.OO - ± 14.30 uur 
Yesssss! Vandaag start het langverwachte kamp voor de kabouters, joka’s, 
jonggidsen & gidsen. Vergeet jullie niet in te schrijven voor onze BBQ!  
Meer info verder in deze Flapuit. 
 
Vrijdag 26 juli: KAPOENENKAMP   11.00 uur 
Om 11 uur staat de kapoenenleiding te trappelen om de kapoenen te ontvangen! 
Na het installeren in de slaaptent volgt een rondleiding op ons kampterrein en 
krijgen jullie een heerlijke kom kampsoep! Vergeet zeker geen lunchpakket mee 
te nemen! Als we allemaal hebben gegeten, mogen de mama’s, papa’s, broertjes en 
zusjes alweer vertrekken. 
 



Woensdag 31 juli: THUISKOMST 
We keren terug richting Katelijne. Vuil, moe, maar zeer voldaan! Als de inpak en 
het verkeer goed meevalt wordt de aankomst van de kapoenen & kabouters rond 
12.00 uur voorzien. 
De joka’s, jonggidsen & gidsen komen aan rond 16.00-16.30 uur.  
Samen met de laatste bussen arriveert ook onze camion. Sterke mama’s & papa’s, 
oma’s & opa’s, broers & zussen,… breng jullie werkhandschoenen mee, zo is 
deze in 1-2-3 uitgeladen. 
Achteraf doen we nog een allerlaatste formatie en krijgen de ouders eindelijk de 
befaamde kampdans te zien! Ook krijgt ieder lid nog een leuk kampaandenken! 
De kapoenen & kabouters worden ook terug aan het lokaal verwacht rond 16:30 
voor het ophalen van hun bagage, de formatie & de kampdans. 
Na dit alles kunnen we allemaal thuis gaan uitslapen en aftellen naar het volgende 
scoutsjaar… 
Houd zeker ook onze pagina op facebook (Gidsen Sint-Katrien) in het oog! 
Indien een van de bussen of de camion vertraging heeft, delen we dat zo snel 
mogelijk mee. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zondag 8 sep: OVERGANG   10.00 – 17.00 uur 
Ben jij ook zo benieuwd naar je nieuwe leiding en nieuwe tak? Ontdek het 
allemaal vandaag! Neem zeker een lunchpakket mee! 
 
Vrijdag 13 sep: QUIZ 
Meer info volgt. 
 
Zaterdag 14 sep: INFOMOMENT 
Meer info volgt. 
 
Zondag 15 sep: EERSTE VERGADERING   14.00 – 17.00 uur 
De allereerste echte vergadering met je nieuwe tak en leiding! Nieuwe 
kapoenen/leden kunnen vanaf vandaag aansluiten. 
 
 



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,  rok of trui van S&GV 

 verkopen (€10), kopen (€15). 

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 



Kampgeld 
 

Gaat je dochter mee op kamp? De inschrijving is pas afgerond als het 

inschrijvingsgeld overgeschreven is op onze rekening en dit ten laatste op 20 juni 

2019. 

Hoeveel moeten jullie juist betalen? 

➢ Kapoenen: €80 

➢ Kabouter, joka, jonggids & gids: €120 

 

 

Opmerking!  

➢ Het kamp moet via overschrijving betaald worden! 

➢ Als je zus ook mee op kamp gaat, betaalt zij €10 minder. 

 

 

Rekeningnummer: 733-2490316-65   IBAN: BE18 7332 4903 1665 

Mededeling: Naam lid, tak, kamp 2018 
                   Vb.: ‘Tanja Dexters, joka, kamp 2019’ 

 

 

 



ZO VEEL?
In deze moderne tijden zijn er ook een aantal manieren om wat van jullie 
inschrijvingsgeld te recupereren. Met dit handig schema kom je direct tot 
de relevantste informatie! 
Indien er financiële problemen zijn, twijfel dan niet om contact op te  
nemen met de groepsleiding!

Heeft u kinderen?

Ja! Neen

Jonger dan 12 jaar?

Ja! Neen

Wat moet je doen?
Niets! Na het kamp laten wij 

de gemeente weten wie er al-
lemaal mee geweest is. De ge-
meente stuurt dan het volgende 

jaar, zo rond de tijd van die 
ingewikkelde belastingbrieven, 
een fiscaal attest op die je bij 
je belastingbrief kan steken.

Wat moet je doen?
Ga je even informeren bij 

uw ziekenfonds. In de meeste 
gevallen krijg je een formulier 

dat door de
leiding ingevuld moet worden. 

Nadien krijg je dan een  
bepaald bedrag teruggestort.



Welkomsdag 
Zondag 21 juli, dé grote dag voor de kabouters, joka’s, jonggidsen & gidsen, want zij 

vertrekken vandaag op kamp! Alles gepakt en gezakt, in de auto en vertrekken maar! 

Vanaf 11.00 uur staan wij op jullie te wachten op ons mooie kampterrein. Alle leden worden 

verwacht in perfect uniform (=grijze sokken, scoutsbroek/rok, blauwe T-shirt, hemd & das). 

Meteen na aankomst kunnen jullie de auto uitladen en een plekje zoeken in de slaaptent.  

Van 11.30-14.00 uur kan er genoten worden van onze overheerlijke BBQ.  

Om 14.00 uur is het moment van de dag aangebroken! Onze leiding stelt met hun 

ongelooflijke acteertalent het kampthema voor. Hierna volgt onze allereerste kampformatie. 

Na dit alles kan ons kamp eindelijk van start gaan en mogen de mama’s en papa’s terug naar 

huis. 

 

BBQ 21 juli 

Keuzemogelijkheden Prijs 
Vlees 3 stuks €8,00 
Veggie 3 stuks €8,00 
Vlees 2 stuks €6,00 
Veggie 2 stuks €6,00 

+ massaal veel groentjes, saus en een drankje. 

 
Hoe schrijf je je in voor onze lekkere BBQ? 

 Via deze link; https://forms.gle/eHgB639a4ej4Vc47A 
(Tip; deze flapuit komt ook online op onze site, daar kan je de link snel en gemakkelijk kopiëren) 

 Door het juiste bedrag over te schrijven op onze groepsrekening met een duidelijke 

mededeling van je bestelling ten laatste op 15 juni ’19. 

 

 Leden die vanaf 21 juli mee op kamp gaan, eten gratis en hoef je dus niet in te schrijven! 

 Overschrijving dient apart van de overschrijving van het inschrijvingsgeld te gebeuren. 

Rekeningnummer: 733-2490316-65   IBAN: BE18 7332 4903 1665 

Mededeling: ‘BBQ + familie + Naam oudste dochter 
Vb.: BBQ familie Tanja Dexters 

https://forms.gle/eHgB639a4ej4Vc47A


Groentjes 
 
Wij eten graag het hele kamp door lekker verse groentjes! Wij zoeken: 

 
1. Vervoer 21 juli 

Ziet u het soms groot? Rijdt u met een jeep, mono volume, break, of hebt u 
gewoon zelf weinig plaats nodig tijdens een autorit? 
Als je op voorhand weet dat je genoeg plaats zal hebben in de auto om wat 
groenten en fruit mee te nemen op 21 juli, mag je dat altijd laten weten. Zo 
weten we zeker dat dat lekkers goed op ons kampterrein aankomt. 
 

2. Vervoer 26 juli 
Ziet u het groot én bent u kapoenenouder? 
Kapoenenouders die op 26 juli hun schattebout op het kampterrein komen 
droppen en ook nog een plaatsje hebben in de koffer, mogen altijd nog wat 
groentjes vervoeren. Zo hebben wij heel het kamp lang verse groentjes. 

 

Bent u de persoon die wij zoeken? Contacteer Panter op het nummer 
0497/63.46.92 of stuur een email naar tineopdebeeck@hotmail.be! 

 



Inpakken 
 

Joepie, inpakken! Het kamp komt nu echt wel dichtbij. Zorg dat je alles in één valies krijgt, 
zo zorgen we er samen voor dat alles in de camion past 31 juli. 
 

Slapen 
o Jogi/gids: luchtmatras/matje (verplicht!) 
o Kap/kab/joka: veldbed (verplicht!) 
o Slaapzak, kussen & dekentje  
o Pyjama & knuffel 
o Zaklamp 

 

Kledij 
o Perfect uniform (Genoeg grijze sokken; wordt dagelijks gedragen in de formatie!) 
o Voldoende ondergoed 
o T-shirts, topjes 
o Warme truien voor gezellige/koude nachten  
o Lange broeken, joggingbroeken 
o Shorts, bermuda’s  
o Voldoende sokken 
o Badpak/bikini + grote badhanddoek 
o Petje tegen de zon 
o Regenjas (Géén dun KW-tje, laat na 2u gemakkelijk regen door!)  
 
Schoenen 
o Stevige stapschoenen (bottines) 
o Gemakkelijke, sportieve schoenen 
o Regenlaarzen 
o Schoenen die in het water mogen 

  



Toiletgerief 
o Toiletzak 
o Zeep/douchegel (eventueel biologisch 

afbreekbaar) 
o Shampoo 
o Borstel/kam + haarrekkertjes 
o Tandenborstel & tandpasta 
o Bekertje 
o Zonnecrème 
o Handdoeken & washandjes 
o Zakdoeken 
o (Deodorant) 
o (Maandverband) 
o (Medicatie) 

 

Allerlei 
o 3 (slechte) keukenhanddoeken 
o Linnenzak voor vuile kledij 
o Drinkbus (voor op dagtocht of 2-daagse) 
o Kap/kab: klein rugzakje voor op dagtocht 
o Joka/jogi/gids: grote trekrugzak voor op 2-daagse 
o Joka/jogi/gids: drinkbeker & bestek 

 

Eventueel (niet verplicht) 
o Fluo vestje 
o Stripverhaal/boek 
o Kleine gezelschapspelletjes, boek kaarten, … 
o Schrijfgerief, briefpapier, adressen, enveloppen, postzegels, … 
o Wegwerpcamera 
o Jogi/gi: zakmes 
 

  

Probeer tijdens het inpakken van je toiletzak ook 

eens na te denken over deze tips van ploeg ecologie! 

Zo dragen we ook op kamp ons steentje bij voor 

een properdere leefwereld. 



Zeer belangrijke zaken 
o -12 jaar: isi+-kaart & eventueel Kids-ID (*af te geven aan takleiding bij aankomst*) 
o +12 jaar: eID & eventueel geldige SIS-kaart (*) 
o Medicatie + doktersattest medicatie  (*) 
o Pak chocolade 
o Pot choco of een pot confituur 
o Kap/kab/joka/jogi: bakboter 
o Gids: smeerboter 

 

Wat je zeker NIET mag meenemen! 
o GSM, horloge, mp3, I-pod, radio, tablet, Nintendo en ander luxe-speelgoed 
o Make-up 
o Alcohol, sigaretten & drugs 
o Snoep 
Als de leiding één van deze dingen toch vindt, wordt het afgenomen en pas 
teruggegeven op 31 juli aan het lokaal. 

 
Enkele inpaktips 
o Voorzie ALLES van je naam of totem! Niets mag ongemerkt mee op kamp! 
o Neem géén goede of waardevolle zaken mee, ook qua kledij en schoenen. 

Op kamp kan alles vuil worden, stuk of verloren gaan. 
o Neem niet te veel mee, alles moet in één grote zak passen en deze moet 

draagbaar blijven. Kapoenen gaan maar 5 dagen op kamp, er wordt dus ook 
verwacht dat zij minder meenemen dan de andere takken. 

o Steek alles in stevige zakken die goed te sluiten zijn. Alles gaat terug mee naar 
huis op de camion, plastic zakken etc. scheuren gemakkelijk. 

o Inpakken gebeurt samen met de dochter, zodat zij alles weet te vinden op 
kamp. 

o Jogi/gids: neem geen te brede luchtmatras mee, anders passen jullie niet 
allemaal in de tent! Een 1-persoonsmatras (max. 80cm breed) volstaat! 
 



POST 
Binnenkort ben jij 15, 11 of 6 dagen lang afgesloten van de bewoonde wereld! Deel dus maar snel 

ons postadres uit aan al je familie, vrienden en vriendinnen, (al) je liefje(s), de buurvrouw, de bakker, 

noem maar op. Zo kunnen zij je op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt buiten ons 

kampterrein. Vertel ze zeker ook in welke tak je zit, zo weet de fourage aan welke leiding ze je post 

moeten meegeven. 

