Dromenland in
zicht
Schakel september – december 2020

Schakel februari – maart 2022

FEBRUARI
Zondag 13/02 – Atletiekvergadering
14u – 17u
Aangezien de Olympische winterspelen momenteel bezig zijn leek het ons de perfecte
gelegenheid om nog eens te testen wie de beste atleet van scouts Gooik is. We gaan dus nog
eens naar het oude atletiekplein en gaan daar trainen op verschillende disciplines. De echte
winterdisciplines (schaatsen, snowboarden,…) zullen het niet zijn maar bereid jullie alvast voor
om eens stevig te sporten.
Zondag 20/02 - Schattenjacht
14u – 17u
Zeer lang geleden werd scouts Gooik aangevallen door een groep boze ridders. Omdat we
toen wisten dat we niet konden winnen werd er besloten onze schatkist ergens in de wei te
begraven. Door de jaren heen is de locatie van de kist geheim gebleven en daarom is er nu
niemand meer die weet waar de kist verstopt ligt. Er zijn wel enkele tips achtergelaten die
alleen de beste avonturiers kunnen oplossen. We hopen dat jullie er klaar voor zijn!
Zondag 27/02 – Schaatsen
13:45u – 16:45u
Deze zondag gaan we schaatsen!! Afspraak om 13:45 aan de schaatsbaan van Liedekerke
zodat jullie nog tijd hebben om eventueel andere kinderen naar de scouts te brengen. Breng
allemaal 5 euro mee dan maken we er een leuke schaatsnamiddag van! 13:45u-16:45u

MAART
Zondag 06/03 -Circusvergadering
14u – 17u
Jullie zijn zondag allemaal uitgenodigd in ons grote scoutscircus. We gaan jullie een hele
namiddag allemaal trucjes aanleren die jullie daarna kunnen gebruiken om een spetterende
circusshow te geven voor de leiding. Bereid jullie voor want we verwachten veel van jullie.
Moesten jullie thuis al iets van circusmateriaal liggen hebben mogen jullie dat uiteraard
meebrengen.
Zondag 13/03 – Normale vergadering
14u – 17u
Deze zondag is het weer eens tijd voor een goeie ouderwetse skoetevergadering. We gaan
nog eens de wei in om wa toffe spellekes te spelen (Baseball, kot afbranden, trefbal,…). Bereid
jullie maar voor om nog eens goe vuil te worden dus.
Zondag 20/03 – Quizvergadering
14u – 17u
Vandaag gaan we nog eens testen wie van jullie de slimste kapoen is. Er zal hard worden
gestreden in verschillende rondes voor de titel van slimste kapoen aller tijden. Zorg dus maar
dat jullie u verstand weer niet thuis vergeten zijn. Veel succes!!
Zondag 27/03 – GEEN VERGADERING
Deze zondag is het geen scouts aangezien jullie leiding druk aan het vergaderen is over kamp.
Tot volgende week!

FEBRUARI
Zondag 13/02 – Gezelschapsspelvergadering
14u – 17u
Yesss gezelschapsspelletjes!! Breng jullie favoriete spel mee voor een namiddag vol spelplezier.
Wie heeft het meeste geluk en wint de hoofdprijs?
Zondag 20/02 - Schattenjacht
14u – 17u
Leider Killian kreeg vandaag een mysterieuze tip over een schatkist die ergens in Gooik verstopt
ligt. Samen met alle welpen kunnen we het raadsel van de schat oplossen zodat de schat van
ons wordt. Uiteraard krijgen de schattenjagers een beloning hiervoor.
Zondag 27/02 – Schaatsen
13:45u – 16:45u
Deze zondag gaan we schaatsen!! Afspraak om 13:45 aan de schaatsbaan van Liedekerke
zodat jullie nog tijd hebben om eventueel andere kinderen naar de scouts te brengen. Breng
allemaal 5 euro mee dan maken we er een leuke schaatsnamiddag van! 13:45u-16:45u

MAART
Zondag 06/03 – Gewone vergadering
14u – 17u
Vandaag nog is een old skool vergadering. Gewoon wa baseballen, sjotten en tussen twee
vuren ge kent da wel eh.
Zondag 13/03 – Legervergadering
1400 – 1700
GEEEEF ACHT! Wie van de welpen is in topvorm en weet hoe hij/zij moet overleven in
gevaarlijke situaties. Dat gaan we vandaag ontdekken doormiddel van verschillende
proeven. Zorg da ge goed gegeten hebt want het wordt een zware namiddag.
Zondag 20/03 – Kasactie
14u – 17u
Tijd om de kas wat te spijzen zodat we zotte dingen kunnen doen op kamp. Vandaag is het
kasactie dus massaal aanwezig zijn is de boodschap zodat we veel centjes verdienen.
Zondag 27/03 – GEEN VERGADERING
Jullie leiding is op weekend om te vergaderen over belangrijke scoutszaken dus jammer
genoeg geen scouts deze zondag.

