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Voorwoord
Beste leden, ouders, en sympathisanten, 

Het lijkt alsof het scoutsjaar nog maar net begonnen maar zitten we al bijna in het midden. Als je je 
amuseert vliegt de tijd voorbij zeggen ze dan zeker? 

Ondertussen hebben we allemaal al eens kunnen kijken naar de foto’s van afgelopen kamp op  
Après Kamp waarvoor dank aan iedereen die een momentje vond in zijn drukke agenda om een 
kijkje te komen nemen naar de foto’s van zijn kleine snuiter. 

Ander goed nieuws is dat we Jeroen mogen verwelkomen in onze leidingsploeg als nieuwe leider 
bij de welpen. Hoe dat die Jeroen er uit ziet vraag je? Dat zie je boven de schakel van de welpen.
Genoeg getreuzeld naar bij het verleden, millennials dat we zijn kijken we liever naar de toekomst. 

Nog geen week na Valentijn gaan we op ledenweekend. We zullen marcheren voorbij grote 
stukken land, vliegen over grote afstanden, en zwemmen tot enorme dieptes om in het heinde en 
verre te belanden. Ons lokaal dat we het weekend van vrijdag 23 februari met trots ‘ons kasteel’ 
zullen noemen ligt in het idyllisch mooie en wonderschone Vlaams-Brabant. Meer details in 
informatie erover zal je nog op onze facebookpagina en op onze website vinden. 

Na het leuke ledenweekend zal het veel minder leuke leidingsweekend waarop we dingen 
bespreken als leidingsverdeling van het volgende jaar, onze jaarlijkse openair Bambata, en andere 
saaie dingen.

Aan allen nog een goed nieuw jaar toegewenst, goede punten op de kestexamens en dat alle 
goede voornemens mogen uitkomen!

Tot opt skoete!
Behulpzame Slaapmuis
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Inschrijvingsformulier: 

Dit jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 50€. Dit inschrijvingsgeld €32,50 gaat naar de verzekering 
en €17,50 wordt gebruikt voor onze werkingskosten. Je zoon wordt lid van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en kan dus gebruik maken van de volledige service die scouting biedt: hij is verzekerd 
tijdens alle scoutsactiviteiten, krijgt driemaandelijks een taktijdschrift, korting in de scoutsshop, …

Wij kunnen helpen met een tussenkomst van de mutualiteit te krijgen indien dit bedrag een 
probleem kan vormen voor u.

Bovendien maakt dit lidgeld het mogelijk dat alle groepen pedagogisch en administratief 
ondersteund worden.

Hoe te betalen?
Het lidgeld dient gestort te worden op rekeningnummer
BE98 7341 2219 9393 (Scouts Gooik St-Niklaasgroep) met als mededeling de volledige naam 
van uw zoon + lidgeld 2017-2018
Geef ook onderstaande strook mee aan iemand van de leiding. (Enkel voor nieuwe leden )

Gegevens
Naam ...................................................................................
Voornaam.............................................................................
Adres....................................................................................
Telefoon+gsm.......................................................................
Geboorte datum....................................................................
Email adres...........................................................................

De kampfoto’s van kamp te Chiny 2017 zijn online beschikbaar: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B-iCan4Gz1vwOFd5YjU0VVNDWlU?usp=sharing 

Inschrijven

Kampfoto's
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Pull / t-shirt bestellen
Pullen bestellen
Wij hebben sinds vorig jaar een nieuwe pull en t-shirt met het logo van Scouts Gooik. Vul onder-
staande gegevens in en geef het strookje aan de leiding. (Of vraag er meteen naar) 

Regels ivm uniform: 
Kapoenen & Welpen: 
 T-shirt, pull, scoutsshort en das
Jongverkenners, Verkenners & Jins: 
 Hemd, T-shirt, pull, scoutsshort en das (linker schouder)

Pull / T-shirt (doorstreep wat niet past - niets schrappen bij bestellen beide opties) 

Naam ...................................................................................

Maat.............................................................................

Aantal……………………………………………………...
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Schakel Kapoenen
Maandag 1 januari
Geen vergadering - Gelukkig nieuwjaar kapoenen! Allemaal mogen wakker blijven tot 12u ‘s 
nachts?! Of zijn jullie in slaap gevallen? Tot zondag kapoenen! 

