
 
 

 

Schakel september – december 2020 

 
Schakel oktober – December 2021 

 

 

 

 

Dromenland in zicht 



 
 

OKTOBER 

 
Zondag 03/10 – Kennismakingsvergadering               14u – 17u 

Vorige zondag hebben we wat nieuwe vriendjes en de 3 nieuwe leiders ontmoet. Vandaag 
doen we dus wat kennismakingsspelletjes. Maak je dus maar klaar om veel nieuwe vriendjes 
te ontmoeten en bedenk al een leuk feitje over jezelf om aan iedereen te vertellen! 
14u00-17u00. 
 

 

Zondag 10/10 - Atletiekvergadering              14u – 17u 

Vandaag is het tijd voor wat atletiek. Bereid jullie dus voor om te kogelstoten, speerwerpen, 
lopen en nog zooo veel meer. Wie zal er deze keer winnen? Wij zijn alvast benieuwd! 14u00-
17u00. 
 

 

Zondag 17/10 – QUIZ                14u – 17u 

Vorige week hebben we gezien wie de sterkste/sportiefste is tijdens de atletiekvergadering, 
maar wie is er nu eigenlijk de slimste? Vandaag is het quizvergadering om de slimste kapoen 
te vinden. Uiteraard zullen er ook enkele doe-opdrachten zijn zodat iedereen zijn talenten kan 
tonen. 14u00-17u00. 
 

 

Vrijdag 22/10 – Dag van de jeugdbeweging             

GEEN VERGADERING: wel een oproep om naar school te gaan in je scoutskledij. 
 

Zondag 24/10 – Weekend van de jeugdbeweging            14u – 17u 

Aangezien het weekend van de jeugdbeweging is spelen we vandaag een groot spel met alle 
jeugdbewegingen van Gooik. Door corona moet iedereen nog vanop zijn eigen terrein spelen, 
maar toch gaan we alle andere jeugdbewegingen tonen dat Scouts Gooik volledig voor de 
winst gaat! Zorg dus maar dat jullie allemaal goed uitgeslapen zijn! 14u00-17u00.  
 

 

Zaterdag 30/10 – Halloweentocht              17u – 20u 

OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG!!! 
Wie is het moedigste en dapperste? Wie heeft er geen schrik van al die vampiers en 
zombies? Verkleed jullie zo creatief mogelijk en dan gaan we op Halloweentocht. Er zal 
uiteraard ook lekkere warme chocomelk voorzien zijn. 17u00-20u00. 

NOVEMBER 
 

Zondag 07/11 – Speciale Gunni vergadering                        14u–17u 
Nu je dit jaar nieuwe leiders hebt is het dringend tijd hun eens beter te leren kennen. Daarom 
heeft leider Gunnar voor jullie iets speciaals voorbereid. Wat is nog een verrassing maar ik kan 
al verklappen dat het leuk wordt. 14u00-17u00. 



Zaterdag 13/11 – Filmavond                                                   17u – 20u 
OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG!!! 
De weerman heeft gebeld en waarschuwde voor een kans op slechter en kouder weer.  
Vandaag hebben we dan ook is zin in een knusse filmvergadering met wat snacks. Als jullie 
graag een bepaalde film zien, laat het ons dan gerust op voorhand weten! 
17u00-20u00. 
 
Zondag 21/11 – Gezelschapsspelletjesvergadering            14u–17u 
Wij hebben nog eens zin in wat gezelschapspelletjes: Twister, Monopoly, Uno… wat is jouw 
lievelingsspel? Neem gerust ook een spelletje van thuis mee. 14u00-17u00. 
 
Zondag 28/11 – Binnenspeeltuin                         14u – 17u 
Vandaag gaan we naar een megacoole binnenspeeltuin waar jullie jullie ten volle  kunnen 
uitleven. Neem €12 mee. Afspraak aan de binnenspeeltuin zelf (en dus NIET op  het scouts). 
De locatie wordt later nog meegedeeld. 14u00 – 17u00. 
 

 

DECEMBER 
 

Zondag 05/12 – Sinterklaas                           14u – 17u 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons … 
Jawel, je hebt het geraden: vandaag komt de Sint langs bij de scouts. Zijn jullie flink geweest?  
14u00-17u00. 
 
