FLAPUIT

29ste jaargang
Nummer 3
V.U.: Gidsen Sint-Katrien

Ruth Huber
Lieselotte Op de Beeck

Poolshoogte
v Zaterdag 21/5 – Kampinschrijvingen & spaghettislag:
Kom je inschrijven voor het leukste kamp van de zomer en geniet ondertussen van
een heerlijke spaghetti ten voordele van het buitenlands kamp van onze Jins!
Meer info volgt via mail.
v Zaterdag 4/6 tot en met 18/6 – Avondvergaderingen:
Vanaf zaterdag 4 juni tot en met zaterdag 18 juni zullen de vergaderingen doorgaan
’s avonds
v Zondag 26/6 – Laatste vergadering:
Meer info volgt door je eigen leiding!
v Woensdag 13/7 – Kampafwas:
Jong-gidsen, gidsen, jins en leiding worden aan het lokaal verwacht om te komen
helpen al ons bestek, borden en bekers kamp-klaar te maken. Hoe meer handen, hoe
sneller het werk gedaan is. Met een leuk muziekje en veel kameraden, wordt het
gegarandeerd super leuk! Meer info volgt in de kampflapuit.
v Vrijdag 15/7 – Balken inladen:
Vandaag verzachten we het werk al van de volgende dag en laden we de balken al in
op de camion. Meer info volgt in de kampflapuit.
v Zaterdag 16/7 – Camion inladen:
Alles wat we nodig hebben op kamp, wordt vandaag ingeladen op de camion. Meer
info volgt in de kampflapuit

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
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!
Joka’s
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”.

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.
Gidsen
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)
Het hemd:

Deze tekens zijn de enige correcte en moeten op je hemd vooraan hangen,
andere mogen achteraan!
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).

Spaar mee voor vereniging:

SPaar mee voor gratis Pasta en maaK
ons KamP PastaProoF!
1.

Verzamel de barcodes die je vindt op de Soubry pastaverpakking.

2.

Bezorg ons tijdig jouw barcodes zodat wij ze voor 31 mei kunnen opsturen.

3.

Voor elke 10 barcodes trakteert Soubry ons op 1 gratis doosje Spaghetti fijn.

4.

Zijn we bij de 2 beste spaarders, dan komt er een super deluxe pastabar
langs tijdens ons kamp.

Actie geldig van 1 maart 2022 t.e.m 31 mei 2022.
Meer informatie vind je op www.soubryopkamp.be

Programma’s

Kapoenenprogramma
Wat gaan we smurfen…
Zondag 1 mei
Oudervergaderi
ng: Breng je
mama of papa
mee!

Zondag 8 mei

Zondag 15 mei

Zaterdag 21 mei
Spaghettislag en
kampinschrijvingen:
Schrijf je in voor kamp
tijdens een heerlijke
spaghetti van onze
jins!

Zondag 22 mei

Zondag 29/05

Zaterdag 4 juni
De leiding
begint aan hun
examens, vanaf
nu houden we
zaterdagavond
vergadering van
18u-20u!

Zaterdag 11
juni

Zaterdag 18 juni

Zondag 26 juni
(10u-17u): de
laatste
vergadering, meer
info volgt via mail

KABOUTERPROGRAMMA
01/05 (zondag)
14u-17u

Vuurwerk van kabouterplop

15/05 (zondag)
14u-17u

Het nieuwe album van #Likeplop

22/05 (zondag)
14u-17u

Wie zit er onder het masker van
MISSPLOP?

08/05 (zondag)
14u-17u

Waterval van Marthe, Hanne en kabouterplop

21/05 (zaterdag)
Kampinschrijving + spaghettislag Jins

Samson en kabouterplop

29/05 (zondag)
14u-17u

Nachtplop

04/06 (zaterdag)
18u-20u

11/06 (zaterdag)
18u-20u

Amika en kabouterplop

18/06 (zaterdag)
18u-20u

Mega kabouterplop

26/06 (zondag)
Laatste vergadering
(Meer info volgt)

Campus plop

Heb je een vraag of kan je niet naar de vergadering komen?
Stuur ons een mailtje:
KABOUTERLEIDING@GIDSENSINTKATRIEN.BE

JOKA MODE EXPERTS
YAY OR NAY? DUID AAN WAT JIJ VAN DE OUTFITS
VINDT!

Kan je er niet bijzijn? Stuur dan een
mailtje naar
jokaleiding@gidsensintkatrien.be !

Zondag 15/05: vergadering! 14-17u

Zaterdag 21/05: spaghettislag + kampinschrijvingen!
Meer info volgt :
v
◆

JOKA MODE EXPERTS
YAY OR NAY? DUID AAN WAT JIJ VAN DE OUTFITS
VINDT!

Zaterdag 4/06: vergadering! 18-20u

Zaterdag 11/06: vergadering! 18-20u

GIDSEN FESTIVAL GUIDE
ZONDAG 1/5 14u-17u

ZONDAG 8/5 14u-17u

ZONDAG 15/5
14u-17u

ZATERDAG 21/5
kampinschrijving en spaghettislag jins

ZONDAG
22/5
14u-17u

ZATERDAG 4/6 19u-21u

ZONDAG 29/5
14u-17u

ZATERDAG 11/6 19u-21u
ZATERDAG 18/6 19u-21u

ZONDAG 26/6
LAATSTE VERGADERING (info volgt)

Laat iets weten als je niet kan komen!

Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
Q 03 297 37 34
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00-12:00 & 12:30-18:00
10:00-12:00 & 12:30-18:00
10:00-12:00 & 12:30-18:00
10:00-12:00 & 12:30-18:00
10:00-12:00 & 12:30-17:00
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).