 

Gidsen Sint-Katrien 
Naam + Tak 

p/a Leurquin Philippe 
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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 



SPELLETJES 

Sudoku  

In de sudoku-puzzel moeten nu de cijfers 1 tot en met 9 worden ingevuld zodat: 

1. op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt 
2. in elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt 
3. in elk vierkant elk cijfer slechts één keer voorkomt 
 

                        

 

Binairo 

Elke cel moet een nul of een één bevatten. 
Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden 
geplaatst. 

Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. 
Elke rij is uniek en elke kolom is uniek.  
 

                      

  



Connect the dots 

 

.1
5

 



Woordzoeker 

 

Autobingo 

Op weg naar ons prachtige kampterrein? Kijk onderweg eens wat je allemaal kan zien en duid het 

aan op deze reisbingo! 

 

 



Routebeschrijving 

Ons kampterrein ligt op 146 km rijden vanaf de scoutslokalen. Dit is ongeveer 1u en 50 minuten 

rijden. 

Het adres dat je kan ingeven in je GPS is: Chemin de Désiviers 107, 6460 Chimay. Het laatste deel van 

de route zal aangegeven worden via onze geel-blauwe ‘Sint-Katrien’ pijltjes! 

Of vertrouw jij op onze routebeschrijving? 

 

Vertrek: Vossevelden, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

1. Rechts afslaan naar Stationsstraat en volgen gedurende 650 meter 
 

(180 m - 1 min) 
 

2. Verlaat Sint-Katelijne-Waver en volg gedurende 170 meter 
 

(850 m - 2 min) 
 

3. Links afslaan naar N105 en volgen gedurende 2,4 kilometer 
 

(1.0 km - 2 min) 
 

4. Aan het rondpunt neem de 1ste afslag en volg gedurende 300 meter 
 

(3.4 km - 5 min) 
 

5. Ga verder op R6 gedurende 2,2 kilometer 
 

(3.7 km - 5 min) 
 

6. Rij Mechelen binnen en volg gedurende 260 meter 
 

(5.9 km - 7 min) 
 

7. Links afslaan en E19 Brussel nemen gedurende 1,3 kilometer 
 

(6.2 km - 8 min) 
 

8. Ga verder op A1 gedurende 17 kilometer 
 

(7.5 km - 9 min) 
 

9. Rechts afslaan en E40 (R0) nemen gedurende 34 kilometer (Richting 
Namen/Luik/Leuven/Zaventem/Brussel) 
 

(24.9 km - 19 
min) 
 

10. Neem de afslag naar R0. Volg gedurende 1,7 kilometer (Richting Paris/E19 
Mons/Charleroi/E19 Bruxelles) 
 

(59 km - 42 min) 
 

11. Ga verder op A7 gedurende 19 kilometer (E19) 
 

(61 km - 44 min) 
 

12. Rechts afslaan en A501 nemen gedurende 4,2 kilometer (Richting 
Soignies/Braine-le-Compte) 
 

(80 km - 54 min) 
 

13. Rechts afslaan en A15 (E42) nemen gedurende 8 kilometer (Richting 
Luik/Charleroi) 
 

(84 km - 56 min) 
 

14. Rechts afslaan en R3 nemen gedurende 8,7 kilometer (Richting 
Philippeville/Fontaine-l’Evêque/Chapelle-lez-Herlaimont/Trazegnies) 
 

(92 km - 1.01 u.) 
 

15. Neem de afslag naar de weg. Volg gedurende 1 kilometer (Richting 
Fontaine-L’Evêque/N54 Lobbes/Charleroi/N90 Binche Fontaine-l’Evêque) 
 

(101 km - 1.05 
u.) 
 

 

 



16. Hou rechts aan op N54 en volg gedurende 4,6 kilometer 
 

(102 km - 1.06 u.) 
 

17. Links afslaan en Rue d'Anderlues (N59) nemen gedurende 1,9 kilometer 
 

(106 km - 1.09 u.) 
 

18. Rij Les Bonniers binnen en volg gedurende 850 meter 
 

(108 km - 1.11 u.) 
 

19. Aan het rondpunt neem de 1ste afslag Rue des Bonniers (N559) en volg 
gedurende 1,3 kilometer 
 

(109 km - 1.12 u.) 
 

20. Verlaat Les Bonniers en volg gedurende 70 meter 
 

(110 km - 1.14 u.) 
 