Zondag 12/12 - Kookvergadering              11u–14u 
De leiding heeft honger, het is dus kookvergadering. Wij verwachten dat jullie thuis al veel 
geoefend hebben. Trek jullie kookmutsen en schorten maar aan! LET OP: 11u00-14u00. 
 
Vrijdag 17/12 - Kerstliedjes                           17u–20u 
De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden voltrouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d’engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
Toen d’herders naar Bethlehem gingen 
’t Liep tegen het nieuwe jaar 
 
Vanavond is het kerstfeestje! Smeer jullie stemmen al maar, want we gaan aan de huizen gaan 
zingen. Vervolgens gaan we op de scoutsterreinen nog wat knabbelen. En het leukste aan 
Kerst: cadeautjessss!! Neem allemaal een cadeautje van ongeveer 5 euro mee. 
Vergeet zeker ook geen warme kleren aan te trekken. LET OP: dit is een vrijdag. 17u00-20u00. 
 
 

 



 

 

OKTOBER 
Zondag 03/10 – Atletiekvergadering                              14u – 17u 

Vandaag gaan we zien wie de beste atleet onder jullie is. We testen jullie krachten in 
verschillende disciplines dus trekt ulle sportschoenen al maar aan want het wordt een 
bewogen dag! 14u – 17u 

 

Zondag 10/10 – Bosspel                   13:45u-16:45u 

Vandaag ist ni opt ‘t skoete te doen maar int bos van Neigem. We gaan zotte bosspellekes 
spelen dus zie da ge er zin in hebt. We spreken iets vroeger af aan het bos zodat de 
broers/zussen van andere groepen ook op tijd geraken. Afspraak aan de Woestijnkapel om 
13u45 – 16u45. 
 

Zondag 17/10 – 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! 11u – 14u 
 

 

Zondag 24/10 – Weekend van de jeugdbeweging            14u – 17u 

Aangezien het weekend van de jeugdbeweging is spelen we vandaag een groot spel met alle 
jeugdbewegingen van Gooik. Door corona moet iedereen nog vanop zijn eigen terrein spelen, 
maar toch gaan we alle andere jeugdbewegingen tonen dat Scouts Gooik volledig voor de 
winst gaat! Zorg dus maar dat jullie allemaal goed uitgeslapen zijn! 14u-17u 

 

 

Zondag 31/10 – Legervergadering              14u – 17u 

Vandaag gaan we is zien welke welp er hier geschikt is om hindernissenparcours vlekkeloos 
af te ronden en vijanden neer te knallen met een geweer. Trekt ulle beste leger outfit maar 
aan en zie da ge ni te laat komt anders DRILL!!! 1400 – 1700 

NOVEMBER 
 

Zondag 07/11 – 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! 14u – 17u  
 
Zaterdag 13/11 – Filmavond                                                   17u – 20u 
OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG!!! 
Ge moet ni elk weekend de zotste plannen hebben. Vanavond is het tijd om  nekeer goe te 
chillen en neer te plonzen in de zetel want het is filmavond! Wij  voorzien lekkere snacks voor 
gedurende de film. 17u – 20u 
 
 



Zondag 21/11 – Jinterim                      14u–17u 
Jinterimmmm! De oudste leden van onze scouts gaan jullie vandaag leiding  geven onder ons 
toezicht. Stel ze maar nekeer goe op de proef zodat  ze goed voorbereid zijn voor volgend jaar. 
14u – 17u  
Zondag 28/11 – Binnenspeeltuin                         14u – 17u 
Vandaag gaan we naar een megacoole binnenspeeltuin waar jullie jullie ten volle  kunnen 
uitleven. Neem €12 mee. Afspraak aan de binnenspeeltuin zelf (en NIET op  het scouts). De 
locatie wordt later nog meegedeeld. 14u – 17u 

 

DECEMBER 
 

Zondag 05/12 – 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! 14u – 17u 
 
Zondag 12/12 - Quizz                                        14u–17u 
Even goed nadenken… want het is quizzzz-vergadering! We gaan onze algemene  kennis 
vandaag op de proef stellen. De leiding zal zo goed mogelijk Erik Van Looy  proberen 
nabootsen om de slimste welp onder jullie te achterhalen. 14u – 17u 
 
Vrijdag 17/12 - Kerstliedjes                           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! 17u – 20u 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OKTOBER 

 
Zondag 03/10 – Ruiltocht                                                     14u – 17u 

Dingen ruilen van 14u-17u 

 

Zondag 10/10 – Ladderspel                             14u-17u 

Een beetje competitie is ook gezond 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.14u – 17u. 
 

Zondag 17/10 – Dorpsspel                           14u – 17u 

Vandaag trekken we het dorp in! Aangezien jullie als Jong-verkenners/gidsen toch al wat te 
oud zijn geworden om kampen te bouwen, hebben we een supercool dorpsspel uitgewerkt. 
Het ontrafelen van de code zal alvast niet simpel zijn. 14u – 17u 
 

 

Zondag 24/10 – Dag van de jeugdbeweging            14u – 17u 

Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging! Wij verwachten iedereen uitgedost in een 
piekfijn, strak gestreken uniform! De gemeente Gooik heeft voor ons iets speciaal in petto. 
Bereid jullie dus maar voor op een competitieve en actieve namiddag vol spel en plezier. 
 14u-17u 

 

 

Zaterdag 30/10 – Nachtbosspel              19u – 22u 

Welke activiteit is beter op Halloween dan een bangelijk, nachtelijk bosspel? Kom om 19u 
naar de Scoutslokalen - als je durft moehahaha.19u – 22u 
 

NOVEMBER 
Zondag 07/11 – 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!         
14u – 17u  
 
Zondag 14/11 – Quizz                                                   14u – 17u 
Na vorige week weten we dus al wie het beste kan sjorren van jullie allemaal. Maar wat we 
nog niet weten, is wie de slimste van de hoop is. Daarom organiseren we vandaag een quiz 
om jullie kennis te meten. 14u – 17u 
 
Zondag 21/11 – Olympische spelen                                 14u–17u 
 Om te laten zien dat wij geen lamzakken en mietjes zijn, tonen wij ons vandaag van onze 
sportiefste kant. De Olympische Spelen gaan vanwege Corona immers door in Gooik in 
plaats van Japan deze zomer. Trek je sportschoenen en outfit maar aan en begin alvast aan 
de opwarming zodat je op het hoogste schavot kan staan. 14u – 17u  



 
Zondag 28/11 – Gezelschapsspelletjesnamiddag           14u – 17u 
Vandaag maken we er een gezellige vergadering van want het is gezelschapsspelletjestijd! 
Speel jij graag Uno of liever Presidenten? Liever niet kaarten, ga dan voor Twister of 
Monopoly. Nog niet overtuigd? Neem dan zelf een cool spel mee! 14u – 17u 

 

 

DECEMBER 
Zondag 05/12 – 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... 
Spanneeeeeeend!14u – 17u 
 
Zaterdag 11/12 - Filmavond                           19u–22u 
Je hoeft niet elk weekend de zotste plannen te hebben, zeker niet in de examens. 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.19u – 22u 
 
Vrijdag 17/12 - Kerstliedjes                           19u–22u 
Vanavond is het Kerstfeestje! We gaan eerst langs de huizen kerstzingen, vervolgens gaan we 
wat lekkers knabbelen op Skoete en natuurlijk het leukste van al: cadeautjes uitdelen! Neem 
allemaal een cadeautje mee van ongeveer € 5 en kleed je goed en extra warm. 19u – 22u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OKTOBER 
Zondag 03/10 – Volleybaltoernooi                                        14u – 18u 

Op kamp hebben we gemerkt dat er toch nog wat werk is aan jullie volleybalkwaliteiten. 
Daarom gaan we vandaag deelnemen aan een volleybaltornooi. Trek jullie beste 
volleybalkleren dus maar aan want we hebben hoge verwachtingen van jullie! Afspraak op het 
scouts van 14u tot 18u. 
 

Zondag 10/10 - Techniekenvergadering                        14u – 17u 

Hoe kunnen we het scoutsjaar beter op gang brengen dan met een goeie ouderwetse 
techniekenvergadering. Van 14u tot 17u. 
 

Zondag 17/10 – casinovergadering                                                 14u – 17u 

Vandaag zullen we te weten komen wie het meeste geluk heeft bij het gokken. Daag jullie 
collega’s uit en wie weet ga jij wel als winnaar naar huis. Maar onthoud geluk in het spel, 
geen geluk in de liefde.  
Van 14u tot 17u. 
 

 

Zondag 24/10 – Dag van de jeugdbeweging            14u – 17u 

Zoals elk jaar zullen we vandaag weer een groot spel spelen met alle jeugdbewegingen uit de 
buurt. Het zal een super cool 1 tegen allen spel zijn, zorg dus dat jullie allemaal aanwezig zijn 
want scouts Gooik moet met kop en schouders boven de rest uitsteken! Van 14u tot 17u. 
 

