Scoutsnieuws

De Schakel

Jaarthema:

Minder is meer!
Schakel januari – maart 2019
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Inschrijven
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 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ...................................................................................
Voornaam.............................................................................
Adres....................................................................................
Telefoon+gsm.......................................................................
Geboorte datum....................................................................
Email adres...........................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)
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Kapoenen
Zondag 6 januari
Om de eerste schakel goed in te zetten gaan we een goede straffe
stevige gewone vergadering doen. Van 14u tot 17u.
Zondag 13 januari
Vandaag gaan we is zien wie van jullie goed eten kan maken. Of liever
lekker cake kan bakken! vandaag gaan we samen cake maken van 1417u

Zaterdag 19 januari
Omdat leider Lander nog examens heeft is
het vanavond film avond pak allemaal
maar een leuke film mee die jullie willen
zien. Van 18-21u
Zondag 27 januari
Vandaag gaan we het bos eens verkennen
en kijken wie van jullie het grootste kamp
kan maken van 14-17u!
Zondag 3 februari
Omdat leider lander gaan skiën is heeft leider Michiel iets speciaals voorbereidt. Wij kijken
er naar uit. van 14u-17
Zondag 10 februari
Vandaag gaan we het nog is rustig doen. De gewone scoutsspelletjes dus. van 14-17u
Zondag 17 februari
Zoals jullie allemaal wel weten kan een echte scout sjorren. Dus we gaan jullie vandaag al is
leren hoe dat moet! van 14-17u
Zondag 24 februari
"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 "
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Zondag 3 maart
Vandaag gaan we de schat van gooik zoeken dus ziet maar dat jullie er klaar voor zijn. van
14-17u
Vrijdag 8 tot zondag 10 maart
LEDENWEEKEND! Iedereen wordt vrijdag 8 maart om 18u stipt in piekfijn uniform verwacht
aan het treinstation van Denderleeuw. Hieruit zullen we dan vertrekken richting Gent.
Iedereen heeft behalve het typisch weekendgerief ook een veldbed, slaapzak, en
verkleedgerief in thema Jungle Book nodig. Gelieve ook €30 per lid mee te nemen en af te
geven aan de leiding in het station.
Jullie teerbeminde zonen mogen zondag 10 maart om 15u opnieuw opgepikt worden aan
het station van Denderleeuw, na een fantastisch weekend. Wij kijken er alvast naar uit! Tot
Dan!

Zondag 17 maart
RaRaRa wat gaan we doen vandaag... Jullie weten het nog niet maar we gaan iets super
speciaals doen!! van 14-17u
Zondag 24 maart
Geen vergadering want de leiding is op leidingsweekend. Hier zijn we elk jaar druk bezig met
het plannen van het komende kamp, kasacties, fuiven...
Zondag 31 maart
Bisjkes bisjkes
bisjkes zeede ouveral
op de Met mè carnaval
ho ho ho ho ho (hey)
bisjkes bisjkes bisjkes da's gin zottigheid
't venein da zitj 'm in de sjeit
ai ai ai ai ai JAJAJAAA het is weer zo ver carnaval zorg dat jullie allemaal verkleed zijn. van 1317u
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Welpen
Zondag 6 januari
Om de eerste schakel goed in te zetten gaan we een goede straffe stevige gewone
vergadering doen. Van 14u tot 17u.
Zondag 13 januari
Leider Jeroen heeft vorige maand sneeuw gevraagd aan de kerstman voor vandaag. Daarom
gaan we vandaag een keileuke sneeuwvergadering doen. Neem je sleeën maar mee! Als
Jeroen braaf is geweest natuurlijk vorig jaar.. Van 14u tot 17u.
Zaterdag 19 januari
De meeste leiding zit nog vollop met hun neus in de
boeken om te studeren deze maand. Daarom in deze
koude wintermaand een mega coole awesome
casinovergadering op zaterdag. Doe je tuxedo en
smoking maar aan en bereid je voor om gokverslaafd te
worden. Van 18u tot 21u.
Zondag 27 januari
Vandaag heeft de leiding geen inspiratie om een lang tekstje te schrijven. Of wel? Wie zal
het zeggen? Ik in ieder geval niet. Misschien een van de snuggere welpen? Dat betwijfel ik.
Want zo snugger zijn ze nu ook niet. Ik zal na al deze zever maar is tot mijn punt komen. Of
eerst nog een beetje rond de pot draaien. Gewone vergadering van 14u tot 17u.
Zondag 3 februari
Jeroen is al een tijdje bezig aan een mysterieus spel. Hij wou nog niets lossen over hoe tof
het wel niet gaat zijn, maar ik verzeker u dat ge het niet wilt missen!
SuperCooleSpecialeJeroenVergadering van 14u tot 17u.
Zondag 10 februari
Aangezien het bijna valentijn is gaan we cupcakes bakken om aan jullie
liefje/crush te geven. Neem gerust versiering mee zo dat u meisje echt
onder de indruk is van u creatie! Van 14u tot 17u.

