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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 2018-2019
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 afgelopen kamp te Paliseul zullen vanaf Après kamp (zaterdag 3 november) te 
verkrijgen zijn. 

Inschrijven

Kampfoto's
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Pull / t-shirt Kopen
Vraag er naar bij de leiding. 

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

Scouts Pull

€ 25,00

Met Scouts-logo op de achterkant

Aan kassa te verkrijgen

SCOUTS
GOOIK

Sinds 1944

Scouts T-Shirt

€ 15,00

Met Scouts-logo op de voorkant

Aan kassa te verkrijgen

SCOUTS
GOOIK

Sinds 1944

SCOUTS
GOOIK

Sinds 1944

Welpen en kapoenen

Jongverkenners, 
Verkenners, 
Jins en leiding



4

Schakel Kapoenen
Zondag 16 september
Vandaag is het startdag! Joepie! Vandaag mag je al je vriendjes meenemen naar ‘t scouts! Zodat 
ze EINDELIJK weten hoe leuk het is om een scout te zijn! 14u-17u

Zondag 23 september
We willen wel is testen wie in welk spelletje het beste is, maak je dus maar klaar voor een 
namiddag vol met uiteenlopende spelletjes. 14u-17u

Zaterdag 29 september
Geen vergadering - Zaterdag 29 september is het jaarmarkt! Kom langs bij onze stand en kom 
een spelletje spelen! En zoals elk jaar kan je viskes komen vangen! Tot dan! (10u - 17u)

Zondag 7 oktober
Vandaag is het overgang! Iedereen die overgaat naar een hogere 
groep, wordt gedoopt! En diegene die niet gedoopt worden, mogen 
daar bij helpen! Yesss! Tip: Doe kleren aan die vuil mogen worden. 
En diegene die gedoopt worden, voor de zekerheid reserve kledij 
meenemen. Welke kapoenen worden welpen?: Kapoenen die sinds 
dit jaar in het 3e leerjaar zitten of dit scoutsjaar 9 jaar worden.

Zondag 14 oktober
Vorige week hebben jullie 2 super leuke nieuwe leiders gekregen die jullie niet zo goed kennen. 
Daarom gaan we vandaag wat kennis maken met elkaar. Maar natuurlijk ook zotte spellekes 
spelen.  1 ding is zeker het gaat een jaar worden om niet te vergeten dus daar gaan we vandaag 
al mee beginnen he. We verwachten jullie van 14u-17u tot dan!

Zondag 21 oktober
Twee dagen geleden was het dag van de jeugdbeweging. 
Daarom gaan we vandaag is bewijzen dat Scouts Gooik 
de beste jeugdbeweging is van heel Gooik. Om dat 
de doen gaan we een spel spelen tegen alle andere 
jeugdbewegingen van heel Gooik. Uren volgen later nog.  
(Zie site en facebook)

Zondag 28 oktober
Vandaag gaan we is aan de mensen van gooik tonen dat scouts gooik nog altijd bestaat en dat 
wij niet alleen maar spelletjes spelen! verwacht jullie maar aan een super mega leuk dorpsspel 
waarbij jullie zelf de kaart moeten lezen. Zo kunnen jullie bewijzen aan de rest van Gooik dat we 
een echte scouts zijn! van 14-17u

Zaterdag 3 november 
Deze ZATERDAG is het après-kamp. Kom allemaal maar langs met jullie ouders, grootouders, 
vrienden, huisdieren... om een goeie pansj te eten, trappist (of frisdrank) te drinken en de foto’s 

Kapoenen
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van’t kamp te bekijken die geprojecteerd zullen worden. Dit alles terwijl er goede tunes opstaan om 
terug tot kampsfeer te komen. Van 18u tot ...

Zaterdag 10 november
Vandaag gaan we is kijken wie de sterkste is van jullie. Maak jullie al maar klaar voor een mega 
ladderspel. Jullie mogen elkaar uitdagen in allerlei spelletjes. Ds bereidt julie al maar goed voor ge 
kunt thuis al een beetje oefenen tegen de mama of papa! van 14-17u

Zondag 18 november
Na vorige week weten we dus al wie de sterkste van jullie allemaal is. Maar wat we nog niet weten 
is wie dat de slimste is, daarom gaan we vandaag een mini quiz doen. Na al dat nadenken gaan 
we is een stevig pakske sjotten en al dat veel te lang gras is plat stampen in onze wei! van 14-17u

Zondag 25 november
Ik heb is naar de weerman gebeld en die heeft mij gezegd dat er vandaag veel kans is op regen. 
Dusssssss gaan wij lekker binnen zitten en wat gezelschapspelletjes spelen. Jullie mogen allemaal 
iets meenemen van thuis om samen met ons te spelen. Als 
afsluiter gaan we eindigen met potteke stamp!

