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Jaarthema:

Allemaal abnormaal
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Voorwoord
Yowkes yowkes

Voor je neus ligt alweer de laatste schakel van het jaar. Niet getreurd, in juli gaan we op kamp 
wat een mooie afsluiter zal vormen voor het scoutsjaar. Om het in de hoofdleider zijn woorden te 
zeggen, we gaan naar Paliseuuuuuuul! Maar voordat het zover is hebben we eerst nog enkele 
vaste data. 

Zoals Bambata op 28 april, en zoals jaarlijkse gewoonte 2 weken later onze carwash op 12 mei 
aan de drie hamertjes van Gooik. 

Ten slotte doen we met alle groepen een gezamenlijke bbq op zaterdag 23 juni om het scoutsjaar 
in stijl af te sluiten. Wij zijn alvast super enthousiast om het jaar in glorie af te sluiten, nu hebben 
we enkel jullie nog nodig!

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
Zondag 8 april 
Ja ja... De paashaas is ook langsgeweest op ‘t scouts, speciaal voor jullie, Kapoenen! 14u-17u

Zondag 15 april 
Vandaag gaan we een beetje gewoon doen... Het is vandaag een gewone vergadering! 14u-17u

Zondag 22 april 
Vandaag zijn het Olypische-kapoenen-spelen! Wij zijn benieuwd wie hier medailles zal winnen! 
14u - 17u 

Zaterdag 28 april 
Vandaag is het onze openlucht party Bambata! Jullie mama’s en papa’s zijn vandaag welkom 
vanaf 19 uur in de oplombeekstraat (25) te Gooik. De centjes die we daar verdienen is om extra 
leuke dingen te kunnen doen op kamp! Dus, zeg maar tegen jullie mama en papa dat ze MOETEN 
komen! - Meer info op www.bambata.be - (zondag geen vergadering)

Zondag 6 mei 
Vandaag gaan we een speciale ladder beklimmen!! Zijn jullie er klaar voor? Ladderspel van 
14u-17u

Zaterdag 12 mei 
Vandaag is het onze ‘jaarlijkse’ handcarwash van 10 tot 18u. Kom allemaal maar langs met jullie 
vuile auto’s, fietsen, camionetten, motoren, grasmachines... Wij wassen alles met wielen en we 
doen het dan ook nog eens met een glimlach en dit alles voor een vrije bijdrage! Er wordt ook 
drank voorzien voor tijdens het wachten. De locatie is nog steeds de parking van het rond punt 
met de 3 hamertjes. Tot dan!  - (zondag geen vergadering)

Zondag 20 mei 
Vandaag hebben we aan Frank de weerman gevraagd of de zon heeeel de dag mag schijnen en 

Leiding Kapoenen

Jodie De Greef
0472 52 24 78

Kapoenen

Berend JacobsFlorent Jacobs
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het heeeel warm mag zijn... Want vandaag zijn het WATERSPELEN!! (Neem reserve kledij mee + 
een handdoek) 14u - 17u

Zondag 27 mei 
Recruten, zet jullie al maar klaar! Legeruniform? Geweer? En we zijn er klaar voor! Vandaag is het 
legervergadering! 14u-17u

Zaterdag 2 juni 
De leiding is veeeeel te druk bezig met de examens... Sorry kapoenen... :( Dus dit weekend geen 
vergadering... Tot volgende week!

Zondag 10 juni 
Iemand van de de leiding van de welpen, jongverkenners of verkenners heeft onze schat ver-
stopt... We hadden nochtans gezegd dat ze er niet mochten aankomen! Zoeken jullie mee naar de 
schat? Schattenjacht van 14u-17u

Zondag 17 juni 
Vandaag is het zwemvergadering! Iemand van de leiders heeft een zwembad in zijn tuin en we 
hebben hem heeeel lief gevraagd of we daar eens mogen komen zwemmen. We spreken af om 
13u45 op het adres: Zwartschaapstraat 12 1755 Gooik. Hier ook weer op te halen om 17u15. 
(Moest het slecht weer zijn, gaan we zwemmen in Ninove, maar als wij niets laten weten, gaat 
het gewoon door in Gooik!) Dus trek jullie coolste zwembroek al maar aan en neem jullie stoerste 
opblaashaai (of iets anders) maar mee!! 13u45 - 17u15 

Zaterdag 23 juni 
Vandaag is de laatste vergadering van het jaar voor we op kamp gaan, daarom trakteren we jullie 
allemaal op een BBQ-deluxe! 17-20u

Heel veel groetjes, 

Argali, Arend en Eigenwijze Otter
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Welpen

Schakel Welpen
Zondag 8 april 
Gewone vergadering 2-5

Zondag 15 april 
Binnen 2 weken is het onze jaarlijkse fuif Bambata, en hoewel jullie misschien nog een beetje te 
jong zijn om er naar toe te gaan kunnen jullie vandaag wel helpen met enkele mega coole dingen 
te knutselen voor Bambata! 2 - 5