Zondag 17 februari
Uw leiding is nog niet lang terug van skivakantie waar ze hebben leren snowboarden. Zoals
ge wel verwacht doet ons gat nog altijd enorm veel zeer, daarom houden we het vandaag
rustig. Gewone vergadering van 14u tot 17u.
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Zondag 24 februari
"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 3 maart
Vandaag gaan we nog is een goeie ouwe ruiltocht doen. Van 14u tot 17u.
Vrijdag 8 tot zondag 10 maart
LEDENWEEKEND! Iedereen wordt vrijdag 8 maart om 18u stipt in piekfijn uniform verwacht
aan het treinstation van Denderleeuw. Hieruit zullen we dan vertrekken richting Gent.
Iedereen heeft behalve het typisch weekendgerief ook een veldbed, slaapzak, en
verkleedgerief in thema Jungle Book nodig. Gelieve ook €30 per lid mee te nemen en af te
geven aan de leiding in het station.
Jullie teerbeminde zonen mogen zondag 10 maart om 15u opnieuw opgepikt worden aan
het station van Denderleeuw, na een fantastisch weekend. Wij kijken er alvast naar uit! Tot
Dan!

Zondag 17 maart
Vandaag gaan we is zien wie een verborgen atleet in zich heeft. Olympische vergadering van
14u tot 17u en zorg maar dat u spiertjes al warm zijn!
Zondag 24 maart
Geen vergadering want de leiding is op leidingsweekend. Hier zijn we elk jaar druk bezig met
het plannen van het komende kamp, kasacties, fuiven...
Zondag 31 maart
Zoals ieder jaar gaan we vandaag weer naar carnaval
Halle, JOEPIEEEEEE. Doe u meest opvallende
verkleedkleren aan zo dat iedereen ons ziet afkomen en
we onze naam weer eens waar kunnen maken.
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Jongverkenners
Zondag 6 januari
Om de eerste schakel goed in te zetten gaan we een goede straffe stevige gewone
vergadering doen. Van 14u tot 17u.
Zaterdag 12 januari
Dennis heeft zin in een supermegakeicoole filmvergadering. Met partysnacks a vollonté. Pakt
allemaal jullie leukste films mee. Van 19u-22uur.
Zondag 20 januari
Vandaag gaan we jullie slappe spiertjes trainen, bereid u
maar voor op een dikke zware workout van leider
Dennis! 14-17u
Zondag 27 januari
Vandaag zijn jullie speelmateriaal voor de verkenners!
veel plezier! 14-17u
Zondag 3 februari
We zijn dit scoutsjaar nondedju nog ni naar den bos geweest seg... Tijd voor een goei ouw
bosspel! 14-17u
Zondag 10 februari
Real life gamen! pakt uw bollekesgeweren en andere guns
en kanonnen zeker mee! Nant vergeet u Scar ni eh.
schietvergadering 14-17u
Zondag 17 februari
Gewone vergadering van 14-17u
Zondag 24 februari
Olympische (winter)Spelen, afhankelijk van het weer
natuurlijk. 14-17u
Zondag 3 maart
Vandaag gaan jullie nog eens stappen. Neenee, geen
ruiltocht, jullie gaan een schat zoeken! Wat die schat precies
is zal je dan wel ontdekken. 14-17u
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Vrijdag 8 tot zondag 10 maart
LEDENWEEKEND! Iedereen wordt vrijdag 8 maart om 18u stipt in piekfijn uniform verwacht
aan het treinstation van Denderleeuw. Hieruit zullen we dan vertrekken richting Gent.
Iedereen heeft behalve het typisch weekendgerief ook een veldbed, slaapzak, en
verkleedgerief in thema Jungle Book nodig. Gelieve ook €30 per lid mee te nemen en af te
geven aan de leiding in het station.
Jullie teerbeminde zonen mogen zondag 10 maart om 15u opnieuw opgepikt worden aan
het station van Denderleeuw, na een fantastisch weekend. Wij kijken er alvast naar uit! Tot
Dan!

