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VOORWOORD 
 

Hallo, stoere gidskes en ouders! 

 

Na een lange vakantie staat de leiding weer paraat voor een 
volledig nieuw gidsenjaar. We kunnen al niet meer wachten! 

 

In dit praktische Astridje vind je de belangrijkste informatie voor 
het hele jaar. Goed bijhouden dus! Van het spiksplinternieuwe 

jaarthema tot - misschien nog belangrijker - jullie 
spiksplinternieuwe leiding! 

 

Vergeet zeker ook niet af en toe een kijkje te nemen op onze 
site http://www.gidsenkoninginastrid.be/ . Hier vind je 
bijvoorbeeld toffe foto's van het kamp, het weekend, de 

zaterdagnamiddagen, informatie en de trimesterplanning van je 

tak. 

De gidsen is ook op Facebook en Instagram te vinden. 

Iedere tak heeft zijn eigen e-mailadres. 

 
Ook dit jaar zullen de Astridjes digitaal uitgebracht worden en 

zullen ze verschijnen op de site. Enkel 't Praktisch Astridje, het 
eerste Astridje van het jaar en 't Kampastridje zullen nog 
uitgedeeld worden. Moest het niet mogelijk zijn voor jullie om 
ze op de site te raadplegen, kan je dit aanduiden op je 
inschrijving en geven we de belangrijkste informatie nog op 
papier mee. 

 

Veel liefs van jullie allertofste leiding! 
 

Luna, Frauke, Lotte, Maxine, Nomy, Sabien, Fleur, Fien, Ante, 
Karen, Janne L, Marlies, Sherline, Floor, Rune, Janne M, Jana, 
Liezl & Morgan

http://www.gidsenkoninginastrid.be/
http://www.gidsenkoninginastrid.be/


 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

a) Algemeen: 

 

● begin vergadering om 13u45 

● einde vergadering om 17u 

● opvang vanaf 13u30 

● Zorg dat je op tijd bent, zodat we altijd op tijd kunnen 
beginnen. 

 

b) 't Astridje: 

 

Raadpleeg dit boekje/de digitale versie! Hierin vind 
je alles wat je moet weten: 

● Trimesterplanning (Wat gaan we doen?; Wat breng 
ik mee?; ...) 

● Adressenlijst van de leiding 

● En veel meer ... 

 

c) Infoavond: 

 

We organiseren een infoavond aansluitend op de vergadering 

van 24 september (rond 17u15) om onszelf en de werking van 
onze gidsen even voor te stellen. Zo weten de ouders meteen 
wie zich elke zaterdag over hun gidske ontfermt en kunnen jullie 

alle mogelijke vragen afvuren. Indien u nog een persoonlijk 
gesprek na deze infosessie wenst, kan u ons altijd aanspreken 
of contacteren om dit verder af te spreken. 

 

 
d) Verloren voorwerpen: 

 
Alle spullen die achterblijven op weekend, kamp of een 
vergadering houden we bij in het leidingslokaal. Kom gerust 
eens kijken! 

 

e) Lidgeld: 

 
● €45 (€32 gaat naar VVKSM voor verzekeringen; de rest 

gaat naar de groep voor aankoop van knutselmateriaal, 
postzegels, kopieën, enz.) 



 

● Meer uitleg kan u krijgen (bijv. over verzekeringen) bij 
Fleur Debeuf. Je kan haar bellen (0468124282) of haar na 
de vergadering even aanspreken. 

 

f) Hoe inschrijven?: 

 

A. Nieuw lid? 
● Inschrijvingsformulier invullen via link op de site: 

http://www.gidsenkoninginastrid.be/ (algemeen → 
inschrijvingen) 

● Medische fiche invullen (zie apart blad) 
● Je bent pas ingeschreven als de €45 gestort is op 

ons rekeningnummer (BE26 7895 8782 1129) met 
vermelding 'inschrijving' en je naam. 

 

B. Reeds lid?  
● Medische fiche invullen (zie apart blad) 
● Je bent pas ingeschreven als de €45 gestort is op 

ons rekeningnummer (BE26 7895 8782 1129) met 
vermelding 'inschrijving' en je naam. 

 

C. Medische fiche invullen 
● U dochters kregen een apart formulier mee op de 

startdag. Gelieve deze zo snel mogelijk in te vullen 
en terug te bezorgen aan de leiding. 

 

g) Rekeningnummer en e-mailadressen 
  

Rekeningnummer Koningin Astrid: BE26 7895 8782 1129  
BIC: GKCCBEBB 

 

E-mail Koningin Astrid: gidsenkoninginastrid@gmail.com  
E-mail kapoenen: kapoenengidsenkoninginastrid@gmail.com 
E-mail kabouters: kaboutersgidsenkoninginastrid@gmail.com 
E-mail jonggidsen: jogisgidsenkoninginastrid@gmail.com 
E-mail gidsen en jins: gijisgidsenkoninginastrid@gmail.com

http://www.gidsenkoninginastrid.be/
mailto:gidsenkoninginastrid@gmail.com


 

UNIFORMEN 
 

a) Waarom dragen we een uniform?: 

 

● om herkenbaar te zijn 

● gemakkelijk om in te spelen 

● mag vuil worden 

● het is niet goedkoop, maar gaat wel lang mee! 

 

b) Zomeruniform: 

 
In de lente en zomer dragen we allemaal ons zomeruniform en 
dat houdt in: je das, hemd, gidsen T-shirt en je gidsenrok. Voor 
kapoenen is een T-shirt en das genoeg. 

 

c) Winteruniform: 

 

In de winter en herfst dragen we ons winteruniform. Dat 
betekent dat je je rok mag inruilen voor een warme broek. Een 

warme trui (of twee) en een jas is ook aangeraden. 
 

d) Paskoffer: 
 

Je kan altijd een kijkje nemen in onze paskoffer voor een groter 
hemd of rok. 
Als je een oud hemd of rok hebt, mag je dat ook altijd doneren 
aan onze paskoffer, zodat een andere gids er nog plezier aan 

kan hebben. 
 

e) Facebookgroep: Tweedehands scoutsartikelen Gidsen 
Koningin Astrid 

 
Met deze groep willen wij proberen zoveel mogelijk spullen een 
tweede leven te geven. Als ouder kan je hierin een advertentie 
plaatsen met het artikel dat je wil verkopen of weggeven, maar 
ook evengoed een bericht plaatsen als je ergens naar op zoek 

bent. Het is een besloten groep die uitsluitend is voor leden, 
ouders en oudleiding van onze gidsen. 
Oude uniformstukken mogen ook geplaatst worden in de groep, 
maar de paskoffer blijft ook nog altijd bestaan, dus je kan hier 
ook nog altijd iets binnenbrengen of een beroep op doen. 
f) Kentekens: 



 

 

● jaartekens: boven rechterborstzakje 

● groepslintje: onder schoudernaad van rechtermouw 

● takkenteken (muts, vlieger, rugzak, fiets, voeten of 
boom): op rechtermouw onder het groepslintje 

● belofteteken: op linkerborstzakje 

● bij kapoenen: tekens op je gidsen t-shirt (als ze geen 
hemd hebben) op dezelfde plaatsen 

Zet zeker je naam en voornaam in je uniform! 
Je kan altijd terecht bij onze uniform vrouwen: Fien, Lotte, 

Morgan & Rune



 

SCOUTING OP MAAT VAN IEDERS PORTEMONNEE 
 

We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig 
is om een weekend, een kamp of een zwemvergadering te 
betalen. Dit mag echter geen reden zijn om niet aan deze 

activiteiten deel te kunnen nemen of te stoppen met de gidsen. 
Op deze pagina willen we dan ook graag alle initiatieven op een 
rijtje zetten van tegemoetkomingen aan kamp- en lidgelden, 
zodat scouting voor iedereen betaalbaar blijft! 

 
1) Tegemoetkoming door het ziekenfonds: 

 

Overzicht van tegemoetkomingen van alle ziekenfondsen van 

de provincie Antwerpen: 

 
Liberale 

Mutualiteit 

Lidgeld Kampgeld €15 

€5/overnachting, Max 

€50/jaar 

Jongeren t.e.m. 18 

jaar 

Christelijke 

Mutualiteit (CM) 

Kampgeld €5/dag 

Max €100/jaar 

Jongeren t.e.m. 24 

jaar 

Vlaams & 

Neutraal 

Ziekenfonds 

(VNZ) 

Kampgeld €5/dag 

Max €120/jaar 

Jongeren t.e.m. 18 

jaar 

Onafhankelijk 

Ziekenfonds (OZ) 

Lidgeld 

Kampgeld 

€20 

€5/dag, 

Max €100/jaar 

Jongeren t.e.m. 18 

jaar 

Partena Ziekenfonds Kampgeld €5/dag 

Max €100/jaar 

Jongeren t.e.m. 18 

jaar 

 



 

2) Vrijetijdspas Stad Turnhout: 

 
De vrijetijdspas is een kaart waarmee u vermindering krijgt bij 
deelname aan vrijetijdsactiviteiten. De vermindering geldt voor 

inwoners van Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar die 

op een of andere manier minder kansen hebben. Bijvoorbeeld 
personen met een beperkt inkomen of een lage opleiding, 
personen die werkloos zijn of een grote schuldenlast hebben, 
personen die kampen met gezondheidsproblemen of een 
moeilijke gezinssituatie,... 
Vooraleer een vrijetijdspas uitgekeerd wordt, bekijkt een 
toeleider de situatie van de aanvrager op verschillende vlakken: 

inkomen, wonen, gezondheid, werken, opleiding en gezin. Bij 
een gunstige beslissing ontvangt de aanvrager een vrijetijdspas 
binnen een periode van ongeveer 14 dagen. De pas blijft 2 jaar 
geldig. Vanaf 6 jaar ontvangen kinderen een eigen vrijetijdspas. 
Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen via de vrijetijdspas van hun 
ouders deelnemen aan activiteiten. 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Dienst 
welzijn - Stad Turnhout - 014/42 33 81. 