Zondag 22 april 
Strek die beentjes al maar, smeer die gewrichten maar goed en warm je spieren goed op voor de 
enige echte Gooikse Olympische Spelen van 2 - 5

Zaterdag 28 april 
Vandaag is het onze openlucht party Bambata! Jullie mama’s en papa’s zijn vandaag welkom 
vanaf 19 uur in de oplombeekstraat (25) te Gooik. De centjes die we daar verdienen is om extra 
leuke dingen te kunnen doen op kamp! Dus, zeg maar tegen jullie mama en papa dat ze MOETEN 
komen! - Meer info op www.bambata.be - (zondag geen vergadering)

Zondag 6 mei 
Het is tijd voor nieuwe 60” inch televisie in het lokaal, of een jacuzzi buiten naast de schommel. 
We gaan daar vandaag naar op zoek tijdens ruiltocht van 2 - 5

Zaterdag 12 mei 
Vandaag is het onze ‘jaarlijkse’ handcarwash van 10 tot 18u. Kom allemaal maar langs met jullie 
vuile auto’s, fietsen, camionetten, motoren, grasmachines... Wij wassen alles met wielen en we 
doen het dan ook nog eens met een glimlach en dit alles voor een vrije bijdrage! Er wordt ook 
drank voorzien voor tijdens het wachten. De locatie is nog steeds de parking van het rond punt 
met de 3 hamertjes. Tot dan! - (zondag geen vergadering) 

Leiding Welpen

Robbe VervaetRobbe Schoukens Jeroen De BraeckeleerNick Van Bellinghen
0472 27 66 27
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Zondag 20 mei 
Vandaag gaan we de vogeltjes laten schrikken in het bos van Neigem en enkele kampen bouwen 
waar de Graaf van het Gravensteen jaloers op zal zijn. Afspraak aan de woenstijnkapel van 2 - 5

Zondag 27 mei 
Gewone vergadering van 2 - 5

Zaterdag 2 juni 
Jullie liefste leiding heeft examenperiode nu dus daarom komen we samen op ZATERDAG om 
ons wat meer tijd te geven dat examen van maandag te leren. Filmavond van 19 - 22

Zaterdag 9 juni 
Wij zitten nog steeds in onze examenperiode, daarom gamen we vandaag opnieuw op ZATER-
DAG van 19-22

Zondag 17 juni 
Khad aan frank de boosere gevraagd voor nog een sneeuwvergadering, maar dat kon hij helaas 
niet meer regelenen maar hij stelde dan maar voor om vandaag een hitteslag te laten plaatsvin-
den, waterballonnengevecht van 2 - 5

Zaterdag 23 juni 
Vandaag is de laatste vergadering van het jaar voor we op kamp gaan, daarom trakteren we jullie 
allemaal op een BBQ-deluxe! 17-20u

Heel veel groetjes en knuffels, 

Behulpzame Slaapmuis, Afwachtende Addax, Brulaap, Jeroen 
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Schakel Jongverkenners
Zondag 8 april 
Wa denkte van een gewone vergadering, van 2-5!

Zondag 15 april 
Binnen 2 weken is het BAMBATA, wij maken elk jaar supercoole dingen. Vandaag gaan jullie ons 
hierbij helpen. Dit is dan ook de gepaste moment om jullie kot nekeer op te kuisen. Neemt uw 
creatief verstand mee.  2-5!

Zondag 22 april 
!nad tot 5-2 nav negnahtiu edreekegmo ned laamella sud ew naag gaadnaV .taag krew njiz ni teh 
eoh teew eg ,gniredagrev edreekegmo teh si gaadnaV <-

Zaterdag 28 april 
Vandaag is het onze openlucht party Bambata! Jullie mama’s en papa’s zijn vandaag welkom 
vanaf 19 uur in de oplombeekstraat (25) te Gooik. De centjes die we daar verdienen is om extra 
leuke dingen te kunnen doen op kamp! Dus, zeg maar tegen jullie mama en papa dat ze MOETEN 
komen! - Meer info op www.bambata.be - (zondag geen vergadering)

Zondag 6 mei 
Wij zouden graag nog keitoffe dinge willen hebben voor BAMBATA. Daarom moogde gelle voor 
ons nog is op ruiltocht. van 2-5!

Zondag 13 mei 
Vandaag is het onze ‘jaarlijkse’ handcarwash van 10 tot 18u. Kom allemaal maar langs met jullie 
vuile auto’s, fietsen, camionetten, motoren, grasmachines... Wij wassen alles met wielen en we 
doen het dan ook nog eens met een glimlach en dit alles voor een vrije bijdrage! Er wordt ook 
drank voorzien voor tijdens het wachten. De locatie is nog steeds de parking van het rond punt 
met de 3 hamertjes. Tot dan! -  (zondag geen vergadering) 

Leiding Jonverkenners

Jongverkenners

Dennis Garré Tibbe JacobsMichiel Vervaet
0478 57 93 40



11

Zondag 20 mei 
De Olympische Spelen zijn terug int land. Haalt et stof maar van uw sportschoenen. Alweer van 
2-5!

