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Schakel september – december 2020 

 
 
 
 

’t zal wel zijn 



 
 
SEPTEMBER 

 
Zondag 20/09 – startdag               14u – 17u 
Woehoew, vandaag is het de officiële startdag van het nieuwe scoutsjaar. Neem dus al jullie 
vriendjes mee die de scouts ook willen uitproberen en dan zullen wij hun eens tonen wat wij 
doen op onze zondag.  
 
 
Zondag 27/09 - ladderspel               14u – 17u 
Ladder-spel vergadering. Een superleuk spel waarbij jullie allemaal tegen elkaar “racen” aan 
de hand van allerlei opdrachten. Wie zal er deze race winnen? Wij zijn alvast heel benieuwd!  
 
 

OKTOBER 
 
Zondag 04/10 - atletiek               14u – 17u 
Vandaag gaan we zien wie de grootste atleet onder jullie is. Trek jullie sportschoentjes alvast 
maar aan want het wordt een bewogen dag!  
 
 
Zondag 11/10 - kasactie               14u – 17u 
Het is tijd voor een kasactieeee! De leiding zal al wat voorbereidend werk gedaan hebben, 
maar de finishing touch, “de kers op de taart”, laten we aan jullie over. Denk eraan… hoe 
meer centjes we verdienen, hoe leuker dat het scoutsjaar en kamp zullen zijn!  
 
 
Zondag 18/10 - kookvergadering              11u – 14u 
Jam jam jam! Vandaag steken we de handen uit de mouwen en gaan we onze beste 
kookkunsten bovenhalen. Zie maar dat jullie heeeel veeeel honger hebben want er zal veel 
lekkers zijn!  
 
 
Zondag 25/10 - weekend van de jeugd - talentenjacht           14u – 17u 
Iedereen heeft talent, iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier, maar waar blink jij 
het meest in uit? Wij zijn alvast heel benieuwd naar al jouw talenten!  
 
 
Zaterdag 31/10 - Halloweentocht               17u – 20u 
Al eens een spook of een heks gezien? Of geloof je er niet in misschien? Kijk toch maar uit, voor 
een spin op je huid of een donkere plek. Alles wat je vanavond ziet is Halloweennn. Vergeet 
dat zeker niet als je vanavond laat de straat nog op gaat! 
 

 
 
 

KAPOENEN 



NOVEMBER 
 
Zaterdag 08/11 – gezelschapsspelletjes              14u – 17u 
Vandaag maken we er een gezellige vergadering van, het is gezelschapsspelletjes-tijd! Welk 
gezelschapsspel speel jij het liefst? Monopoly, Twister, Uno of iets heel anders? Wij hebben op 
het scouts een hele verzameling aan spelletjes, maar neem gerust jouw favoriet mee.  
 
 
Zaterdag 14/11 - filmavond               17u – 20u 
Je hoeft niet elk weekend de zotste plannen te hebben. Vanavond is het tijd om eens te 
ontspannen en neer te plonzen in de zetel want het is filmavond! Wij voorzien lekkere snacks 
voor gedurende de film.  
 
 
Zondag 22/11 - jinterim               14u – 17u 
Jinterimmmm! De oudste leden van onze scouts gaan jullie vandaag leidinggeven onder ons 
toezicht. Stel deze stoere oudste leden maar op de proef zodat ze goed voorbereid zijn voor 
volgend jaar.  
 
 
Zondag 29/11 - binnenspeeltuin              14u – 17u 
Vandaag gaan we naar een supergrote binnenspeeltuin waar jullie jullie ten volle kunnen 
uitleven. Neem €10 mee. Afspraak aan de binnenspeeltuin zelf (en NIET op het scouts). De 
locatie wordt later nog meegedeeld.  
 
 

DECEMBER 
 
Zondag 06/12 - Sinterklaas               14u – 17u 
Hij komt, hij komt die lieve, goede Sint! Ben jij braaf geweest en verdien jij een cadeautje? We 
zullen het snel weten als Sinterklaas zijn boek van de stoute kindjes voorleest. Spannendddd!  
 
 
Zondag 13/12 - knutselvergadering              14u – 17u 
Vandaag is het tijd om onze creatieve geest te trainen en de handen uit de mouwen te steken. 
Er zullen verschillende knutselopdrachten voorzien worden waarin jullie één voor één in zullen 
uitblinken.  
 
 
Vrijdag 18/12 – kerstfeestje               17u – 20u 
 
De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d’engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
’t liep tegen het nieuwe jaar 
 
Vanavond is het kerstfeestje! We gaan eerst langs de huizen kerstzingen (het liedje hierboven), 
vervolgens gaan we wat lekkers knabbelen op ’t scouts en natuurlijkkkk… het leukste van al 
cadeautjes uitdelen. Neem allemaal een cadeautje mee van ongeveer €5 en kleed je goed 
en extra warm!  
 



 
 
SEPTEMBER 

 
Zondag 20/09 - startdag               14u – 17u 
Vandaag eerste dag van het nieuwe scoutsjaar, Joepie! En wat hebben we er toch naar uit 
gekeken. We verwelkomen weer een hoop nieuwe leiding, leden en na lang stilzitten kunnen 
we ons opnieuw goed uitleven in onze wei. Deze dag zullen we vooral kennismaken met elkaar 
en een heel hechte vriendschapsband smeden zodat we het jaar fantastisch kunnen inzetten. 
 
 
Zondag 27/09 – dorpsspel               14u – 17u 
We zitten met een groot probleem! Al ons spelmateriaal is ineens verdwenen. Vandaag gaan 
we opzoek naar de dief die zich ergens verstopt heeft in Gooik. Hij heeft een paar hints 
achtergelaten rondom Gooik en aan de hand daarvan kunnen we ons spelmateriaal 
terugvinden. Helpen jullie ons mee het spelmateriaal terug te vinden? Zodat we weer elke 
zondag kunnen spelen. 

 
OKTOBER 

 
Zondag 4/10 - ladderspel               14u – 17u 
Beste leden vandaag gaan we eens kijken wie het sterkste, slimste coolste, leukste en 
sympathiekste is van allemaal. Wie eindigt er vanboven aan de ladder? Dat gaan we 
vandaag uitzoeken van 14u tot 17u. 
 
 
Zondag 11/10 - bosspel                  13u45 – 17u15 
Voor vandaag gaan we naar het bos, een cool kamp bouwen is 1 ding maar kunnen jullie het 
ook verdedigen? We zullen het zien tijdens het mega coole bosspel. We spreken vandaag af 
om 13u45 aan de woestijnkapel. De ouders worden verwacht om 17u15. 
 
 
Zondag 18/10 - atletiekvergadering              14u – 17u 
Wie van jullie is de grootste atleet? Wie is de snelste, de sterkste van allemaal? Vandaag gaan 
we dus kijken wie het krachtigste, sterkste en het grootste doorzettingsvermogen van allemaal 
heeft! Weest paraat en hou jullie klaar om jezelf van jullie beste kant te laten zien!  
 
 
Zondag 25/10 - speurtocht               14u – 17u 
Vandaag hebben we ontdekt dat een kameraad van de leiding ontvoerd is. Samengaan we 
opzoek naar wie, hoe en waarom de ontvoerders dat gedaan hebben. We zien jullie van 14u-
17u! 
 
 
Zaterdag 31/10 - Halloween               17u – 20u 
Al eens een spook of een heks gezien? Of geloof je er niet in misschien? Kijk toch maar uit, voor 
een spin op je huid of een donkere plek. Alles wat je vanavond ziet is Halloweennn. Vergeet 
dat zeker niet als je vanavond laat de straat nog op gaat!  
 
 

WELPEN 



NOVEMBER 
 
Zondag 8/11 - casinovergadering              14u – 17u 
Deze zondag spelen we om een gratis snackbar! Wie heeft het meeste geluk in het spel, we 
zullen het zien!  
 