Zondag 2 december
Hij komt, hij komt,
de lieve, goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind!

Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou,
wat brengt hij jou en mij?
Wie zoet was, koek!
Wie stout was, krijgt de roe!

Zondag 9 december
Vandaag gaan we alles omgekeerd doen dus een omgekeerde vergadering vandaag. Laat ons 
zeggen van 17-14u ;)

Zondag 16 december
Vandaag gaan we is ongewoon gewoon doen. Wat denken jullie ervan als jullie de leiders mogen 
zijn van de leiders? Ik ben benieuwd wa da gaat geven! van 14-17u

Zaterdag 22 december
Doet allemaal maar jullie dikste jas aan en vergeet zeker jullie schattig snoetje niet mee te 
nemen want vandaag gaan we kerstzingen! vergeet zeker 
geen cadeautje mee te nemen van ongeveer 5 euries. Nadat 
we gezongen hebben gaan we samen eten en de cadeautjes 
uitdelen, ziet maar da ge er allemaal zijt want..........  met hoe 
meer we zijn hoe leuker het zal worden!

Zondag 30 december
Geen vergadering door:  examens + nieuwjaar! 

Groetjes, de kapoenenleiding

Hij komt, hij komt,
de lieve, goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw 
beste vriend,
de vrind van ieder kind!   

Gelle kunt al raden wat er 
vandaag te doen is zeker. 
Probeer allemaal dit liedje te kennen zodat we is uit 
volle borst kunnen zinen voor onze sint! ik hoop dat 
jullie allemaal braaf zijn geweest he want ik wil niet 
aan de mama of papa uitleggen dat er iemand in de 
zak van sinterklaas mee naar Spanje is moeten gaan 
hoor! van 14-17u
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Welpen
Schakel Welpen
Zondag 16 september
Na een mooie zomer en een zalig, zonnig kamp is het tijd om er opnieuw in te vliegen! Breng 
gerust broers, vriendjes, buurjongens mee want op Startdag is iedereen welkom. 14u-17u

Zondag 23 september
In september is het nog mooi weer en daar gaan we vandaag volop van profiteren! Maak je klaar 
voor een zomerse vergadering. 14u-17u

Zaterdag 29 september
Geen vergadering - zaterdag 29 september is 
het jaarmarkt! Kom langs bij onze stand en kom 
een spelletje spelen! En zoals elk jaar kan je 
visjes komen vangen. Tot dan! 10u-17u

Zondag 7 oktober
De eerste vergadering van oktober staat ook 
wel gekend als de overgangsvergadering. 
Tijdens deze vergadering  geven we de Welpen 

die ons niet leuk vonden en naar de Jongverkenners gaan een mooi afscheidscadeau dat ze zich 
nog lang zullen herinneren! Tip: het kan een beetje nat en vuil worden dus breng zeker extra kledij 
mee en een handdoek. 14u-17u

Zondag 14 oktober
Vandaag maken we kennis met de nieuwe leiding. Of moeten jullie het stellen met dezelfde 2 
zotten als vorig jaar? Zot zal het vandaag zeker worden want we trekken Gooik in voor een keizot 
dorpsspel! 14u-17u

Zondag 21 oktober
Twee dagen geleden was het dag van de jeugdbeweging. Daarom gaan we vandaag is bewijzen 
dat Scouts Gooik de beste jeugdbeweging is van heel Gooik. Om dat de doen gaan we een spel 
spelen tegen alle andere jeugdbewegingen van heel Gooik. Uren volgen later nog.  (Zie site en 
facebook)

Zondag 28 oktober
Na vele weken de schoolbanken te hebben versleten, is het tijd om eens te chillen in de vakantie. 
Daarom houden we een gewone vergadering. 14u-17u