 

3) Verminderd lidgeld Scouts en Gidsen Vlaanderen: 
 

Indien het voor u niet zo eenvoudig is om het jaarlijks lidgeld te 

betalen voor uw dochter, kunnen wij voor u een aanvraag 

indienen bij Scouts en Gidsen Vlaanderen voor verminderd lidgeld. 
Hierdoor betaalt u nog €10 lidgeld. Voor weekends en kampen betaalt u 
dan nog ⅓ van het inschrijvingsgeld (de overige ⅔ worden betaald door 
onze gidsen en Scouts en Gidsen Vlaanderen), ook bij de Hopper kunt u 
dan korting krijgen voor de aanschaf van een uniform bij vermelding van 
het lidnummer van uw dochter (terug te vinden op de lidkaart). U krijgt dan 
een korting van 60% voor een hemd en 50% op een rok of trui. Indien u 
verminderd lidgeld wenst aan te vragen mag u hiervoor altijd een leiding 
aanspreken. 

 
  



 

4) 2de handsuniformen: 
 

Ons scoutsuniform is ideaal speelkledij dat vuil mag worden en 
tegen een stootje kan. We beschikken over een aantal 

tweedehandsuniformen die we graag willen uitdelen. 

Tegelijkertijd willen we wel vragen dat je de geleende stukken 
teruggeeft wanneer het te klein is geworden voor u dochter. 
Voor meer informatie kan je terecht bij onze 
uniformmadammen Rune, Lotte, Fien en Morgan! 

 

5) Fiscale attesten: 
 

U kan bij ons een fiscaal attest aanvragen voor kinderen tot en 
met 12 jaar. Hiermee kan je gemaakte onkosten voor het kamp 
aangeven bij je belastingbrief. Stuur gerust een mailtje als u dit 
wenst.  
 

Trooper 
 
Sinds enkele jaren heeft onze gidsen ook Trooper. Trooper 
houdt in dat u bij online aankopen van bepaalde winkels zoals 
bv. Bol.com, Coolblue, Farmaline, Take away,... onze gidsen 
kan steunen zonder dat u daar extra voor betaalt. Dit kan u 
doen door simpelweg naar www.trooper.be te surfen voor u uw 
aankoop doet, u geeft dan Gidsen koningin Astrid in als 

vereniging. Hierna kan u op de winkel klikken waar u een 
aankoop wenst te doen en verder winkelen zoals u gewoon 
bent. Wij krijgen dan als vereniging een procent van uw 
aankoopbedrag van trooper.  
 
Trooper heeft ook een extensie genaamd trooperbot die u kan 

installeren in chrome. Hierdoor krijgt u bij de meeste online 
winkels een melding wanneer u een aankoop kan doen via 
trooper, u kan dan de gidsen instellen als vaste vereniging en 
ons via één enkele klik steunen. 

http://www.trooper.be/


 

JAARTHEMA ‘DAS Goesting’ 
 

In onze kreet ‘DAS Goesting’ refereert DAS uiteraard ook aan onze 
scoutsdas. Deze zien we als het symbool voor ons eigen engagement. 
De betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In 2004 werd 

Goesting verkozen tot het mooiste woord van de Nederlandse taal.  

Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij 
de drijvende kracht achter scouting en achter ons eigen engagement. 
Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik naar 
de scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te 
maken geven we een boost aan onze motivatie. 

Zin in scouting. 

Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te doen. 
Misschien werd jij wel lid van de scouts om ook in het weekend plezier 

te maken met je klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan en mag bij de 

scouts!  

Kiezen voor scouting. 

Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is een bewuste 
keuze. “scouts of gids zijn” brengt verwachtingen met zich mee. Met 

grote en kleine daden zetten scouts en gidsen zich in voor zichzelf, 
elkaar en de wereld. Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten 
we de leden met heimwee of zetten we een financiële actie op voor 
mensen die extra steun nodig hebben. 

Kiezen voor de scouts, betekent misschien wel dat je niet kan 
aansluiten bij de tekenles of de fanfare. Wanneer het 

jonggidsenweekend samenvalt met die belangrijke volleybalmatch op 

zaterdag, maak jij zelf de keuze tussen beide. We maken ons 
engagement bespreekbaar en hebben begrip voor elkaars prioriteiten. 

Talenten in de verf. 

We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat 

we kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, 
totemisatie en andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze 
motivatie. Bij de scouts is het elke dag complimentjesdag. 

 



 

Scouting doe je samen. 

Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars 
gezelschap en vrolijken elkaar op wanneer het eens minder gaat. Onze 
gezamenlijke successen leiden tot een hechte band en vormen de 
motor voor meer. We maken samen werk van een goede groepssfeer, 

waarin iedereen welkom is. 

Scouts als identiteit. 

Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een 
grote groep mensen met gezamenlijke waarden en normen. Met ons 
uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Tijdens onze 

wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbeweging of tijdens een 
internationale uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep. 

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan 
steeds paraat en zetten ons beste beentje voor. Scouts en gidsen 
weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken neerzitten. Bij de 

scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, 
onze patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. 
Hiervan blijven we in ons dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting 
is niet voor even, maar voor het leven. DAS Goesting! 

 



 

JAARKALENDER 
 

10 september: Start gidsenjaar 

15 oktober: ZOOM 

21 oktober: Dag en nacht van de jeugdbeweging 

28-29-30 oktober: Groepsweekend 

26 november: Koninginnenhap 

3 december: De SINT komt op bezoek! 