Zondag 7 januari 
Sneeuwvergadering!! Sneeuwballengevecht, woehoew! 
We hebben aan Frank de weerman gevraagd of hij 
sneeuw kan voorzien. Hij zei dat hij zijn UITERSTE 
best ging doen om het te laten sneeuwen vandaag. 
Dus, kleed jullie maar goed warm een neem jullie slee 
of andere sneeuwattributen mee! En moest Frank de 
sneeuw vergeten zijn, dan maken we er alsnog een 
leuke namiddag van! 14u - 17u

Zaterdag 13 januari
Casinoavond! Haal jullie pokerface maar boven! 17u - 20u

Zondag 21 januari
Vandaag gaan we schaatsen samen met de 
Welpen! Je raadt nooit waar... DE SCHAATSBAAN 
VAN LIEDEKERKE! Neem handschoenen mee 
(verplicht) en doe een lange broek aan!   Adres: 
Sportlaan 1
1770 Liedekerke. 13u45 - 17u15

Zondag 28 januari
Gewone vergadering vandaag! 14u - 17u 

Leiding Kapoenen

Jodie De Greef
0472 52 24 78

Kapoenen

Berend JacobsFlorent Jacobs
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Zondag 4 februari
Vandaag worden de olympische kapoenenspelen gehouden. Hierbij nemen de sportiefste 
kapoenen het tegen elkaar op in de bekende en minder bekende sporten. Wie gaat er met de 
meeste medailles naar huis? 14u - 17u

Zaterdag 10 februari
Filmvergadering! Heb jij ook een leuke film? Neem hem gerust mee! Er zullen enkele hapjes 
voorzien worden! Hmmmm, wij hebben er al zin in! 17u-20u

Zondag 18 februari 
Knutselvergadering! Wij zijn benieuwd wie de creatiefste onder jullie is! 14u-17u

Vrijdag 23 tot zondag 25 februari 
Ledenweekend! Meer informatie volgt via de website en de facebookpagina!

Zondag 4 maart 
Vandaag gaan we jullie leren kaartlezen! Dus trek jullie stapschoenen maar aan, want wij gaan - je 
raadt het nooit - stappeeeen! We maken er een wedstrijdje van! En wat krijgt de winnaar? Haha! 
Eerst winnen he mannen! 14u - 17u

Zondag 11 maart 
Olé olé! Trek je gekste kostuum maar aan 
WANT HET IS CARNAVAL!! We spreken om 
13u15 af aan de scoutslokalen en we zijn om 
17u terug.

Zondag 18 maart 
Technieken vergadering! Kampen bouwen... Vuur maken (er naar kijken!), sjorren... Wij zijn 
benieuwd wat jullie allemaal al kunnen! 14u - 17u  

Zondag 25 maart 
Vandaag is het geen vergadering! Want de leiding is druk, druk, druk aan het vergaderen over 
kamp en nog heel wat andere belangrijke dingen... Het hele weekend lang!

Zondag 1 april 
PASEN - Geen vergadering - De Paashaas is bij iedereen langsgeweest deze ochtend... Vandaag 
is er dus geen vergadering, want wij gaan zoeken achter paaseitjes, jullie ook? Tot volgende week 
Kapoenen!

Heel veel groetjes, 

Argali, Arend en Eigenwijze Otter
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Welpen

Schakel Welpen
Zaterdag 6 januari 
De meeste leiding zit nog vollop met hun neus in de boeken om te studeren deze maand. Daarom 
in deze koude wintermaand een vergadering op zaterdag. En we beginnen met een mega coole 
awesome casinovergadering. Doe je tuxedo en smoking maar aan en bereid je voor om de 
monopoly briefjes in het rond te strooien. Van 18u-21u

Zondag 14 januari
Robbe heeft vorige maand sneeuw gevraagd aan de 
kerstman voor vandaag. Daarom gaan we vandaag een 
keileuke sneeuwvergadering doen. Neem je sleeën maar 
mee! Als Robbe braaf is geweest natuurlijk vorig jaar.. Van 
2 tot 5

Zondag 21 januari
Vandaag gaan we schaatsen samen met de Kapoenen! Je raadt nooit waar... DE SCHAATSBAAN 
VAN LIEDEKERKE! Neem handschoenen mee (verplicht) en doe een lange broek aan!   Adres: 
Sportlaan 1 1770 Liedekerke. 13u45 - 17u15

Zondag 28 januari
Gewone vergadering van 2 tot 5

Leiding Welpen

Robbe VervaetRobbe Schoukens Jeroen De BraeckeleerNick Van Bellinghen
0472 27 66 27
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Zondag 4 februari
Leider Schoukes is al maanden druk in de weer met een groot geheim spel voor te bereiden. Hij 
doet er echt enorm geheimzinnig over maar zegt dat het zeker leuk zal zijn. Zonder dat hij het 
zag heb ik al gezien dat het iets te maken had met soldaten en aliens. Ik ben echt ontzettend 
benieuwd. Van 2 tot 5.

Zondag 11 februari
Woensdag is het valentijn, om ons daar 
allemaal als echte stoere gentlemens op te 
kunnen voorbereiden gaan we vandaag leren 
cupcakes bakken. Zodat we we woensdag 
dat kunnen afgeven aan het liefste meisje van 
de hele wereld. Van 2 tot 5.