 

Zondag 31/10 – Halloweentocht              ??u – ??u 

Dit weekend is het Halloween, meer informatie volgt nog! 
 

 

NOVEMBER 
Zondag 07/11 – Gewone vergadering                                      14u – 17u 

Vandaag houden we het nog eens klassiek. Een tof matchke voetbal of een potje baseball. 
Lekker ravotten in de wei. Van 14u tot 17u.  
 
Zaterdag 13/11 – Filmavond                                                   19u – 22u 
OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG!!! 
Ge moet ni elk weekend de zotste plannen hebben. Vanavond is het tijd om  nekeer goe te 
chillen en neer te plonzen in de zetel want het is filmavond! Wij  voorzien lekkere snacks voor 
gedurende de film. 19u – 22u 
 
 
 
 
 



Zondag 21/11 – Jinterim                      14u–17u 
 Brecht en Kelso mogen vandaag hun kwaliteiten als leider al eens bovenhalen! Verzin zeker 
een coole activiteit zodat de kapoenen en welpen jullie al meteen als leiding willen.  Van 14u 
tot 17u. 
  
Zondag 28/11 – Gezelschapsspelletjes            14u – 17u 
Het weer is al minder goed dus gaan we vandaag eens binnen spelen. De scoutskasten zitten 
dan ook vol met allerlei gezelschapspelletjes, aan jullie de keuze welk spel het word! Van 14u 
tot 17u. 
 

DECEMBER 
Zondag 05/12 – Sinterklaas                           14u – 17u 
Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe. Zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar? Er is 
maar 1 man die daar het antwoord op weet en hij komt helemaal uit Spanje voor jullie. Zorg 
dus maar dat jullie er allemaal zijn want anders de roe! Van 14u tot 17u. 
 
Zondag 12/12 - Quizz                                        14u–17u 
Dat jullie niet van de snuggerste zijn weten we al langer. Toch vroegen we ons af wie de slimste 
verkenner zou zijn. Daarom gaan we quizen vandaag! Van 14u tot 17u. 
 
Vrijdag 17/12 - Kerstfeestje                           20u–23u 
Smeer jullie stem al maar in want vandaag gaan jullie het lied over de herdertjes zingen aan 
de deuren. Als jullie het goed doen krijgen jullie misschien ook wel een warme choco voor 
jullie warm te houden. Nadien sluiten we af met een etentje op het scouts. Neem ook 
allemaal een cadeautje mee van ongeveer 5 euro, zo heeft iedereen toch al 1 pakje voor 
kerst. Van 20u tot 23u. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

Dit 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 verzekerd 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 2021 – 2022’. 

 

Gelieve ook de onderstaande strook in te vullen en mee te geven indien uw zoon / dochter 

nieuw is in Scouts Gooik. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

GEGEVENS NIEUW LID 2021 – 2022 

 

Naam:  

 

Voornaam: 

 

Geboortedatum: 

 

Adres: 

 

Tel.nr. ouders:  

 

E-mail ouders:  

 

Opmerkingen:  

 

 

 



PULL / T-SHIRT KOPEN 

 
 

      
 

 

 

Regels in verband met het uniform: 

 

Kapoenen en welpen 

T-shirt, pull, scoutsshort/scoutsrok en das  

 

Jong- verkenners en gidsen, verkenners en gidsen & jins 

Hemd, T-shirt, pull, scoutsshort/scoutsrok en das 

 

Vraag er gerust naar bij de leiding! 

 

Leiding 
 

Groepsleiding: 

Stan Notaert – Sander Baes 

 

Kapoenen: 

Stan Notaert (takverantwoordelijke) – Gunnar Vandam – Marthe de Kock 

Tel. +32 497 92 80 02 

 

Welpen: 

Robbert Van Lathem (takverantwoordelijke) – Killian Carobbio – Tor Jacobs 

Tel. +32 496 31 65 40 

 

JVK’s & Jonggidsen: 

Sander Baes (takverantwoordelijke) – Joran De Neef 

Tel. +32 496 46 01 44 

 

Verkenners, Gidsen en Jins: 

Tibbe Jacobs (takverantwoordelijke) – Jaan Goddeau 

Tel. +32 491 63 29 45 


