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Welkom (terug) 

Het is weer zo ver! De zomer loopt ten einde, het dagelijkse leven krijgt weer wat meer 

structuur en jullie worden weer elke zondag verwacht in jullie mooiste outfit voor een 

vergadering vol plezier, avontuur en gelach. Nog nagenietend van een fantastisch kamp 

staat de leiding op post om de oudere leden terug te zien, de nieuwe leden te 

verwelkomen en er samen met jullie nog maar eens een geweldig jaar van te maken. En 

een nieuw scoutsjaar, daar hoort uiteraard een nieuw jaarthema bij… 

 

Scoutmoedig 

In één woord ’Scoutmoedig’ samengevat kiest Scouts en Gidsen Vlaanderen voor een 

jaarthema dat uitdaagt …   

Leden en leiding worden volgend jaar uitgedaagd te gààn voor avontuur in vele opzichten: 

op verkenning durven springen of tuimelen en het risico nemen even te verdwalen, om na 

vallen en opstaan - misschien mét wat blauwe plekken - te landen met uitzicht op het 

onverwachte. 

Scoutmoedig daagt scouts en gidsen uit om nieuwe wegen te zoeken, niet énkel langs 

verre tochten of over hoge bergen maar ook samen, onderweg met elkaar. Dit jaarthema 

wil jonggidsen aanmoedigen hun beste Frans boven te halen om de drinkbussen te vullen, 

wil jonge welpen moed inspreken om samen door een donker bos te wandelen en wil 

straffe verkenners een hart onder de riem steken om het toe te geven als ze net niet over 

een hoge kabelbaan willen stappen. Scoutmoedig zijn is immers niet te verwarren met 

roekeloosheid of stoerdoenerij. De kracht van dit thema schuilt precies in het kunnen 

tonen van angst of onzekerheid, lef hebben om ongewoon grappig te zijn, luisteren naar 

elkaar en het mogen uitdrukken van een andere smaak, tegendraadse mening of ongezien 

talent. 

Scoutmoedig wil tenslotte ook zeggen: durven opkomen voor wie kwetsbaar is en als 

scout of gids hoorbaar en zichtbaar standpunt in te nemen om bezorgdheden te delen. Dat 

kan in de kleine omgeving van een eigen groep of breder, in de grote wereld van buurt tot 

brede samenleving. 



Poolshoogte  

  

Vr 13 sept: QUIZ  

Ook dit jaar organiseren we onze legendarische quiz! Zowel jong en oud zijn welkom 

om zich het hoofd te breken over quizvragen en om na te gaan of je algemene 

kennis wel goed zit. Voor deze sfeervolle avond nodigen we jullie uit in de cafetaria 

van basisschool de GLOC. Meer informatie vinden jullie in de affiche hier verder in de 

flapuit.   

Za 14 sept: INFOMOMENT VANAF 16U 

Dit jaar organiseren we een infomoment voor de ouders van de kapoenen ter 

vervanging van de opendeurdag. Hier kunnen jullie terecht voor al jullie vragen over 

de werking van onze scouts en komen jullie te weten wat jullie kleine deugenieten te 

wachten staat! Op het infomoment is er een mogelijkheid om een kleinigheid te eten 

en te drinken. Afsluiten doen we met een gezellig kampvuur, wat zal doorgaan van 

18-20u. 

Zo 15 sept: EERSTE VERGADERING 14u00-17u00 

Deze zondag leer je je nieuwe tak en leiding beter kennen, zeker komen dus! Nieuwe 

leden kunnen vanaf vandaag aansluiten.  

Zo 29 sept: HERDENKING SLAG OM DORPVELD  

Jonggidsen, gidsen & jins worden om 09u00 aan het lokaal verwacht in perfect 

uniform. Van daar gaan zij naar de optocht richting Schrans Dorpveld. Aansluitend 

hebben zij vergadering tot 17u00. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen! 

Kapoenen, kabouters & joka’s hebben vergadering van 14u00-17u00.  

Ma 1 okt: DEADLINE INSCHRIJVINGEN  

Voor vandaag moet het inschrijvingsgeld betaald zijn en de individuele fiche van uw 

dochter ingevuld/nagekeken zijn via de groepsadministratie. Meer info verder in deze 

flapuit.  

Zo 6 okt: GEEN VERGADERING  

De leiding is op leidingsweekend, geen vergadering op zondag dus!  

Zo 13 okt: RESTAURANTDAG 

Tussen 11u30-14u00 en 16u30-20u00 Vandaag kan iedereen weer de voetjes onder 

tafel schuiven op de 24ste editie van onze restaurantdag. Vergeet jullie niet in te 

schrijven voor zondag 6 oktober! Meer info verder in deze flapuit.  