Zondag 18 februari 
Speciale Jeroen-vergadering! 2 tot 5 

Vrijdag 23 tot zondag 25 februari 
Ledenweekend! Meer informatie volgt via de 
website en de facebookpagina!

Zondag 4 maart 
Pfioe. Was dat leuk maar toch even vermoeiend dat ledenweekend. Gelukkig hebben we een 
weekje kunnen uitrusten, maar we gaan het deze week toch iets rustiger doen met een ruiltocht. 
Van 2 tot 5.

Zondag 11 maart 
Yihaaaaa. Vandaag is carnaval in Halle! Haal 
je zotse kostuum van onder het stof en fris je 
gekste carnaval liedjes maar op want wij gaan 
er heen! We spreken af om 13u15u aan de 
scoutslokalen en we zijn om 17u terug.

Zondag 18 maart 
Als allerlaatste vergadering van deze schakel 
gaan we gewoon nog is een lekkere goeie ouwe 
gewone vergadering doen van 2 tot 5.

Zondag 25 maart 
Gisteren heeft de leiding zeer zwaar vergaderd over alles wat met de scouts te maken, en man 
wat is dat vermoeiend. Wij rusten nog even uit en keren terug huiswaarts vandaag. Tot in April!

Zondag 1 april 
PASEN - Geen vergadering - De Paashaas is bij iedereen langsgeweest deze ochtend... Vandaag 
is er dus geen vergadering, want wij gaan zoeken achter paaseitjes, jullie ook? Tot volgende week 
Welpen

Heel veel groetjes en knuffels, 

Behulpzame Slaapmuis, Afwachtende Addax, Brulaap, Jeroen 
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Schakel Jongverkenners
Zondag 7 januari 
Jo jongens, vandaag eerste vergadering van de nieuwe schakel. Natuurlijk betekend dat een su-
per fantastische gewone vergadering!! 2-5

Zondag 14 januari
DENNIS VERGADERING, verdere info volgt… 2-5

Zaterdag 20 januari
Wie zijn er hier de rijke jongens onder jullie? En belangrijker 
nog, wie heeft er te veel geld? Bon, maakt niet uit, we gaan toh 
alles spenderen! Casino avond 7- 10

Zondag 28 januari
uhm, dus uhm.. Jah… gewone vergadering :) 2-5

Zondag 4 februari
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? NEE! Het 
is ne velo! Pakt allemaal jullie fietskes en helm-
pjes mee, we gaan de streek onveilig maken. 
MOUNTAINBIKE VERGADERING 2-5

Zondag 11 februari
welkom op de grote opblaas vergadering! Als 
het ontploft, pak het mee! Zoals altijd iedereen 
welkom van 2-5

Leiding Jonverkenners

Jongverkenners

Dennis Garré Tibbe JacobsMichiel Vervaet
0478 57 93 40
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Zondag 18 februari 
Morgen is de belangrijkste dag van het jaar, namelijk de 
verjaardag van onze allerbesteste leider. Nee, niet die 
van mij, maar wel die van Tibbe! Vandaag gaan we een 
taart bakken voor zijn verjaardagsfeestje. Van 2-5

Vrijdag 23 tot zondag 25 februari 
Ledenweekend! Meer informatie volgt via de website en 
de facebookpagina!

Zondag 4 maart 
OK, iedereen is nog altijd moe van vorig weekend zeker? Nee? Wij wel. Tijd voor een zotte impro-
visatie vergadering, iedereen pakt ideeën mee. Tot dan! 2-5

Zondag 11 maart 
Iedereen weet welke dag het vandaag is, gelukking nieuwjaar. Van 2-5

Zondag 18 maart 
De lente is terug int land, alé, bena dan. Lang leve de super gewone vergaderingen, juppie!!! 2-5

Zondag 25 maart 
Op het moment dat jullie dit lezen zit de leiding in een zwaar debat over vanalles en nog wat ivm 
scouts. Het is dus GEEN SCOUTS. Bon, wij gaan voort vergaderen, het volgende agenda punt is 
wie wij de tofste jonverkenner vinden.

Zondag 1 april 
Vandaag geen vergadering, Dennis heeft vorige week de Paashaas omver gereden.. Sorry dus 
als er geen paaseitjes zijn dit jaar. Ik en Tibbe zijn een druk op zoek naar een vervang konijn, alé, 
haas.

Jullie leiding, 
Amicale Sneeuwuil, Spotlijster & Kleurrijke Salangaan
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Schakel Verkenners (en Jins)
Zaterdag 6 januari 
Sinds ik examens heb en dus geen tijd heb om 
voor jullie stinkies op zondag tijd vrij te maken 
gaan we vanavond ne goeie casinoavond 
doen. Denk blackjack, poker, roulette, 
russische roulette... Verkleed jullie alvast in 
gokverslaafden en mafiosi en bereid jullie voor 
op een avond vol hardkloppingen en (papier)
geldverlies. Van 19u tot 22u.