 
Zondag 15/11 - gezelschapsspelletjes             14u – 17u 
We hebben gehoord van de weerman dat het vandaag heel koud gaat worden daarom 
doen we vandaag een gezelschapsspelletjes. 
 
 
Zondag 22/11 - jiterim                14u – 17u 
Jinterim! Vandaag gaan de jins al eens oefenen voor volgend jaar. Zij gaan eens proberen 
leidinggeven. 
 
 
Zondag 29/11 - binnenspeeltuin              14u – 17u 
Omdat het al winter begint te worden en opnieuw heel koud gaat zijn, gaan we vandaag 
naar de binnenspeeltuin, neem zelf een centje mee (10 euro). Afspraak aan de 
binnenspeeltuin zelf (en NIET op het scouts). De locatie wordt later nog meegedeeld. 
 
 

DECEMBER 
 
Zondag 6/12 - Sinterklaas                   14u – 17u 
Hij komt, hij de komt de lieve goede sint. Vandaag komt de sint naar het scouts Wie is er 
allemaal braaf geweest dit jaar? We zijn benieuwd. 
 
 
Zondag 13/12 – knutselvergadering               14u – 17u 
Vandaag gaan we ons al voorbereiden op het kerstzingen, we gaan samen fakkels maken 
die we dan kunnen meenemen op onze tocht. Zodat we beter zichtbaar zijn en ons ook een 
beetje kunnen verwarmen aan onze zelfgemaakte fakkels. 
 
 
Vrijdag 18/12 – kerstfeestje                18u – 21u 
Kerstfeestje vandaag. We gaan kerstzingen van deur tot deur om wat geld binnen te halen 
voor leuke activiteiten te doen op kamp. We verwachten jullie massaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SEPTEMBER 

 
Zondag 20/09 – kennismakingsspelletjes             14u – 17u 
Dag vriendjes en vriendinnetjes, vanaf vandaag zijn we met een hele nieuwe groep. Daardoor 
gaan we aan de hand van kennismakingsspelletjes elkaar beter leren kennen. Je leert zowel 
je nieuwe leiding als vriendjes en vriendinnetjes kennen. Laten we het nieuwe scoutsjaar met 
een knalvergadering beginnen!! 
 
 
Zondag 27/09 - dorpsspel               14u – 17u 
Aangezien we een heleboel nieuwe leden hebben gaan we vandaag de parel van het 
Pajottenland eens ontdekken. 

 
 
OKTOBER 

 
Zondag 4/10 - speciale Boelens-vergadering             14u – 17u 
Boelens gaat voor jullie een heel tof spelletje in elkaar steken. Voor ons is het ook een raadsel 
maar we hopen dat het heel leuk gaat worden. Dat gaan we ontdekken van 14u tot 17u. 
 
 
Zondag 11/10 – skatevergadering               14u – 17u 
He was a skater boy 
She said: ‘see you later boy’ 
Haal jullie skateboard/step/bmx/inlineskates/heelies maar van onder het stof. Tegenwoordig is 
dat ook al een olympische sport, bewijs vandaag maar eens dat dat terecht is.  
 
 
Zondag 18/10 - kolonisten van Catan             14u – 17u 
Beste krijgers, vandaag gaan we Neigembos bezetten met onze troepen, kampen bouwen, 
vlaggen veroveren, grondstoffen verzamelen. Al bij al back to basics dus.  
 
 
Zondag 25/10 - vuile ploetervergadering             14u – 17u 
Doe vandaag jullie mooiste kleren aan (not!!) want vandaag gaan we ons eens goed vuil 
maken. En omdat het dag van de jeugd is is er een speciale snackbar voorzien. Dag van de 
jeugd  
 
 
Zaterdag 31/10 - Halloweentocht                  20u – 23u 
Boe, nee da was maar een grapje. Nu voor echt. Boe!! Als ge het nog niet doorhebt, vandaag 
is het Halloween. Vandaag komen de doden tot leven en de levenden worden lijken. 
Vannacht wordt het volle maan dus doe jullie pamper maar al aan. Achiel is vermist, Tibbe ligt 
in een doodskist en ook Sander is opgegaan in de mist. Het kind van de duivel komt terug tot 
leven en het beest komt naar buiten vannacht, deze avond wordt er veel van u verwacht. 
Trek jullie engste kostuum aan of ge zult de nacht niet doorstaan.  
 
 

JONG- VERKENNERS EN GIDSEN  



NOVEMBER 
 
Zondag 8/11 - gewone vergadering                  14u – 17u 
We gaan nog eens wat old-skool spellekes uit de kast halen. Het enige dat we kunnen 
verzekeren is dat ge u vandaag rot gaat amuseren.  
 
 
Zondag 15/11 – kookvergadering                   12u – 17u 
Bake contest! Wie kan ons het beste gerecht voorschotelen met de gekregen ingrediënten. 
Wie zal de nieuwe Gordon Ramsey van België worden.  
 
 
Zondag 22/11 – schietvergadering                    14u – 17u 
We gaan vandaag wat afvuren zeneeee. We gaan katapulten bouwen, meloenen doen 
ontploffen en waterballonen wegschieten. Het voornaamste is wel dat we onze target raken, 
wat een knalvergadering zal dit worden. 
 
 
Zondag 29/11 – gezelschapsspelletjes             14u – 17u 
Laten we het eens gezellig maken deze namiddag en elkaar onder tafel spelen. Het concept 
is: de winnaar wint.  
 
 

DECEMBER 
 
Zondag 6/12 – Sinterklaas               14u – 17u 
Hij komt, hij komt, 
de lieve, goede Sint. 
Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind! 
... 
Jullie kunnen al raden wie er vandaag op bezoek komt! Probeer allemaal dit liedje te kennen 
zodat we is uit volle borst kunnen zingen voor onze sint! Wij hopen dat jullie allemaal braaf zijn 
geweest he want wij willen niet aan de mama of papa uitleggen dat er iemand in de zak van 
sinterklaas mee naar Spanje is moeten gaan hoor! 
 
 
Zaterdag 12/12 – casinovergadering              18u – 21u 
007’s en Bond-girls, doe jullie smoking en galajurk maar aan voor eens in het casino los te gaan. 
Vergeet jullie pokerface niet en maak je klaar om risico’s te nemen, er kan wel eens een streep 
door jullie rekening getrokken worden. 
 
 
Vrijdag 18/12 – kerstfeestje               19u – 22u 
Vanavond gaan we kerstzingen van deur tot deur om geld in te zamelen voor het kamp. 
 
De herdertjes lagen bij nachten 
zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwen de wachten 
zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d’engelen zingen 
hun liederen vloeiend en klaar 
Toen d’herders naar Betlehem gingen 
’t liep tegen het nieuwe jaar 
 
Er wordt eten voorzien. Vergeet jullie niet warm te kleden en een cadeautje van 5€ mee te 
brengen. Van 19u tot 22u 



 
 
SEPTEMBER 

 
Zondag 20/09 – kennismakingsvergadering              14u – 17u 
Vandaag begint het nieuwe scoutsjaar eindelijk officieel!! Na een geslaagde overgang vorige 
week, zitten we weer met een nieuwe groep. Daarom gaan we vandaag eens goed leren 
kennen door tal van leuke spelletjes. Vergeet zeker je beste vrienden/vriendinnen niet mee te 
nemen, iedereen is welkom! 
 
 
Zondag 27/09 – skatevergadering               14u – 17u 
Vandaag gaan we nog eens gaan skaten boys and girls! (nu blij Charles?!?!?) Vergeet dus 
zeker jullie skateboard/step/bmx/inline skates/… niet. Naast skaten zullen we ook een aantal 
toffe pleinspelen houden, dus niet getreurd als je niet de beste skater bent. We zullen hiervoor 
naar de sporthal van Lennik of de Koornmolen afzakken! Wie dus niet te ver woont, gelieve 
met de fiets te komen. ;) 
 
 

OKTOBER 
 
Zondag 4/10 – techniekenvergadering              14u – 17u 
Tijdens het kamp hebben we toch weer eens opgemerkt dat jullie technieken een stuk beter 
kunnen hoor… Daarom zullen we ze jullie nogmaals aanleren, hoofdzakelijk het sjorren! 
 
 
Zondag 11/10 - ladderspel               14u – 17u 
Een beetje competitie is ook gezond voor de groepssfeer hé! Jullie zullen er vandaag 
individueel voor staan met het doel om bovenaan de ladder te eindigen. Dit door elkaar uit 
te dagen in tal van verschillende opdrachten.  
 
 
Zondag 18/10 – bosspel                14u – 17u 
Op deze mooie herfstdag leek het ons perfect om Neigembos nog eens onveilig te gaan 
maken. Jullie superleuke leiders hebben een keicool spel in elkaar gestoken, dus allemaal zeker 
komen! BELANGRIJK! Afspraak om 14u aan kapel Heilige Rita (Bevingen 20/6, 9403 Ninove), 
ook hier afhalen. 
 
 
Zondag 25/10 - leger/schietvergadering              14u – 17u 
Om ons kampthema van afgelopen zomer een beetje voort te zetten, houden we vandaag 
een legervergadering. Jullie zullen gedrild worden, afzien, lijden… maar niet voor niets! Jullie 
militaire skills worden beloond met munitie die we zullen gebruiken om allerlei targets neer te 
schieten! 
 
 
Zaterdag 31/10 - Halloweendropping             20u – 23u 
Welke activiteit beter op Halloween dan een goeie nachtelijke dropping? Kom om 20u naar 
de scoutslokalen, als je durft moehahaha. 
 

VERKENNERS, GIDSEN EN JINS 



NOVEMBER 
 
Zondag 8/11 - gezelschapsspelletjeeeeeuus!             14u – 17u 
Brrrrrr, het is toch al een beetje koud buiten vind ik… We zullen dus voor een keer binnen zitten 
en lekker cozy gezelschapsspelletjes spelen. Me ne warme choco ofzo, wa peisde? 
 
 
Zondag 15/11 - gewone vergadering             14u – 17u 
Het is toch al effe geleden dat we nog eens een zotte old-school gewone vergadering hebben 
gehad, dus gaan we vandaag nog eens gaan ravotten in onze geliefde wei. 
 
 
Zondag 22/11 - jinterim / caféspelen              14u – 17u 
We gaan vandaag eens ontdekken wie de enige echte poolmaster is, de beste 
tafelvoetballer, de beste darter,... Wie pakt de titel van grootste caféganger? 
 
 
Zaterdag 28/11 – chillvergadering               19u – 22u 
Blijkbaar beginnen jullie binnenkort met de kerstexamens? Wij dachten dus op een 
zaterdagavond vergadering te houden. We zullen een paar toffe party games spelen en 
lekker bijkletsen. Van 19u-22u 
 
 

DECEMBER 
  
Zondag 6/12 – Sinterklaas                14u – 17u 
Het is vandaag 6 december, de dag dat onze lieve goede Sint nog maar eens tot Gooik afzakt! 
Eerlijk gezegd weet ik goed genoeg dat jullie niet braaf geweest zijn en helemaal geen snoep 
verdienen, maar wie weet denkt de Sint daar anders over? 
 
 
Zaterdag 12/12 – quizzzzzvergadering             19u – 22u 
Aangezien jullie midden in de examens zitten en dus de piek van jullie intellectueel vermogen 
bereikt hebben, zullen we eens testen wie hier eigenlijk de slimste verkenner/jin is… Studeer dus 
maar goed, niet alleen voor de quiz, maar ook voor jullie examens! Van 19u tot 22u 
 
 
Vrijdag 18/12 – kerstfeestje                  20u – 23u 
Vanavond gaan we kerstzingen van deur tot deur om geld in te zamelen voor het kamp. Leer 
alvast het liedje van buiten! 
 