  



Zo 15 dec: KERSTROZENVERKOOP  

Kabouters, joka’s, jonggidsen, gidsen & jins zijn vandaag van 10u00-17u00 welkom 

aan het lokaal. Vandaag gaan wij heel Katelijne rond om onze mooie kerstroosjes te 

verkopen. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te brengen! Onze kapoenen mogen 

van 14u00-17u00 hun beste verkooptrucs bovenhalen!  

28-29 dec: GEEN VERGADERING  

De leiding viert het nieuwe jaar. Tot volgende week!  

Zo 5 jan: SCHAATSEN  

Vandaag gaan we met z’n allen schaatsen! Dit jaar gaan we terug naar ijsbaan ‘Die 

Swaene’, Kasteelstraat 85, 2220 Heist-op-den-Berg. Kleed je zeker warm aan: lange 

broek+handschoenen! Meer info volgt!  

Di 21 jul- Vrij 31 jul: KAMP  

Kamp voor de kabouters, joka’s, jonggidsen & gidsen  

Zo 26 juli- Vrij 31 jul: KAPOENENKAMP 



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/


Inschrijvingen 

 

Je dochter inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar?  

Dat doe je zo! 

 

1. Schrijf het lidgeld (55,- euro) over op onze groepsrekening. 

 

Rekeningnummer: 733-2490316-65 

IBAN: BE18 7332 4903 1665 

Mededeling: Lidgeld + Naam Lid + Tak 

(bijvoorbeeld: Lidgeld + Albertine Van den Bakker + Joka’s) 

 

2. Vul de individuele steekkaart van je dochter in via de 

groepsadministratie. Werd deze vorig jaar al ingevuld? Kijk alles dan 

zeker nog eens na en zorg voor de meest recente gegevens. De 

handleiding hiervoor staat in bijlage van de mail. 

 

 

De deadline voor dit alles is maandag 1 oktober ’19. 

Bedankt! 



Individuele steekkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Handleiding voor ouders 

 

 

 

 

 

 

De individuele steekkaart bevat gegevens over elk actief scoutslid en vervangt de vroegere medische 

fiche. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt 

vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.  

Om deze gegevens up-to-date te houden hebben we natuurlijk input nodig van de ouders. 

Meerderjarige leiding kan hun gegevens zelf beheren. 

Sinds enkele jaren is de individuele steekkaart digitaal te vinden op de Groepsadministratie website 

van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Het voordeel is dat jullie nog maar één keer deze gegevens moeten invullen. Ze blijven bewaard op de 

online Groepsadministratie en moeten de volgende jaren enkel gecontroleerd worden. Indien nodig 

kan je als ouder zelf gegevens wijzigen. 

De takleiding kan dan ook alles afprinten of informatie van jullie kinderen opzoeken via computer of 

smartphone. 

Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als ouder te werk gaat. 

 

 

 

 

 
 

  



Stap 1: surf naar groepsadmin.be 

Stap 2: meld je aan. Voor velen zal dit de eerste keer zijn op deze website dus moet je je kind eerst 

registreren. Voor elk kind maak je apart een login aan, het is immers de bedoeling dat ze hun gegevens 

zelf beheren als ze oud genoeg zijn.  

Als je al een gebruikersnaam hebt kan je meteen naar stap 5. 

 

Stap 3: vul de gegevens in die nodig zijn. 

LET OP! Bij controle gegevens moeten jullie het lidnummer ingeven. Dit vind je op de lidkaart van 

Scouts en Gidsen Vlaanderen. Indien jullie het lidnummer niet terugvinden, mogen jullie altijd mailen 

naar de groepsleiding of de VGA van de groep (verantwoordelijke groepsadministratie).  

file:///C:/Users/es/Downloads/groepsadmin.be


Stap 4: maak het account aan 

 

Je krijgt een mail om je wachtwoord in te stellen. 

 

 

Stap 5: Meld je aan met het lidnummer en je wachtwoord. 

 

 

  



Stap 6: Vul alle contactgegevens in en bewaar je gegevens. 

 

Onderaan kan je meerdere contacten registreren. 

 

Stap 7: Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in.   

 

Vergeet je gegevens niet op te slaan! 