21. Ga langs Lobbes en volg gedurende 1,6 kilometer (Rue du Pont) (110 km - 1.14 u.) 
 

22. Ga langs Biercée en volg gedurende 1,8 kilometer 
 

(114 km - 1.20 u.) 
 

23. Ga langs Leers-Et-Fosteau en volg gedurende 4 kilometer 
 

(117 km - 1.23 u.) 
 

24. Aan het rondpunt neem de 3de afslag Chaussée de Mons (N40) en volg 
gedurende 4,5 kilometer 
 

(121 km - 1.26 u.) 
 

25. Rij Beaumont binnen en volg gedurende 350 meter 
 

(126 km - 1.30 u.) 
 

26. Links afslaan naar Ruelle de la Prison en volgen gedurende 20 meter 
 

(126 km - 1.31 u.) 
 

27. Rechts afslaan naar Rue Charles Mottoulle en volgen gedurende 120 
meter 
 

(126 km - 1.31 u.) 
 

28. Ga verder op Rue Maurice Léotard gedurende 75 meter 
 

(126 km - 1.31 u.) 
 

29. Hou rechts aan op Rue Petite en volg gedurende 120 meter 
 

(126 km - 1.32 u.) 
 

30. Hou links aan op N53 en volg gedurende 850 meter 
 

(126 km - 1.32 u.) 
 

31. Verlaat Beaumont en volg gedurende 6 kilometer (Chaussée de Chimay) 
 

(127 km - 1.33 u.) 
 

32. Aan het rondpunt neem de 2de afslag Route de Mons (N53) en volg 
gedurende 4,7 kilometer 
 

(133 km - 1.38 u.) 
 

33. Rechts afslaan naar Rue de la Basse Hollande en volgen gedurende 220 
meter 
 

(138 km - 1.43 u.) 
 

34. Rechts afslaan naar Rue des Déportés en volgen gedurende 35 meter 
 

(138 km - 1.43 u.) 
 

35. Links afslaan naar Rue du Noir Aigle en volgen gedurende 75 meter 
 

(138 km - 1.43 u.) 
 

36. Verlaat Rance en volg gedurende 550 meter 
 

(138 km - 1.43 u.) 
 

37. Rechts afslaan naar Rue du Moulin en volgen gedurende 550 meter 
 

(139 km - 1.44 u.) 
 

 



 

Aankomst: Chemin de Désiviers, 6460 Chimay 

 

Op het einde zullen jullie geholpen worden door de gele ‘Sint-Katrien’ pijltjes en enthousiaste leiding! 

38. Rechts afslaan naar Rue du Moulin en volgen gedurende 80 meter 
 

(139 km - 1.45 u.) 
 

39. Links afslaan naar Rue du Moulin en volgen gedurende 3 kilometer (Rue 
du Moulin) 
 
 

(139 km - 1.45 u.) 
 

40. Rechts afslaan naar Chemin du Pont de Terre en volgen gedurende 1,2 
kilometer 
 

(142 km - 1.49 u.) 
 

41. Links afslaan naar Chemin des Mines en volgen gedurende 1,5 kilometer 
 

(143 km - 1.50 u.) 
 

42. Ga verder op Hameau de Désivier gedurende 450 meter 
 

(145 km - 1.52 u.) 
 

43. Hou links aan op Chemin de Désiviers en volg gedurende 350 meter 
 

(145 km - 1.53 u.) 
 

44. Links afslaan naar Chemin de Désiviers en volgen gedurende 400 meter 
 

(146 km - 1.53 u.) 
 



ondergetekende, dokter in de geneeskunde, ………………………………………………………………………………………..…………  

verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):  

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………..  

geboren op: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……..  

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :  

naam geneesmiddel: …………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….  

dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): …..……………………………………………………………………………………………  

wijze van toediening : ….…………………………………………………………………………………………….………………………………………  
 

O door leiding  

O zelfstandig in te nemen   

O door verpleegkundige  

bewaring: (vb.koelkast) .…………………………………………………………………………………..….………………………………… 

 

O door leiding  

O zelfstandig  

eventuele einddatum van de behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………  

waarvoor dient deze medicatie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:  

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….  

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)  

 

telefoonnummer van de arts: ……………………………………………………………………………………………………  

opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..………….  

handtekening en stempel van de arts:  

doktersattest medicatie 

bijlage aan de individuele steekkaart 



 
 
 
 

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

schema toediening medicatie 





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).