24 december: Geen vergadering 

31 januari: Geen vergadering  

18 februari: Geen vergadering want de leiding is op 
ontspanningsweekend  

11 maart: Snoepverkoop 

18 maart: Quiz 

8 april : Geen vergadering  

14 mei: Groepsspel 

24 juni: Laatste vergadering in het Zilvermeer 



 

OPROEP 
 

Hoi liefste ouders! 

Ten eerste wilt de leiding jullie graag bedanken voor alle hulp 

die we vorig jaar hebben gekregen en die we hopelijk volgend 
jaar ook zullen krijgen! 

Dit jaar zouden we namelijk een iets specifiekere oproep willen 
doen. Dit doen we om meer geld te kunnen sparen/verdienen 
om leuke dingen te doen met de leden tijdens het scoutsjaar en 
op kamp. Ook zou dit de praktische zaken op de scouts vlotter 

doen verlopen. 

Onze lokalen zijn al een dagje ouder en we merken meer en 
meer mankementen op. Jammer genoeg heeft de leiding slechts 
een beperkte praktische en technische kennis over het 
repareren van deze mankementen. Daarom is het altijd handig 
om een loodgieter, klusjesman, elektricien of eender welke 
andere stielman/vrouw te kennen die we eventueel kunnen 

contacteren bij kleine defectjes of reparatiewerken. Alle 
ondersteuning en hulp is dus zeker welkom, ook van handige 
harry’s en henriettes. 

Daarnaast doen wij elk jaar ook enkele geldacties. Geef jezelf 
een feest of ken je personen die een feest geven, kan je de 
leiding altijd vragen om te komen helpen. Zo kunnen wij 

bijvoorbeeld opdienen op feestjes en recepties of vestiaires 
verzorgen. 

Ook materiële spullen zoals oude balken die nog kunnen dienen 
als sjorhout, een microgolfoven die anders naar het WEB gaat of 
oude uniformen die niet meer gedragen worden, zijn meer dan 
welkom. Oude spullen kunnen bij ons vaak nog heel nuttig zijn. 

Als je denkt dat er iets is waarmee je ons kan en wil helpen, 
aarzel dan niet om ons aan te spreken voor of na de 
vergaderingen, of een mail te sturen naar 

gidsenkoninginastrid@gmail.com ☺. 

 
Bedankt voor alles! 

   De leiding

mailto:gidsenkoninginastrid@gmail.com
mailto:gidsenkoninginastrid@gmail.com


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voorstelling Leiding 
 

Benieuwd wie jouw leiding is het komende jaar? 

Draai dan snel deze pagina om!



 

 

Kapoenenleiding 
 

 

Naam: Ante Starckx 

 

Leeftijd: 18 jaar 

 

Totem: Levenslustige Boxer 

 

Studierichting: leerkracht wiskunde en 

maatschappelijke vorming 

 

Sterrenbeeld: ram 

 
Welke superkracht zou je het liefste hebben: 

onzichtbaar zijn 

 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker maken:  een domme mop 

 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: super veeeel goesting 

 

Favoriete evenement van de gidsen: koninginnenhap 

 

Lievelingseten op kamp: pasta mamamies 

 

Propper of vouwer: vouwer 
 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: nooit meer sporten 

 

Favoriete dag op kamp: bezoekdag 

 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: feestbeesten 

 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: huisje tuintje kindje 

 

Favoriete tekentje op mijn hemd: Slovenië teken 

 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: kei veel plezier! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Naam: Lotte Op de Beeck 

 

Leeftijd: 21 jaar 
 

Totem: Vredelievende Sneeuwhoen 

 

Studierichting: Pedagogie van het jonge kind 

 

Sterrenbeeld: Steenbok 

 

Welke superkracht zou je het liefste hebben: 

vliegkracht 

 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: desserten eten (want eigenlijk lust ik niet veel desserten) 
 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: ik heb super veel zin in 

het nieuwe scoutsjaar. 

 

Favoriete evenement van de gidsen: kamp 

 

Lievelingseten op kamp: pasta mama Mies 

 

Propper of vouwer: vouwer 

 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: nooit meer McDonald’s 

 

Favoriete dag op kamp: de dag van de belofte of het kampvuur 
 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: voetballers 

 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Over 10 jaar wil ik een team van 

enthousiaste begeleiders van kinderen leiden. 

 

Favoriete tekentje op mijn hemd: het kapoenenteken en das goesting 

 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Mijn grootste wens is om een super 

leuk en zot jaar te hebben met alle kapoenen. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naam: Sabien Biermans 

 

Leeftijd: 21 jaar, 8 maanden en 23 dagen (op de 

startdag dan toch) 
 

Totem: Scherpzinnige Kraai 

 

Studierichting: Postgraduaat Kritische Zorgen na 

Bachelor Verpleegkunde 

 

Sterrenbeeld: Boogschutter 

 

Welke superkracht zou je het liefste hebben: 

Vliegen! Nooit meer file of miserie met vliegtuigen 

       

 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker maken: Om te zeggen dat ik 

BIJNA moet opstaan (maak me pas wakker als het moment daar is please) 

 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: ECHT GIGANTISCH 

VEEL!!!! Bereid je voor op een overenthousiaste leidster! 