 



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 
 

 

 

 

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 



QUIZ
vrijdag 13 september 2019

SCOUTS JAN BREYDEL & GIDSEN SINT-KATRIEN PRESENTEREN

Deuren open om 19u30   :||:   Start quiz om 20u

In de cafetaria van de basisschool 
GLOC

Daliastraat 35
2860 Sint-Katelijne-Waver

Inschrijven:
• 20 euro / ploeg (overschrijven naar 

BE39776590305119   met als mededeling 
“Quiz + ploegnaam”)

• 4-6 personen / ploeg
• Inschrijven via  quiz.jbsk@gmail.com



 

Restaurantdag 
Scouts Jan Breydel en Gidsen Sint-Katrien 

24ste editie 

Waar: PAROCHIEZAAL, CENTRUM SKW 

Wanneer: ZONDAG 13 OKTOBER 2019 

Boeking en info:  0497 13 42 03 

      0471 46 88 04 

       ONLINE 



Scouts Jan Breydel en Gidsen Sint-Katrien stellen voor 

De 24ste Gastronomische Restaurantdag 
Zondag 13 oktober 2019 

In de parochiezaal centrum SKW 
 

Bikke bikke bik, hap hap hap, eerst de soep en dan de pap… 
Eindelijk is het weer zover, voor de 24ste keer op rij organiseren wij onze restaurantdag. 
Op deze dag mogen alle mama’s en papa’s, nonkels en tantes hun voetjes onder de tafel 
schuiven. Als je in uniform komt, krijg je ook nog eens een gratis consumptie. 
 
Onze warme schotels vliegen de deur uit vanaf 11u30 tot 14u00. Vanaf 16u30 tot 20u00 
staan de ketels weer roodgloeiend en de koksmutsen fier rechtop om u onze overheerlijke 
gerechten aan te bieden. Elk gerecht wordt geserveerd met brood of frietjes à volonté! 
 
Belangrijk: Reserveren is verplicht (!) en dit doe je als volgt: 
ONLINE: Surf naar https://forms.gle/v7CLCxsZN16RVfQJ7   
 

en volg de instructies in het online formulier op. Snel en gemakkelijk! 
 
MANUEEL: Vul onderstaand briefje in en bezorg dit voor zondag 6 oktober samen met het 
verschuldigde bedrag in een briefomslag bij Bandro (Stationsstraat 263, 2860 SKW) of bij 
Cavia (Beukheuvel 84, 2570 Duffel) of bij je leiding. 
 

✄-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam van de Familie: ……………………………………………………………………………………. 
 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………. 
 

Wij komen eten tussen:  □ 11.30h-14.00h  of tussen  □ 16.30h-20.00h 
 

Kinderschotels:  Curryworst met frietjes : €8,00 x … = ……………. 
 

Hoofdschotels: Koninginnehapjes : €14,00 x … = …………… 
 Stoofvlees : €14,00 x … = …………… 
 Koude schotel  

Vegetarisch : €10,00 x … = …………… 
Niet-vegetarisch : €10,00 x … = …………… 

 Krieken met balletjes : €10,00 x … = …………… 
  Vegetarische hamburger                  : €10,00 x … = …………… 
   
   TOTAAL = € …….…… 
Desserten: cake, taart, chocomousse en frisco (zijn ter plaatse te betalen) 

https://forms.gle/v7CLCxsZN16RVfQJ7


VAN DEDAG

JEUGDBEWEGING

18 OKTOBER 2019

V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van BostraetenBEKIJK DE ACTIES IN JE BUURT OP WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE



Totems Chimay 2019 
Met veel trots stellen wij u deze 20 prachtige totems voor: 

 

Louve → Tapir 

Juliette → Motacilla 

Jitse → Wasbeer 

Nina → Newfoundlander 

Frie → Flamingo 

Lore → Olifant 

Faye → Coati 

Jip → Torenvalk 

Noemi → Apella 

Robine → Conejo 

Laute → Seriema 

Charlotte → Avifer 

Lotte → Honingbeer 

Bianca → Uil 

Lena → Parkiet 

Jade → Dzigettai 

Janne → Ijsvogel 

Joke → Spitsvogel 

Liselot → Gliridae 

Elke → Lijster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog eens bedankt voor een top-kamp! 

Adelaar – Salangaan – Schroefhoorngeit - Siamang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOORTOTEMS 
 JINS

TEMPERAMENTVOLLEMAKIPLEZIERIGE 
MOERIKI



Kleurentotems Jins ’18 – ‘19 
 

Koraalwitte  

Zwaan 
Parelmoeroranje 

Goedhartige 

Rotspelikaan 
Kosmosgroene 

Kleurrijke Ara 

Amaryllisrode 

Begerige Collie 

Lentegele 

Blijgeestige 

Artamus 

Klavergele 

Plezierige Moeriki 

Perzikroze 

Chinchilla 

Hiddenietpaarse 

Pony 

Pioenoranje 

Sfeervolle Nyala 

Vonkrode  

Tsjik-Tsjak 

Mangoroze 

Welwillende 

Antidorcas 

Vioolwitte  

Zinrijke Coëndou 

Waterlelierode 

Temperamentvolle 

Maki

Klaproosgele 

Vredelievende 

Tuimelaar

Robijngroene 

Dynamische 

Zebramangoest

Hemelgloedoranje 

Galante Barry 