Zondag 14 januari
Deze zondag gaan we nog eens een goede 
olskool gewone vergadering doen van 2 tot 5.

Zaterdag 20 januari
Achtung! Vanavond worden jullie in militair 
uniform (lees:warme kledij en geen skinny jeans) 
verwacht aan de scoutsbarakken om stipt 1900. 
We gaan ons op de dreigende russische inval 
voorbereiden en jullie survivalskills nog eens op 
de proef stellen. Het einde van het bootcamp zal 
plaatsvinden om ETA  2200.

Zondag 28 januari
Deze zondag is het speciale landervergadering. 
Hij heeft al zotte plannen dus ziet maar dat ge allemaal aanwezig zijt! Van 2 tot 5.

Zondag 4 februari
Geen vergadering want jullie leiding is op skivakantie.

Leiding Verkenners (en Jins)
Jelis Pappaert
0475 73 41 31

Verkenners 

Lander Van Eesbeek



Zondag 11 februari
Vandaag gaan we het eens rustigaan doen want wij zijn net terug van een zeer zware skivakantie. 
Al dat skiën (kuch kuch), sporten (kuch kuch), vroeg opstaan (kuch kuch kuch) en een lange busrit 
hebben ons moe gemaakt dus we gaan een chille gezelschapsspelnamiddag houden. Van 2 tot 5.

Zondag 18 februari 
Ultrabosvergadering van 2 tot 6. Wees maar voltallig aanwezig want dit gaat geen gewone, 
ordinaire bosvergadering zijn, neen neen. We gaann vandaag een wild en onbekend (voor ons) 
bos betreden waar we spelen op leven en dood zullen spelen. Kortom, be there or be square.

Vrijdag 23 tot zondag 25 februari 
Ledenweekend! Meer informatie volgt via de website en de facebookpagina!

Zondag 4 maart 
Abnormale doodnormale vergadering van 2 tot 5.

Zondag 11 maart 
“Er staat een paard in de gaaaaang...”, 
“Hele grote bloemkolen....”, “zakken zakken 
zakken”. Jullie kunnen het wss al raden 
want dit zijn alombekende klassiekers, 
vandaag gaan we naar carnaval Halle. Zorg 
er maar voor dat jullie verkleed aanwezig 
zijn want anders zullen wij jullie wel 
verkleden! Van 1u30 tot 5u.

Zondag 18 maart 
We gaan onze greize hersencellen nog eens goed laten werken. Vandaag is het quizvergadering. 
Bereid jullie al maar voor door het afgelopen seizoen van de slimste mens te herbekijken want we 
gaan “De slimste verkenner ter wereld” spelen (lees: de minst domme). Van 2 tot 5.

Zondag 25 maart 
We gaan onze greize hersencellen nog eens goed laten werken. Vandaag is het quizvergadering. 
Bereid jullie al maar voor door het afgelopen seizoen van de slimste mens te herbekijken want we 
gaan “De slimste verkenner ter wereld” spelen (lees: de minst domme). Van 2 tot 5.

Zondag 1 april 
GEEN vergadering dit weekend want het is paaszondag en de leiding heeft het nu zeer druk met 
zich vol stoempen met eten en het bezoeken van de familie.

Jullie leiding

Gemoedelijke Olifant en Barmhartige Banteng
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Takverantwoordelijke:
Kapoenen:
Jodie De Greef
0472 52 24 78
email: jodiedegreef@hotmail.com

Welpen:
Nick Van Bellinghen
0472 27 66 27
mail@nickvanbellinghen.be

Jongverkenners:
Michiel Vervaet
0478 57 93 40
email: michielv39@gmail.com

Verkenners:
Jelis Pappaert (hoofdleider)
0475 73 41 31
email: jelispappaert@gmail.com

Scoutshop
Adres: 

De Vilanderstraat 6A 9300 Aalst
Openingsuren: 

woensdag: 13u30 – 18u 
zaterdag: 10u-12u30 en van 13u30-17u30
vrijdag van 14u tot 18u (enkel van 10 mei tot en met 19 oktober)

Website: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/contact/winkel-aalst

Contactgegevens Scouts Gooik
Website
Hier vind u alles terug over scouts Gooik: Schakel, activiteiten,.. 
Site: www.scoutsgooik.be

Facebook
Scouts Gooik is ook terug te vinden op facebook! 
Site: https://www.facebook.com/scoutsgooik/

Adres
Monseigneur Abbeloosstraat 12, 1755 Gooik

E-mailadres 
scoutsgooik@gmail.com

Nuttige info