Zaterdag 3 november 
Deze ZATERDAG is het après-kamp. Kom allemaal maar langs met jullie ouders, grootouders, 
vrienden, huisdieren... om een goeie pansj te eten, trappist (of frisdrank) te drinken en de foto’s 
van’t kamp te bekijken die geprojecteerd zullen worden. Dit alles terwijl er goede tunes opstaan 
om terug tot kampsfeer te komen. Van 18u tot ...
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Zonda 11 november
De vorige vergaderingen waren vooral op ‘t gemak. Om te laten zien dat wij geen lamzakken en 
mietjes zijn, tonen wij ons vandaag van onze sportiefste kant. De Olympische Spelen gaan immers 
door in Gooik. Trek je sportschoenen en outfit maar aan en begin alvast aan de opwarming zodat 
je op het hoogste schavot kan staan. 14u-17u

Zondag 18 november
Het is al vanop kamp geleden dat we nog eens in de natuur hebben vertoeft. Daarom gaan we 
kampen bouwen! Wie is de beste architect en kan het mooiste bouwwerk maken? 14u-17u

Zondag 25 november
Houden we vandaag een gewone vergadering of een speciale Schoukens-vergadering? Wie zal 
het zeggen... 14u-17u

Zondag 2 december
Hij komt, hij komt,
“Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht 
Want we zitten allemaal even recht
Misschien heeft U nog even tijd
Voordat U weer naar Spanje rijdt

Vandaag verwelkomen we Sinterklaas en zijn knecht Zwarte Piet. Hopelijk zijn jullie braaf geweest 
en krijgen jullie cadeautjes uit de zak van Zwarte Piet. Zoniet beland je zelf in de zak! 14u-17u”

Zondag 9 december
Tijd om binnen eens een vergadering te organiseren. Vandaag is het 
gezelschapsspellennamiddag. Amai, zo’n lang woord. 14u-17u

Zaterdag 15 december
Nu de donkere en koude dagen zijn aangebroken, gaan we het allemaal samen heel gezellig 
maken. Wat denken jullie van een filmavond? 18-21u

Zaterdag 22 december
De kerstvakantie is begonnen! Bij Kerstmis horen Kerstliedjes en ook wij gaan zingen. We trekken 
de straat op dus duffel je maar in met een muts, sjaal en handschoenen. Nadien verwarmen we 
ons aan lekker eten en cadeautjes uitdelen. Neem dus allemaal een eigen cadeautje mee ter 
waarde van 5 euro. 18-21u

Zondag 30 december
Geen vergadering door:  examens + nieuwjaar! 

Groetjes, de welpenleiding
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Schakel Jongverkenners
Zondag 16 september
Jaja, de eerste vergadering van het jaar. Gewone old-school vergadering om er terug in te komen 
ahja! Pakt gerust ewa nieuwe vrienden mee (geen mietjes) 14u-17u

Zondag 23 september
Die sjorringen van op kamp konden wel wa beter, ni? En aangezien we nieuwe bankskes nodig 
hebben om op te chillen, is het vandaag supertoffe techniekenvergadering! 14u-17u 

Zaterdag 29 september
Geen vergadering - Zaterdag 29 september is het jaarmarkt! Kom langs bij onze stand en kom 
een spelletje spelen! En zoals elk jaar kan je viskes komen vangen! Tot dan! (10u - 17u)

Zondag 7 oktober
Het eerste weekend van oktober, de belangrijkste vergadering van het jaar, het afscheid van Kelso 
en Brecht, de verwelkoming van enkele welpjes... OVERGANG! Jullie weten allemaal wat dit 
inhoudt: skeft skeft en nog es skeft! Hate it or love it, jullie worden allen verwacht. 14u-17u

Zondag 14 oktober
Toemeeeeee, ik ben echt nog altijd zuur vant WK, stoeme Fransen... Daarom gaan we hier nieuwe 
sterspelers trainen in scouts Gooik. Doet ulle beste shotschoenen maar aan en pakt u energybars 
maar mee: voetbalvergadering (en misschien nog wel wat andere spellekes) 14u-17u

Zondag 21 oktober
Twee dagen geleden was het dag van de jeugdbeweging. Daarom gaan we vandaag is bewijzen 
dat Scouts Gooik de beste jeugdbeweging is van heel Gooik. Om dat de doen gaan we een spel 
spelen tegen alle andere jeugdbewegingen van heel Gooik. Uren volgen later nog.  (Zie site en 
facebook)

Zondag 28 oktober
We zijn ulle effe beu, daarom moogt ge op ruiltocht gaan. Kom me zoveel mogelijk coole dingen 
terug, wie weet moogt ge ze houden! 14u-17u

Zaterdag 3 november 
Deze ZATERDAG is het après-kamp. Kom allemaal maar langs met jullie ouders, grootouders, 
vrienden, huisdieren... om een goeie pansj te eten, trappist (of frisdrank) te drinken en de foto’s 
van’t kamp te bekijken die geprojecteerd zullen worden. Dit alles terwijl er goede tunes opstaan 
om terug tot kampsfeer te komen. Van 18u tot ...