Zondag 17 maart
Wete wa we nekeer gaan doen? een kei tof ladderspel. Wie oh wie eindigt aan de top? 1417u
Zondag 24 maart
Geen vergadering want de leiding is op leidingsweekend. Hier zijn we elk jaar druk bezig met
het plannen van het komende kamp, kasacties, fuiven...
Zondag 31 maart
Vandaag gaan we naar jaarlijkse traditie terug naar de carnavalsstoet gaan zien in Halle. Wij
verwachten jullie allen verkleed om 14u aan de lokalen, normaal gezien zijn we om 17u
terug (maar dat hangt van DeLijn af)
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verkenners
Zondag 6 januari
Om de eerste schakel goed in te zetten gaan we een goede straffe stevige gewone
vergadering doen. Van 14u tot 17u.
Zaterdag 12 januari
De leiding heeft examens en het is vrij koud buiten dus we gaan ons nog is binnen zetten
met ne goeie film en wat partysnacks. Filmvergadering van 19u tot 22u.
Zondag 20 januari
Vandaag gaan we ons innerlijk kinderslaafje eens
naar boven halen. Om op kamp coole activiteiten
te doen moeten we natuurlijk een kasactie doen
met de verkenners. Dit jaar gaan we nog eens
snoep verkopen omdat jullie dit een goed idee
vonden. Vandaag gaan we dus alles in zakjes
steken en labelen zodat jullie je de komende week
kunnen uitleven met de verkoop! Van 14u tot 17u.
Zondag 27 januari
Omdat het belangrijk is om in form te blijven gaan we nog eens wat voetballen/ baseballen/
rugbyen/ quatschen/ kogelstoten/ speerwerpen/ koeievlaaiglijden/ schaaprijden/
jongverkennertje-prikje spelen/... Gewone vergadering van 14u tot 17u.
Zondag 3 februari
Geen vergadering, jullie leiding is zich momenteel aan het kapotamuseren op skivakantie dus
wij kunnen er niet zijn.
Zondag 10 februari
Wij zijn juist terug van skivakantie en hebben dus gezamenlijk twee gebroken pinken, drie
gescheurde ligamenten, één scheve neus, vier gekneusde ribben en één mottig bakkes.(of
dat door het skiën komt laat ik aan jullie over) Omdat wij dus niet in topconditie zijn zullen
we het rustig aandoen met een gezelschapspellekesvergadering van 14u tot 17u.
Zondag 17 februari
Ik weet niet hoe het met jullie zit maar ik heb vandaag zin
om wat spullen op te blazen en patatten in de wei te
schieten. Indien jullie wat petards/
loodjesgeweren/bogen/patatten/ajuinen hebben liggen,
neem ze maar mee! Schietvergadering van 14u tot 17u.
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Zondag 24 februari
Omdat we op kamp hebben ondervonden dat jullie kookkunsten veel te wensen laten gaan
we vandaag nog eens een kookvergadering doen. (en omdat het veel te lang geleden is)
Voorzie allemaal €5 voor een luxe 3-gangenmenu + hapjes dat jullie natuurlijk allemaal gaan
koken onder toezicht van jullie leiding. Van 11 tot 17u.
Zondag 3 maart
Verrassing! Vandaag gaan we iets doen maar ik weet nog niet wat en jullie dus zeker niet.
Pas als ge er zijt zult ge zien wat het inhoud. Top Secret vergadering van 14u tot 17u.

Vrijdag 8 tot zondag 10 maart
LEDENWEEKEND! Iedereen wordt vrijdag 8 maart om 18u stipt in piekfijn uniform verwacht
aan het treinstation van Denderleeuw. Hieruit zullen we dan vertrekken richting Gent.
Iedereen heeft behalve het typisch weekendgerief ook een veldbed, slaapzak, en
verkleedgerief in thema Jungle Book nodig. Gelieve ook €30 per lid mee te nemen en af te
geven aan de leiding in het station.
Jullie teerbeminde zonen mogen zondag 10 maart om 15u opnieuw opgepikt worden aan
het station van Denderleeuw, na een fantastisch weekend. Wij kijken er alvast naar uit! Tot
Dan!
Zondag 17 maart
Motherfucking patsers, vandaag doen we een
jackassvergadering! Trek jullie scheenlappen al maar
aan en zet jullie helmpjes stevig op jullie hoofden want
het gaat zot worden! Van 14u tot 17u.
Zondag 24 maart
Geen vergadering want de leiding is op leidingsweekend. Hier zijn we elk jaar druk bezig met
het plannen van het komende kamp, kasacties, fuiven...
Zondag 31 maart
"Carnaval in Haalle, tis carnaval in Haaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa-lllleeeeeeeeeeeeee!" It's that
time of the year again, wees verkleed en enthousiast aanwezig en dan gaan we in Halle is
laten zien wie de beste feestvierders van 't Pajottenland en omstreken zijn! Van 14u tot 17u
aan de scoutslokalen.
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