 

Favoriete evenement van de gidsen: Koninginnenhap! Samenwerken met de 

hele gidsen om een heerlijk feestmaal voor te schotelen, supertof! 

 

Lievelingseten op kamp: Alles smaakt sowieso 10 keer beter op kamp, maar 

m’n favoriet is toch de echte scoutsspaghetti (hmmm) 

 
Propper of vouwer: Hangt van m’n humeur af, vaak propper 

 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer McDonald’s dan 

(zo geweldig is het nu ook weer niet) 

 

Favoriete dag op kamp: De laatste avond: kampvuur, showke, pita, lachen, 

pudding eten, zingen, terugblikken op een mooi kamp… love it! 

 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: merkwaardig 

 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Uitdagende job, leuke vriend en een 

fantastische scoutscarrière om op terug te kijken! 

 
Favoriete tekentje op mijn hemd: Het kroontje boven mijn totem (wel 

moeilijk kiezen, amai!) 

 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: De kapoenen een fantastische start 

als gidske geven en met hen een spetterend en onvergetelijk scoutsjaar beleven, 

met als kers op de taart een GEWELDIG kamp! 

 

 



 

 

Naam: Jana Willems 

 

Leeftijd: 18 jaar 

 

Totem: Kleurrijk Winterkoninkje 
 

Studierichting: Pedagogie 

 

Sterrenbeeld: Schorpioen 

 

Welke superkracht zou je het liefste hebben: Een 

superkracht die iedereen op de wereld gelukkig kon 

maken!! 

 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: Een slecht feestje ;(( 

 
Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: GIGAAANTISCH VEEL! 

 

Favoriete evenement van de gidsen: Koninginnenhap njomnjomnjom…! (tip: 

de veggie is overheerlijk!) 

 

Lievelingseten op kamp: Pasta mama mieeesssss mmmmm! 

  

Propper of vouwer: Vouweeer, duh! Maar als het wc-papier op is moet je af en 

toe wel is proppen…ieuwwww! 

 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer McDonald’s, ben 

toch altijd meer fan geweest van de quick        

  

Favoriete dag op kamp: Aaaaah keuzestress!! Ik kies voor: elke dag op kamp! 

(oepsiee) 

 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: Onomschrijfelijk 

 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Al wat meer van de wereld ontdekt 

hebben en aan het uitkijken zijn naar het 90-jarige verjaardagsfeest van onze 

gidsen!! 

 

Favoriete tekentje op mijn hemd: Das goesting… Das goesting… das das 

goesting!!!! (het nieuwe jaarthema, ofcourse!) 
 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: De zotste spellekes ever te spelen 

me de allerleukste kapoentjeeees! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Naam: Luna Debeuf 

 

Leeftijd: 21 
 

Totem: Vlijtige Golden Retriever 

 

Studierichting: Ik werk al, in het labo van het 

ziekenhuis 

 

Sterrenbeeld: Tweeling 

 

Welke superkracht zou je het liefste hebben: 

teleporteren van land naar land om zoveel mogelijk 

van de wereld te zien! 

 
Hiervoor mag je me absoluut niet wakker maken: een wiskunde les 

 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: HHEEEELLL veel! 

 

Favoriete evenement van de gidsen: Koninginnenhap, mmmmm lekkere 

videe! 

 

Lievelingseten op kamp: 100% spaghetti, en het smaakt nog beter met de 

handen hihi 

 

Propper of vouwer: vouwer 

 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: nooit meer sporten 
 

Favoriete dag op kamp: deze keuze kan niet gemaakt worden want elke dag is 

onvergetelijk 

 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: (wilde) apen 

 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: een wereldreis maken 

 

Favoriete tekentje op mijn hemd: de kapoenenstempel 

 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: de kapoenen elke namiddag een zot 

avontuur laten beleven! 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Kabouterleiding 

 
Naam: Nomy Baggen 

  

Leeftijd: 19 jaar, bijna 20 ;) 

 

Totem: Joviale Fret  

Studierichting: International 

Communication & Media  

Sterrenbeeld: Weegschaal  

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: Ik zou heel graag kunnen vliegen!  

Hiervoor mag je me absoluut niet 

wakker maken: Het poetsen van de 

toiletten, ieuwwwwww 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: GIGANTISCH VEEL!  

Favoriete evenement van de gidsen: Koninginnenhapppp 

Lievelingseten op kamp: Een spaghetti kan er altijd wel in  

Propper of vouwer: Een trotse vouwer!  

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer McDonald’s 

Favoriete dag op kamp: Oei, keuzestress! Elke dag is even leuk :) 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: Chaos 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Ik zou heel graag in het buitenland 

gaan wonen en werken 

Favoriete tekentje op mijn hemd: De tekens van mijn buitenlandse kampen  

Grootste wens voor komend scoutsjaar: De leukste kabouters ooit hebben 

en samen de gekste avonturen meemaken!!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

Naam: Janne Luyten 

 

Leeftijd: 20 jaar 

Totem: Lieftallig zeepaardje 

Studierichting: Ik werk bij  

Mobilant vzw in Antwerpen 

Sterrenbeeld: Schorpioen 

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: onzichtbaar kunnen zijn 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker maken: voor 8u30 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: GIGA VEEL GOESTING!!! 