Zondag 11 november
Vandaag is het Wapenstilstand, daarom legervergadering van 14u-17u!

Zondag 18 november
Het begint zo toch wel stilletjesaan koud te worden. Daarom gaan we vandaag binnen zitten met 

Jongverkenners
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de coolste, meest waanzinnige gezelschapsspelletjes! Tistekoud-vergadering van 14u tot 17u

Zondag 25 november
Het eten op kamp kon toch wel beter hoor boys, daarom gaan we vandaag nog eens oefenen! 
Kookvergadering van !!OPGELET!! 12u-17u

Zondag 2 december
Hij homt, hij komt, de lieve goede... ah nee wacht, misschien is hij al geweest? Eventuele 
Sinterklaasvergadering! Als em goesting heeft eh. 14u-17u

Zondag 9 december
Genoeg binnen gezeten! Gewone vergadering van 14u tot 17u!

Zaterdag 15 december
Vandaag gaan we nekeer gamen! Indien jullie coole games hebben gekregen van de lieve goede 
Sint moogt ge ze altijd meepakken! 19u-22u

Zaterdag 22 december
We gaan zingen in den donker, afzien in de kou, ja we doen het zo graag met een lach op ons 
gezicht... Voor zij die het nog ni door hadden, we gaan kerstzingen om geld in te zamelen voor 
een keicool kamp in juli! Dus oefen de tekst maar al, smeer jullie stemmen en belangrijkst van al: 
WEES AANWEZIG! na het zingen is er natuurlijk opnieuw goeien boef . Pakt ook een cadeautje 
mee van ong 5€ voor jullie medeleden die jullie zo graag zien. 19u-22u

Zondag 30 december
Vandaag geen vergadering, Gelukkig Nieuwjaar booooys!

Groetjes, de jongverkennerleiding
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Schakel Verkenners (en Jins)
Zondag 16 september
Om het jaar goed in te zetten gaan we beginnen met (what else?) een goeie oldskool gewone 
vergadering. Indien jullie nog lelijke/ stinkende kameraden hebben die ook niet vies zijn van wat 
spel en avontuur, neemt ze maar mee he. Van 14u tot 17u.

Zondag 23 september
We doen dit elk jaar en meestal komt er niets van in huis. Maar mijn goede voornemen van dit 
scoutsjaar is dat het er deze keer wel echt van zal komen! Brainstormvergadering voor een 
kasactie van de verkenners van 14u tot 17u.

Zaterdag 29 september
Geen vergadering - Want zaterdag was het jaarmarkt. Laat allemaal is ulle lelijke heufden zien 
want dan is de leiding ook weer content. We kunnen jullie altijd gebruiken om wat reclame te 
maken enzo, kom maar langs tussen 10u en 18u.

Zondag 7 oktober
Today is O-Day. “Wat is O-Day?” Hoor ik jullie denken, 
awel overgang natuurlijk! De dag waarop we normaal 
gezien de verkenners dopen die evolueren naar de 
uberversie van hunzelf, de jin. Maar ook de jong-
verkenners verwelkomen (lees: goe skeftig maken) die 
eindelijk komaf kunnen maken met de “jong-” in hun titel. 
Dit jaar zal het enkel verwelkomen zijn dus die jongens 
zullen extra aandacht krijgen. Van 14u tot 17u. ( We 
nemen dit jaar afscheid van een aantal leiders dus voel 
jullie gerust vrij om wat skeft mee te nemen zodat we 
zeker genoeg hebben voor hun ;)

Zondag 14 oktober
Vorige week hebben we afscheid moeten nemen van Lander zonder grenzen (Ooooooouuuuuh) 
Maar dat betekent natuurlijk ook dat we Tibbe hebben mogen verwelkomen als gloednieuwe 
verkieleider. (Jeeeeeeeeeeeej) Omdat jullie hem allemaal niet zo goed kennen is het vandaag 
speciale Tibbe vergadering. Van 14u tot 17u. 

Zondag 21 oktober
Twee dagen geleden was het dag van de jeugdbeweging. Daarom gaan we vandaag is bewijzen 
dat Scouts Gooik de beste jeugdbeweging is van heel Gooik. Om dat de doen gaan we een spel 
spelen tegen alle andere jeugdbewegingen van heel Gooik. Uren volgen later nog. (Zie site en 
facebook)

Zondag 28 oktober
Vandaag gaan we de mannen van’tstad eens tonen wat het betekent om van Guuk te zijn. Ze 
zullen nog eens verschieten wat voor een stevig mensenmateriaal met uitzonderlijke skillz dat wij 
allemaal bezitten in onze landelijke gemeente. Stadsspel van 13u tot 17u. (Let op we beginnen om 
13U!) 

Verkenners 
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Zaterdag 3 november 
Deze ZATERDAG is het après-kamp. Kom allemaal maar langs met jullie ouders, grootouders, 
vrienden, huisdieren... om een goeie pansj te eten, trappist (of frisdrank) te drinken en de foto’s 
van’t kamp te bekijken die geprojecteerd zullen worden. Dit alles terwijl er goede tunes opstaan 
om terug tot kampsfeer te komen. Van 18u tot ... Alle verkenners worden vanaf 11u verwacht om 
mee te helpen!

Zaterdag 10 november
Omdat het einde van de 1e wereldoorlog morgen exact 
100 jaar geleden is gaan we van de gelegenheid gebruik 
maken om vandaag nog een goeie legervergadering te 
doen. Van 1900u tot 2200u. Ziet maar dat ge allemaal in 
zo goed mogelijke combat gear gekleed zijt en voltallig 
aanwezig zijt, want we gaan iets zot doen.

Zaterdag 17 november
!!VERKENNERWEEKEND!! Wees allemaal paraat zaterdagochten om 07u aan de scoutslokalen. 
Wat we gaan doen is natuurlijk een big secret maar ik kan jullie wel al vertellen dat het 
awesometacular zal zijn. Neem zeker een rugzak mee, slaapzak, luchtmatras, gsm en €20 voor 
de onkosten + zakgeld. We zullen zondagnamiddag om 14u terug zijn aan de scoutslokalen.

Zondag 25 november
Ik voorspel dat het vandaag een extreem koude, winderige en regenachtige dag zal worden. 
Daarom heb ik vandaag een binnenspeelvergadering ingepland. Maar niet zomaar een 
binnenspeelvergadering... de beste binnenspeelvergadering die jullie ooit meegemaakt zullen 
hebben. Aanwezig zijn is dus de boodschap. Van 14u tot 17u.

Zondag 2 december
“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 
aan...” Vandaag komt De Sint! Ik weet niet waarom 
want jullie zijn én niet lief én niet braaf... Misschien 
is het gewoon om jullie is allemaal goed van de roo 
te kunnen geven? Dat zal de Sint beter weten dan 
ik. Van 14u tot 17u.

Zondag 9 december
Gewone abnormale doodnormale speciale vrij 
middelmatige ordinaire uberspeciale doodgewone 
vergadering van 14u tot 17u. 

Zondag 16 december
Omdat jullie al zo lang stinken gaan we vandaag nog eens gaan zwemmen, Maar ECHT 
zwemmen, niet knipoog knipoog zwemmen, maar eeeeeeeeeccchhhttttt zwemmen. Iedereen die 
geen zwemzak mee heeft zal het vlaggen hebben. Neem ook allemaal 5 eurodollars mee om de 
onkosten te dekken. Van 13u tot 17u.
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Zaterdag 22 december
Kleed ulle allemaal maar goed aan en smeer jullie 
stemmen want vandaag gaan we volgens jaarlijkse 
gewoonte gaan kerstzingen. Vergeet zeker geen 
cadeautje van +-5 eurodollars mee te nemen (wie 
een zak snoep meeneemt krijgt slaag) om aan één 
van de andere verkenners te geven. Want wat zou 
een kerstfeestje zijn zonder cadeautjes?!? Jullie 
kunnen je opnieuw verwachten aan lekker warme 
chocomelk en een goed stevig avondmaal. Van 
20u-23u

Zondag 30 december
Vandaag geen vergadering want de leiding zit 
allemaal bij hun familie. Geniet allemaal van het 
nieuwe jaar!

Groetjes, de verkennerleiding
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Takverantwoordelijke: (Verandert vanaf 7 oktober, kijk op de website.)
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 10, 1755 Gooik

E-mailadres 
scoutsgooik@gmail.com

Nuttige info