De herdertjes lagen bij nachten 
zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwen de wachten 
zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d’engelen zingen 
hun liederen vloeiend en klaar 
Toen d’herders naar Betlehem gingen 
’t liep tegen het nieuwe jaar 
 
Er wordt eten voorzien. Vergeet jullie niet warm te kleden en een cadeautje van 5€ mee te 
brengen. 

 



 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
Dit document moet u alleen invullen als uw zoon/dochter voor de eerste keer bij ons naar de 
scouts komt. Als uw zoon/dochter als in haar tweede of verdere jaar van zijn/haar scout 
carrière zit dient u alleen het lidgeld te betalen.  
 
Wij geven voorkeur aan het online inschrijven. Dit kan via onze site www.scoutsgooik.be onder 
het tabblad lid worden / lidgeld. Indien u niet tot deze mogelijkheid beschikt kan u nog altijd 
inschrijven door het lidgeld te betalen en het onderstaande strookje af te geven aan de 
leiding. 
 
Ook jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 50 euro. 32,50 euro gaat naar de verzekering en het 
overige deel wordt gebruikt voor onze werkingskosten. Uw zoon / dochter wordt lid van Scouts 
en Gidsen Vlaanderen. Bijgevolg kan uw kind gebruik maken van de volledige service die 
scouting biedt: hij / zij is verzekering tijdens de scoutsactiviteiten, krijgt driemaandelijks een 
taktijdschrift, heeft recht op korting in de scoutsshop en nog zo veel meer … Dankzij het lidgeld 
kunnen bovendien ook alle groepen pedagogisch en administratief ondersteund worden. 
 
Indien het inschrijvingsgeld voor u een probleem kan vormen, kunnen wij u steeds helpen met 
een tussenkomst van de mutualiteit. 
 
HOE TE BETALEN?  
 
Het lidgeld dient gestort te worden op volgend rekeningnummer: 
 
BE98 7341 2219 9393 (Scouts Gooik St-Niklaasgroep) met als mededeling de volledige naam 
van uw zoon / dochter + ‘lidgeld 2020 – 2021’. 
 
Gelieve ook de onderstaande strook in te vullen en mee te geven indien uw zoon / dochter 
nieuw is in Scouts Gooik. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
GEGEVENS NIEUW LID 2020 – 2021 
 
Naam:  
 
Voornaam: 
 
Geboortedatum: 
 
Adres: 
 
Tel.nr. ouders:  
 
E-mail ouders:  
 
Opmerkingen:  
 

INSCHRIJVEN 



  
 

KAPOENEN 
 
Leiding: 
Stan, Laure, Robbert en Jaan  
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takverantwoordelijke: 
Laure Vandael 
Tel: 0499/36.30.39 
 
 
 

WELPEN 
 
Leiding:  
Killian, Lander en Joran  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Takverantwoordelijke: 
Lander Van Eesbeek  
0473/22.94.53 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIDINGSINFO EN CONTACTGEGEVENS 



JONG- VERKENNERS & GIDSEN 
 
Leiding:  
Tibbe, Achiel en Sander  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takverantwoordelijke: 
Tibbe Jacobs  
0491/63.29.45 
 
 
 

VERKENNERS, GIDSEN & JINS 
 
Leiding:  
Robbe, Jeroen en Robbe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takverantwoordelijke: 
Robbe Vervaet  
0479/20.79.72 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 
HOOFDLEIDER 

 
Lander Van Eesbeek 
0473/22.94.53 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
VESTIGING SCOUTS GOOIK 

 
Adres 
Monseigneur Abbeloosstraat 10a 
1755 Gooik 
 
Mail: scoutsgooik@gmail.com  

  
 
 
 
 
 
 
HOPPER AALST 

 
Adres: 
Kapellekensbaan 14 
9320 Aalst 
 
Website: 
https://www.hopper.be/ 

EXTRA INFO 