Favoriete evenement van de gidsen: de koninginnenhap!! 

Lievelingseten op kamp: Pasta mama Mies! 

Propper of vouwer: vouwer 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: nooit meer McDonald’s 

Favoriete dag op kamp: de bezoekdag, want dan komen de kaboutertjes! 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: onhygiënisch 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: nog steeds bevriend zijn met mijn 

vriendinnen van de gidsen! 

Favoriete tekentje op mijn hemd: het kroontje van Gidsen Koningin Astrid 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Een jaar met veel knotsgekke 

kabouters die er elke zaterdag enorm veel goesting in hebben! 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Naam: Liezl Sannen 

Leeftijd: 17 

Totem: Stokstaartje 

Studierichting: Woordkunst-drama 

Sterrenbeeld: stier 

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: teleporteren  

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: school 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe 

scoutsjaar: ZOT VEEL! 

Favoriete evenement van de gidsen: koninginnen hap 

Lievelingseten op kamp: spaghetti  

Propper of vouwer: vouwer  

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: nooit meer McDonald’s  

Favoriete dag op kamp: bezoekdag  

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: gekte 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: meespelen in een toneel/musical 

Favoriete tekentje op mijn hemd: Montenegro tekentje  

Grootste wens voor komend scoutsjaar: dat ik veel blije gezichtjes mag zien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Naam: Marlies Michiels 

Leeftijd: 20 

Totem: Contente Gazelle 

Studierichting: Biologie 

Sterrenbeeld: Kreeft 

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: teleportatie, kan ik heel de wereld 

gemakkelijk rondreizen :) 

Hiervoor mag je me absoluut niet 

wakker maken: examens 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: SUUUUPER VEEL WHII 

Favoriete evenement van de gidsen: koninginnenhap, lekker & gezellig! 

Lievelingseten op kamp: appelmoesss en alle pasta’s  

Propper of vouwer: vouwer  

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: nooit meer McDonald’s  

Favoriete dag op kamp: kampvuur is toch altijd wel één van de hoogtepunten 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: vreemd 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Nog steeds gelukkig zijn en aan het 

genieten van het leven! 

Favoriete tekentje op mijn hemd: het vlagje van Slovenië  

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Veel enthousiaste kabouters die 

klaar zijn voor mega toffe spelletjes!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naam: Rune Starckx 

Leeftijd: 19 

Totem: Vreugdevolle ekster 

Studierichting: Wiskunde 

Sterrenbeeld: Kreeft 

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: Tijdsmanipulatie 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: Kaas 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe 

scoutsjaar: Genoeg om er wel wakker voor te worden 

Favoriete evenement van de gidsen: de Quizzz 

Lievelingseten op kamp: Gehaktballen met krieken 

Propper of vouwer: Vouwer 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer McDonald’s 

Favoriete dag op kamp: Kampvuur 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: Onbeschrijfelijk 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Tevreden zijn. Gewoon chillen 

Favoriete tekentje op mijn hemd: Het kroontje van Koningin Astrid 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Geen rampen en veel plezier 



 

 
 

Jonggidsenleiding 
                                           
 

Naam: Floor Verhoeven 

Leeftijd: 18 jaar 

Totem: Ruimhartige Aap 

Studierichting: Pedagogische Wetenschappen 

Sterrenbeeld: Kreeft 

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: het terugspoelen van de tijd 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker maken: voor een fietstocht 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: meega fantastisch veel!! 

Favoriete evenement van de gidsen: Quizzzzz 

Lievelingseten op kamp: pasta mama mieees, Jammieeeee 

Propper of vouwer: vouwer 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: nooit meer McDonald’s, de 

frietjes van de frituur zijn veel beter ;) 

Favoriete dag op kamp: de laatste hele dag, met de hele gezellige 

kampvuuravond en BBQ!! 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: CHAOOOOOS 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: gelukkig zijn met alles wat ik op dat 

moment in het leven al bereikt heb 

Favoriete tekentje op mijn hemd: de vlag van Slovenië, onze herinnering aan 

een fantastisch buitelandskamp! 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Er een fantastisch jaar van maken 

voor de leden! 

 

 

 

 



 

Naam: Janne Michiels        

Leeftijd: 18, maar ik word deze maand nog 19 

Totem: Vindingrijke Snoek 

Studierichting: Geneeskunde 

Sterrenbeeld: Maagd 

Welke superkracht zou je het liefste hebben: 

De tijd kunnen stilzetten 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: Om grachten te gaan schuppen tijdens 

onweer, ik verdrink liever 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: Enorm veel goesting 

natuurlijk! 

Favoriete evenement van de gidsen: De Quiz! 

