
KAMP 
FLAPUIT

25ste jaargang       Floor Sillis  Lien Van Win
Nummer 3       Dageraadstraat 35 Moermansstraat 2 
V.U.: Gidsen Sint-Katrien      2800 Mechelen  2860 SKW



 

 

Aan allen die dit lezen; PROFICIAT! Aangezien jij deze flapuit in handen hebt, heb 

je je (normaal gezien) net ingeschreven voor het hoogtepunt van het jaar, de tijd van je 

leven; ons enige echte scoutskamp! De leiding heeft er alvast reuze veel zin in. Wij horen 

de wei al lonken, de al knetteren, de heerlijke kampsoep al pruttelen en 

onze matrassen, en zonnecrème staan al klaar! En hoe zit het bij jou?  

Ben je klaar om er samen op uit te trekken? Klaar om in tenten te slapen? Klaar om 

ons te pletter te amuseren op de grote groene wei? Klaar om samen te 

en (misschien wel griezelige) verhalen te vertellen rond een vuur? Kortom, klaar om je 11 

of 6 dagen lang te amuseren samen met al je scoutskameraden en favoriete leiding? Tot 

dan! 

 

 

Op het kampterrein zijn drie gsm’s aanwezig. Deze zijn steeds bereikbaar 

in geval van nood. 

Adelaar (Marie Romanus)   0494/78.84.85 

Loewak (Nathalie Verhaeren)  0474/04.32.05 

Springbok (Evi Peeters)   0499/70.85.82 

 

Noodnummers 



POOLSHOOGTE
Vr 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 lunch-
pakket mee of wat centjes om een broodje te bestellen ’s middags. Je hoeft 
geen uniform aan te doen!

Ma 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!

Di 17 juli: START VOORWACHT
Voor dag en dauw vertrekt de leiding richting het mooie Wallonië. Hier zullen 
zij het terrein in no-time klaarstomen voor de komst van de andere leden! Tip: 
ook op voorwacht krijgen wij graag post!

Za 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.

Do 26 juli: KAPOENENKAMP   11.00 uur
Om 11 uur staat de kapoenenleiding te trappelen om de kapoenen te ontvan-
gen! Na het installeren in de slaaptent volgt een rondleiding op ons kampter-
rein en krijgen jullie een heerlijke kom kampsoep. Vergeet zeker geen lunch-
pakket mee te nemen. Als we allemaal hebben gegeten, mogen de mama’s, 
papa’s, broertjes en zusjes alweer vertrekken.

Di 31 juli: THUISKOMST
We keren terug richting Katelijne. Vuil, moe, maar zeer voldaan! Als de inpak 
en het verkeer goed meevallen, wordt de aankomst van de kapoenen & ka-
bouters 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 & pa-
pa’s, breng jullie werkhandschoenen mee, zo is deze in 1-2-3 uitgeladen.
Achteraf doen we nog een allerlaatste formatie en krijgen de ouders eindeli-
jk de befaamde kampdans te zien! Ook krijgt ieder lid nog een leuk kam-
paandenken.
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…

Zo 9 sep: OVERGANG   10.00 – 17.00 uur
Ben jij ook zo benieuwd naar je nieuwe leiding en nieuwe tak? Ontdek het alle-
maal vandaag! Neem zeker een lunchpakket mee.

Vr 14 sep: QUIZ Meer info volgt.

Za 15 sep: OPENDEURDAG & INSCHRIJVINGEN   14.00 - … uur
Vandaag zetten wij onze deuren open voor broertjes, zusjes, vriendjes, vriend-
innetjes, nonkels, tantes, mama’s, papa’s,…! Je kan een kijkje komen nemen in 
de lokalen, een hapje eten, iets drinken, een spelletje spelen… voor ieder wat 
wils! Ook verwachten wij jullie voor de inschrijvingen. Meer info volgt.

Zo 16 sep: EERSTE VERGADERING   14.00 – 17.00 uur
De allereerste echte vergadering met je nieuwe tak en leiding! Nieuwe kapoe-
nen/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 

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). 



INSCHRIJVINGSGELD

Gaat je dochter mee op kamp? De inschrijving is pas afgerond als het  
inschrijvingsgeld overgeschreven is op onze rekening en dit ten laatste  
op 15 juni 2018.

Hoeveel moeten jullie juist betalen?
• Kapoenen: €80
• Kabouter, joka, jonggids & gids: €120

 
 Rekeningnummer: 733-2490316-65   IBAN: BE18 7332 4903 1665
 Mededeling: Naam lid, tak, kamp 2018
                   Vb.: ‘Tanja Dexters, joka, kamp 2018’

Opmerking! 
• Het kamp moet via overschrijving betaald worden!
• Als je zus ook mee op kamp gaat, betaalt zij €10 minder.



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.



 
Zaterdag 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 
Veggi 3 stuks €8,00 
Vlees 2 stuks €6,00 
Veggi 2 stuks €6,00 

+ massaal veel groetjes, saus en een drankje. 

 
Hoe schrijf je je in voor onze lekkere BBQ? 

 Via deze link; https://goo.gl/forms/psSSfULDntPF78EQ2  
(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 ’18. 

 

 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://goo.gl/forms/psSSfULDntPF78EQ2


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 Adelaar op het nummer 
0494/78.84.85 of stuur een email naar marie_romanus@hotmail.com!



 
 

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 
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 
 

  



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 kamp-
terrein. 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 Joseph Denoncin
Rue René Hanchir 10
6850 Merny, Paliseul
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SPELLETJES



Verbind de puntjes 
van 1 tot 52.

Vul het rooster aan. Op elke 
lijn, rij en in elk vierkant mo-
gen de cijfers van 1 tot 9 
maar één keer voorkomen.



 

Kan jij dit kruiswoordraadsel oplossen? Let op, er zitten ook stukjes in van 

liedjes die we allemaal kennen, maar waar vaak een foutje insluipt. 

 



ONMISBARE VOORWERPEN  
OP KAMP

VAN JE LEIDING

Oeakari    Tandenborstel
Raccoon     Kussen
Frankolijn    Diddl papier
Panda    Slaapzak
Schroefhoorngeit  Vlaggetjes om de shelter te versieren
Cavia    Botten die passen
Tiang    Espadrillen om te chillen
Sneeuwuil   Drinkbus
Nandoe    1000 zaklampen om uw zaklamp te zoeken
Kwikstaart   Hartjes briefpapier
Alpaca    Knuffel
Bandro    Betty
Panter    Zaklamp
Muis     Neusspray
Gekko    Snurkel
Salangaan   Pil
Mus     Dubbele dosis zonnecrème
Stokstaart   Opblaaszwembad
Kraanvogel   Reserve onderbroeken
Mungo    1000 liter water voor op voorwacht
Fitis     Tampons
Winterkoninkje  Regenlaarzen
Siamang    Roddelboekskes
Fodi     Zakdoeken
Loewak    Fleece truien



 
Ons kampterrein ligt op 162 km rijden vanaf de scoutslokalen. Dit is ongeveer 

1u en 40 minuten rijden. 

Het adres dat je kan ingeven in je GPS is: La Tannerie, 6850 Paliseul. Het laatste 

deel van de route zal aangegeven worden via onze geel-blauwe ‘Sint-Katrien’ 

pijltjes! 

Of vertrouw jij op onze routebeschrijving? 

 



 

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



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).