FEBRUARI
Zondag 13/02 – Kookvergadering
11u – 14u
Aangezien jullie op kamp elke dag gaan moeten koken is het dringend tijd om nog eens wat
te oefenen. Denk maar eens na over jullie beste recepten want de leiding heeft al honger.
Zaterdag 19/02 - Casinovergadering
19u – 22u
Door de maatregelen moest het lang sluiten maar vanavond opent Casino De Cley opnieuw
zijn deuren voor jullie. Vergeet jullie pokerface niet of het zou wel eens een zure avond kunnen
worden..
Zondag 27/02 – Dorpsspel
14u – 17u
Gooik, pittoresk dorpje, dé Parel van het Pajottenland, maar hoe goed kennen jullie onze
gemeente?

MAART
Zondag 06/03 – Bosspel
13:45u – 16:45u
Omdat het vorige bosspel in het water gevallen is hebben jullie er nog een te goed van ons.
Om 13u45 aan de woestijnkapel en daar opgehaald worden om 16u45.
Zondag 13/03 – Gewone vergadering
14u – 17u
Al efkes geleden dus tijd voor nog een goeie gewone vergadering. Sjotte, frisbee, rugby, ge
kent het wel.
Zondag 20/03 – Schietvergadering
14u – 17u
Als corona verder blijft muteren en er uiteindelijk een zombie-apocalypse uitbreekt moeten
jullie in staat zijn de scouts te kunnen verdedigen. Daarom gaan we vandaag eens zien hoe
het met jullie skietskillzzz gesteld is.
Zondag 27/03 – GEEN VERGADERING
Deze zondag is het geen scouts aangezien jullie leiding druk aan het vergaderen is over kamp.
Tot volgende week!

MAART
Zondag 13/02 – /
Wordt gecommuniceerd via WhatsApp
Zondag 20/02 - Techniekenvergadering
14u – 17u
Na enkele weken wat meer relaxere vergaderingen, is het vandaag tijd om de touwtjes nog
eens in handen te nemen & een ouderwetse techniekenvergadering te doen. De leiding is
nog steeds niet tevreden van de toren en er moet nog wat bijgeschaafd worden aan jullie
technieken voor kamp. Vandaag is het hiervoor de ideale moment!
Zondag 27/02 – Ruiltocht
14u – 17u
Beginnen met een ei en eindigen met iets zo zot mogelijk, dat is wat jullie vandaag te doen
staat! We dagen jullie vandaag dan ook uit om op ruiltocht te gaan en heel wat lekkers mee
te nemen voor jullie fantastische leiding 😉.

APRIL
Zondag 06/03 – Gewone vergadering
14u – 17u
Wat is er beter als op zondag eens afzien in de wei? Helemaal niks. Vandaag gaan we jullie
nog eens goed laten zweten, wees dus maar voorbereid!.
Zondag 13/03 – Mountainbike
14u – 17u
Neem vandaag allemaal jullie fiets mee want we gaan mountainbiken! Wrijf jullie beentjes al
maar in want de leiding heeft nog verborgen mountainbike kwaliteiten.
Zondag 20/03 – Kookvergadering
10u – 14u
Beste keukenprinsen, jullie leiding heeft groooote honger vandaag dus haal jullie beste
kookkunsten maar boven! Dit is een voorproefje voor het kamp dus stel ons vandaag zeker niet
teleur!!!
Zondag 27/03 – GEEN VERGADERING
Deze zondag is het geen scouts aangezien jullie leiding druk aan het vergaderen is over kamp.
Tot volgende week!

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 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 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 –Jeroen de Braeckeleer
Tel. +32 496 46 01 44
Verkenners, Gidsen en Jins:
Tibbe Jacobs (takverantwoordelijke) – Jaan Goddeau
Tel. +32 491 63 29 45