Lievelingseten op kamp: Balletjes met krieken 

Propper of vouwer: Hangt er vanaf of ik snel moet zijn of niet 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer McDonald’s, de 

Burger King bestaat ook 

Favoriete dag op kamp: Kampvuur 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: Varkentjes 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Bijna afgestudeerd zijn 

Favoriete tekentje op mijn hemd: De jaartekens 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Een toffe groepssfeer 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  



 

Naam: Morgan Verelst 

Leeftijd: 16 jaar 

Totem: Sint-Bernard 

Studierichting: Architecturale vorming 

Sterrenbeeld: Schorpioen 

Welke superkracht zou je het liefste hebben: 
Kunnen teleporteren naar allemaal gezellige 

plekjes !! 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: Een mega saaie les Frans 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe scoutsjaar: Suuuupeeeer 

veeeeeeeeeeel goestingggg 

Favoriete evenement van de gidsen: De koninginnenhap, altijd lekker  

Lievelingseten op kamp: Pasta mama mieesss !!!! 

Propper of vouwer: vouwer 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer McDonald’s, toch 

niet zo’n grote fan… 

Favoriete dag op kamp: Een coole activiteit die je normaal niet zou doen op 

kamp :)) 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: een vage sekte 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: hopelijk al afgestudeerd zijn 

Favoriete tekentje op mijn hemd: de Montenegro tekentjes 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: super veel toffe avonturen beleven 

met de aller tofste leden !!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naam: Maxine Carpentier 

Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Bedachtzame Sneeuwstormvogel 

Studierichting: Master sociaal werk 

Sterrenbeeld: Waterman 

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: Teleporteren 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: Om mijn kamer op te ruimen 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe 

scoutsjaar: Superultramegaveeeeeel 

goesting!!! 

Favoriete evenement van de gidsen: De quiz 

Lievelingseten op kamp: Pitaaaaa 

Propper of vouwer: Sowieso vouwer 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Haha nooit meer sporten 

Favoriete dag op kamp: Een uitstapje zoals zwemmen 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: Een bende 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Mijn masterdiploma gehaald hebben 

en les geven in sociaal werk 

Favoriete tekentje op mijn hemd: Het kroontje van Koningin Astrid 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Een mega cool jaar met zotte 

activiteiten en de allerleukste leden!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naam: Fleur Debeuf 

Leeftijd: 21 

Totem: Charmante Patrijs 

Studierichting: ik ben werkzoekende :)  

Sterrenbeeld: Tweeling 

Welke superkracht zou je het liefste hebben: 

kunnen vliegen om de wereld rond te reizen 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: de afwas 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe 

scoutsjaar: héél véél goesting! 

Favoriete evenement van de gidsen: de quiz 

Lievelingseten op kamp: pasta mama Mies 

Propper of vouwer: 100% vouwer 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: nooit meer sporten hehe 

Favoriete dag op kamp: stiekem alle dagen 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: een mierennest 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: een gezellig en leuk gezinnetje 

hebben en hopelijk geen werkzoekende meer :D 

Favoriete tekentje op mijn hemd: die van Open Kamp Kempen 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: zotte avonturen beleven 

 



  
 

  
  

  

 
 

Gidsen en Jins 
 

 
 

 

 

Naam: Frauke Starckx 

Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Dartele Dolfijn 

Studierichting: Pedagogiek en onderwijskunde 

Sterrenbeeld: Schorpioen  

Welke superkracht zou je het liefste hebben: 

teleporteren, ik hou niet zo van fietsen ;)  

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: muggen vangen 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe 

scoutsjaar: gewoon kei veel natuurlijk 

Favoriete evenement van de gidsen: de quiz  

Lievelingseten op kamp: mama mieeeeees (of alle andere pasta) 

Propper of vouwer: beetje door elkaar 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: ik sport eigenlijk nooit 

Favoriete dag op kamp: kamp is elke dag feest 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: voetbal 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: de eigenaar zijn van veel dieren en 

planten 

Favoriete tekentje op mijn hemd: het Gidsen Koningin Astrid-kroontje 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: mega hard genieten van alle 

scoutsactiviteiten 

  



  
 

  

Naam: Karen Biermans 

Leeftijd: 20 

Totem: Attente Schildpad 

Studierichting: Farmaceutische en 

biologische laboratoriumtechnologie 

Sterrenbeeld: Waterman 

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: Andere mensen hun gedachten 

kunnen lezen lijkt me wel leuk 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: Als ze de tent platleggen om 4u40 

word ik daar niet zo gelukkig van 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe 

scoutsjaar: 100% goesting! 

Favoriete evenement van de gidsen: Koninginnenhap! Laat het 

kippenplukken maar komen! 

Lievelingseten op kamp: Pasta mama Mies! 

Propper of vouwer: Vouwer 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer McDonald’s 

Favoriete dag op kamp: De belofte met de lekkere BBQ! 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: Dramaqueens 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Meehelpen aan een 

geneesmiddelenonderzoek en misschien een kindje 

Favoriete tekentje op mijn hemd: Het kroontje boven mijn totemplaatje, dat 

is net zoals de kers op de taart! 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Een superzot scoutsjaar met veel 

bangelijke activiteiten en toffe leden beleven! 

 

 
 

 

  

  
 
 
 

 

  



  
 

  

Naam: Sherline Coupé 

Leeftijd: 21 

Totem: Bruisende Jak 

Studierichting: Fotografie 

Sterrenbeeld: Boogschutter 

Welke superkracht zou je het liefste hebben: 

Kunnen vliegen in de lucht. 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: Voor schoolwerk 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe 

scoutsjaar: IK HEB MEGA VEEL GOESTING! 

Favoriete evenement van de gidsen: De quiz 

Lievelingseten op kamp: Puree met tomatensaus 

Propper of vouwer: Beide        

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer McDonald’s 

Favoriete dag op kamp: Dagtocht 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: Neutraal 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Ik laat het leven op mij afkomen. 

Favoriete tekentje op mijn hemd: Ze zijn allemaal leuk! 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Dat de leden het even leuk gaan 

vinden als ik! 

 

  



  
 

  

Naam: Fien Coppens  

 

Leeftijd: 20 

 

Totem: Oprechte Manoel 

 
Werkt bij : Puur Bar Bistro 

 

Sterrenbeeld: Weegschaal 

 

Welke superkracht zou je het liefste 

hebben: Teleporteren  

 

Hiervoor mag je me absoluut niet wakker 

maken: Een wandeling van 17 kilometer in 37 

graden ;) 

 

Hoeveel goesting heb je in het nieuwe 
scoutsjaar: Heel veel goesting !!!!! 

 

Favoriete evenement van de gidsen: De Koninginnenhap 

 

Lievelingseten op kamp: Spaghetti  

 

Propper of vouwer: Vouwer 

 

Nooit meer sporten of nooit meer McDonald’s: Nooit meer sporten  

 

Favoriete dag op kamp: Kampvuur  

 

Omschrijf de jongens van Sint-Frans in 1 woord: Speciaal  
 

Dit wil ik over 10 jaar bereikt hebben: Een huis kunnen kopen  

 

Favoriete tekentje op mijn hemd: Een rood hartje  

 

Grootste wens voor komend scoutsjaar: Een super tof jaar! 

 

 

 

 

 



 

NAWOORD 
 
 

 
Zo, dit is 't Praktische Astridje van het gloednieuwe gidsenjaar. 

Indien er nog vragen zijn, kan en mag je ons altijd contacteren! 

 

We hopen dat jullie klaarstaan om superleuke spelletjes te 
spelen! Wij alvast wel! 

 
Vergeet je medische fiche en inschrijving niet in orde te 
brengen! 

 

 
Tot de volgende zaterdag! 

 
Rune, Luna, Frauke, Lotte, Ante, Maxine, Jana, Fleur, 
Fien,Liezl, Floor, Karen, Janne L, Nomy, Sabien, Marlies, 
Sherline, Janna M, & Morgan 



 

 

Kapoenen    

Sabien Biermans Oude Vaartstraat 124, Turnhout sabien_biermans@hotmail.com 0479 75 90 37 

Lotte Op de Beeck Hovenierstraat 45, Turnhout lotte.opdebeeck@gmail.com 0472 23 14 59 

Luna Debeuf Consciencestraat 25, Merksplas lunadebeuf@hotmail.be 0468 14 01 18 

Jana Willems Nieuwstad 7, Turnhout jana.moirehan@hotmail.com 0468 24 86 87 

Ante Starckx Kastelein 24, Turnhout ante.starckx@gmail.com 0498 74 43 85 

Kabouters    

Janne Luyten Joris de Hozestraat 5, Turnhout janne.luyten@hotmail.com 0475 29 03 40 

Marlies Michiels Rode Kruisstraat 2/1, Oud-Turnhout marlies_michiels@hotmail.com 0487 55 96 82 

Nomy Baggen Kwakkelstraat 102, Turnhout nomy.baggen@gmail.com 0491 90 12 05 

Rune Starckx Snepkenslaan 7, Vosselaar rune@starckx.be 0484 11 04 42 

Liezl Sannen Haegbroek 27, Oud-Turnhout liezlsannen@gmail.com 0468437922 

Jonggidsen    

Maxine Carpentier Verbindingstraat 49, Turnhout maxinecarpentier@hotmail.com 0472 74 58 90 

Fleur Debeuf Consciencestraat 25, Merksplas fleurdebeuf@outlook.com 0468 12 42 82 

Janne Michiels Rode Kruisstraat 2/1, Oud-Turnhout janne_michiels@hotmail.com 0484 36 38 90 

Floor Verhoeven Schorvoortberg 46, Turnhout floorverhoeven01@gmail.com 0487 90 79 15 

Morgan Verelst Bleekhoefstraat 22, Turnhout morganverelst@telenet.be 04 68 43 75 78 

Gidsen en JIN    

Fien Coppens Guldensporenlei 51, Turnhout fiencoppens@hotmail.com 0488 44 11 16 

Frauke Starckx Snepkenslaan 7, Vosselaar frauke@starckx.be 0468 18 05 85 

Sherline Coupé Kwakkelstraat 106, Turnhout coupesherline@hotmail.com 0492 79 28 36 

Karen Biermans Oude Vaartstraat 124, Turnhout karenbiermans0902@gmail.com 0478 18 42 84 

 
Website: https://www.gidsenkoninginastrid.be/  

Rekeningnummer Koningin Astrid: BE26 7895 8782 1129 

 

 

https://www.gidsenkoninginastrid.be/