Zondag 27 mei 
gewone vergadering van 2-5!

Zaterdag 2 juni 
RECRUUUUUTEEEN! Vandaag is het legervergadering! 19-22u

Zaterdag juni 
Nu da gelle hulle eige kot hebt wil ik daar wel is ne filmmarathon in houden. DUS Filmvergadering 
ZATERDAG van 19-22u

Zondag 17 juni 
De boswachter heeft mij verteld dat er verschillende schatten in het bos van Neigem zijn ge-
dropt. Aan jullie dus om die te vinden. We spreken af aan den bos van Neigem om 1u30.   EINDE 
17UUR OPT SCOUTS!

Zaterdag 23 juni 
Vandaag is de laatste vergadering van het jaar voor we op kamp gaan, daarom trakteren we jullie 
allemaal op een BBQ-deluxe! 18-21u

Jullie leiding, 
Amicale Sneeuwuil, Spotlijster & Kleurrijke Salangaan
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Schakel Verkenners (en Jins)
Zondag 8 april 
Naar’t schijnt zijn er in Brussel tegenwoordig heel wat problemen met corruptie. We gaan is naar 
daar trekken om te zien of dat klopt. Stadspel van 2 tot 6.

Zondag 15 april 
Binnen 2 weken is het bambata en sinds jullie 2 armen, benen en een mond vol tanden hebben 
mogen jullie ons helpen met reclame te gaan maken bij andere jeugdbewegingen. Reclameverga-
dering van 2 tot 5.

Zondag 22 april 
Volgende week zaterdag is het onze jaarlijkse Bambata. Vandaag gan we dus een creatieve ‘werk-
vergadering’ houden waarin we vanalles gaan maken om het te versieren. Van 2 tot 5.

Zaterdag 28 april 
Vandaag is het onze jaarlijkse open air ‘Bambata’. Jullie worden allemaal verwacht om mee te 
helpen aan den tap en den doorgeef. Meer info zoals uren volgen later.

Zondag 6 mei 
Wij zijn nog steeds moe van vorige week en daar moeten we iets aan doen. We gaan nog eens 
goed ravotten in onze wei om er terug in te komen. Gewone vergadering van 2 tot 5.

Zaterdag 12 mei 
Vandaag is het onze ‘jaarlijkse’ handcarwash van 10 tot 18u. Kom allemaal maar langs met jullie 
vuile auto’s, fietsen, camionetten, motoren, grasmachines... Wij wassen alles met wielen en we 
doen het dan ook nog eens met een glimlach en dit alles voor een vrije bijdrage! Er wordt ook 
drank voorzien voor tijdens het wachten. De locatie is nog steeds de parking van het rond punt 
met de 3 hamertjes. Tot dan! Alle verkenners worden verwacht om te helpen. - (zondag geen ver-
gadering) 

Zondag 20 mei 
Jullie hebben nu een nieuw/oud lokaal maar het is daar zo leeg en wij hebben geen budget om 
inboedel aan te schaffen. Hoe gaan we dat oplossen? Met een ruiltocht natuurlijk! Van 2 tot 5.

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

Verkenners 

Lander Van Eesbeek



Zondag 27 mei 
Vandaag gaan we onze spieren nog eens trainen met een olympische spelen. Maar jullie kennen-
de zal het waarschijnlijk eerder een paralympische spelen worden. Van 2 tot 5.

Zaterdag 2 juni 
Geheime top secret vergadering van 19u tot 22u. Ik zou er al iets over kunnen vertellen maar dan 
zou ik jullie moeten vermoorden. Maar het zal hoogstwaarschijnlijk wel weer zwaar de moeite zijn. 
Weest paraat!

Zaterdag 9 juni 
‘Kheb echt ne zot goeie film gevonden en geen betere moment om nog eens een goede filmverga-
dering te houden. Verwacht jullie dus maar aan een avond vol bloederig geweld en partysnacks. 
Van 19u tot 22u.

Zondag 17 juni 
Wij hebben allemaal examens en nood aan een goede actieve pauze. Ik heb gehoord dat zoiets 
goed is voor de bloedsomloop en dus ook voor het studeren. Geen excuses dus om niet te ko-
men. Gewone vergadering van 2 tot 5.

Zaterdag 23 juni 
Vandaag is de laatste vergadering van het jaar voor we op kamp gaan, daarom trakteren we jullie 
allemaal op een BBQ-deluxe! Van 18u tot 21u.

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



Second Stage 

Bleiiz

Pete howl

Yentl
Lucas Caroso

Zorro

Mountan sound

DOUBLE D

Drumtomation

Oplombe ekstraat Gooik
Doors 19h

€6 VVK
€8 ADK www.bambata.be

Zaterdag 28/04
Main Stage 

Scouts Gooik presents open air party

VU: Jelis Pappaert - Zwartschaapstraat 12 1755 GOOIK - 0475734131



@ Parking, rond punt - Gooik
zaterdag 13 mei

En natuurlijk kan je ondertussen ook iets drinken! 

10u - 18u

Scouts Gooik presenteert:


