Dromenland in
zicht
Schakel september – december 2020

Schakel april - mei 2022

APRIL
Zondag 03/04 – Speciale Gunni vergadering
14u – 17u
Vandaag is het nog eens tijd om leider Gunnar wat beter te leren kennen. Daarom heeft hij
voor jullie een hele vergadering voorbereid vandaag. Welke spelletjes we gaan spelen is nog
een verassing maar ik kan al zeggen dat Gunnar zich graag vuil maakt.
Zondag 10/04 - Survivalvergadering
14u – 17u
Vandaag draait alles om de teamspirit en de survival of fittest! Vandaag zullen jullie moeten
bewijzen dat jullie kunnen overleven in het wild. We zullen dus leren kampen bouwen, sluipen,
en nog veel meer. Wie is de beste sluiper en wie bouwt het grootste kamp? We zullen het
vandaag te weten komen.
Zondag 17/04 – GEEN SCOUTS - PASEN
Aangezien het vandaag pasen is en jullie dus moeten feesten met jullie familie is het vandaag
geen scouts.
Zondag 24/04 – 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. De winnaar krijgt gratis snackbar.

MEI
Zondag 01/05 – GEEN SCOUTS - BAMBATA
Aangezien het gisteren Bambata was moet jullie leiding vandaag nog zeer veel opkuisen. We
zien jullie dus volgende week terug.
Zondag 08/05 – Kasactieeee
14u – 17u
Aangezien we dit jaar nog geen geld hebben ingezameld en alleen maar veel geld hebben
uitgegeven is het dringend nog eens tijd om ons spaarpotje te vullen. Hoe we exact geld gaan
verdienen laten we aan jullie over dus bedenk al maar wat creatieve ideeën.
Weekend 13-15/05 – Ledenweekend
Dit weekend gaan we allemaal samen op ledenweekend. EINDELIJKKK😊. Verdere details
volgen nog maar hou heel dit weekend dus maar vrij.
Zondag 22/05 – GEEN SCOUTS - CARWASH
Vandaag is het onze ‘jaarlijkse’ handcarwash van 10u tot 17u. Kom allemaal maar langs met
jullie vuile auto’s, fietsen, motoren, grasmachines... Wij wassen alles met wielen en we doen het
dan ook nog eens met een glimlach en dit alles voor een vrije bijdrage! Er wordt ook drank
voorzien voor tijdens het wachten. De locatie is nog steeds de parking aan de rotonde van de
3 hamertjes in Gooik. Tot dan!
Zondag 29/05 – BBQ Feestje
14u – 17u
Het scoutsjaar loopt langzaam teneinde en we wensen dat bij deze in schoonheid af te sluiten
met een klein bbq-feestje. Vanaf 12u zijn jullie welkom met een leeg buikje en veel honger om
met zijn allen lekker te smullen. Neem allen €5 mee en wij voorzien al het lekkers. Jam jam jam,
wij hebben er alvast heel veel zin in!

APRIL
Zondag 03/04 – Ladderspel
14u – 17u
Vandaag gaan we nog is het enige echte ladderspel spelen. We gaan zien wie er de sterkste,
slimste, snelste en beste is door elkaar uit te dagen in verschillende opdrachten. De allerbeste
krijgt hiervoor een kleine beloning, dus zet ulle maar goe in voor te winne!!
Zondag 10/04 – Kasactie
14u – 17u
Omdat onze kasactie vorige keer niet is kunnen doorgaan is het dringend tijd om er is werk van
te maken. De boodschap is dus massaal aanwezig zijn zodat we veel centjes verdienen.
Zondag 17/04 – GEEN SCOUTS - PASEN
Vandaag zijn de leiders druk bezig met het zoeken van paaseieren, dus geen vergadering
vandaag!!
Zondag 24/04 – Knutselvergadering
14u – 17u
Vandaag gaan we onze creatieve handen nog eens uit de mouwen halen. We gaan
namelijk het scoutslokaal namaken in allemaal afval dat op en rond de scouts te vinden is.
Bereid ulle al maar voor door wat afval (kartonnen dozen plastic pottekes,...) van thuis mee
te pakken.

MEI
Zondag 01/05 – GEEN SCOUTS - BAMBATA
Gisteren heeft de leiding er weer een lap op gegeven om Bambata weer tot een goed einde
te laten verlopen. Maar helaas hoort daar ook veel opkuis bij, dus vandaag geen scouts!!
Zondag 08/05 – Waterspelletjes
14u – 17u
We hebben vernomen op het weerbericht met de Frank dat het vandaag zeer goe weer gaat
zijn. Dus ge moogt ulle allemaal al voorbereiden op toffe waterspelletjes. vergeet zeker uwen
duikbril en handdoek niet..
Weekend 13-15/05 – Ledenweekend
Hmmm waar brengt hoofdleider Stan ons nu naartoe? De info volgt nog.
Zondag 22/05 – GEEN VERGADERING - CARWASH
Vandaag is het onze ‘jaarlijkse’ handcarwash van 10u tot 17u. Kom allemaal maar langs met
jullie vuile auto’s, fietsen, motoren, grasmachines... Wij wassen alles met wielen en we doen het
dan ook nog eens met een glimlach en dit alles voor een vrije bijdrage! Er wordt ook drank
voorzien voor tijdens het wachten. De locatie is nog steeds de parking aan de rotonde van de
3 hamertjes in Gooik. Tot dan!
Zondag 29/05 - Afsluiter
14u – 17u
Ai, ai, ai, de laatste vergadering van het schooljaar. Da moeten we goe afsluiten met nog een
laatste tof spel en misschien zelf nog wat oudleiders van de scoutszolder halen. Maar niet
getreurd binnen een kleine maand ziet ge ons weer 7 dagen aan een stuk met nog meer leuke
spellekes, wandeltochten enzo.

APRIL
Zondag 03/04 – MTB
14u – 17u
Neem allemaal jullie fiets mee want deze namiddag gaan we eens zien hoe sportief jullie
allemaal zijn. We rijden onze eigen Tour de Gooik langs smalle wegjes en door grote plassen.
Zondag 10/04 - Skatevergadering
14u – 17u
Yow coole boys & girlz! Vandaag gaan we lekker skaten. Vergeet dus niet om jullie
skateboard/step/BMX/inline skates mee te brengen. Naast skaten zullen we ook een aantal
toffe pleinspelen houden dus niet getreurd als je niet de beste skater bent.
Zondag 17/04 – GEEN SCOUTS - PASEN
Vandaag zijn de leiders druk bezig met het zoeken van paaseieren, dus geen vergadering
vandaag.
Zondag 24/04 - Laddercompetitie
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. De winnaar krijgt gratis snackbar.

MEI
Zondag 01/05 – GEEN SCOUTS - BAMBATA
Gisteren heeft de leiding er weer een lap op gegeven om Bambata weer tot een goed einde
te laten verlopen. Maar helaas hoort daar ook veel opkuis bij, dus vandaag geen scouts!!
Zondag 08/05 – Ruiltocht
14u – 17u
We zijn benieuwd wat jullie allemaal kunnen fiksen met wat overschotjes. Jaja, deze namiddag
sturen we jullie op pad voor een ruiltocht Deluxe. Kom dus maar terug met op z’n minst een
Playstation of een elektrische fiets of we sturen jullie terug.
Weekend 13-15/05 – Ledenweekend
Dit weekend gaan we allemaal samen op ledenweekend. EINDELIJKKK. Verdere details volgen
nog maar hou heel dit weekend dus maar vrij.
Zondag 22/05 – GEEN SCOUTS - CARWASH
Vandaag is het onze ‘jaarlijkse’ handcarwash van 10u tot 17u. Kom allemaal maar langs met
jullie vuile auto’s, fietsen, motoren, grasmachines... Wij wassen alles met wielen en we doen
het dan ook nog eens met een glimlach en dit alles voor een vrije bijdrage! Er wordt ook
drank voorzien voor tijdens het wachten. De locatie is nog steeds de parking aan de rotonde
van de 3 hamertjes in Gooik. Tot dan!
Zondag 29/05 – Techniekenvergadering + BBQ
14u – 17u
Als laatste vergadering voor het kamp zullen we jullie technieken nog eens heropfrissen. Hoe
zet je je tent alweer op? Daarom zullen we ze jullie nogmaals aanleren, hoofdzakelijk het
sjorren! We sluiten af met een lekkere barbecue.

APRIL
Zondag 03/04 – Techniekenvergadering
14u – 17u
Vandaag gaan we ons eens echt aan ons woord houden en de toren fixen. Zorg dus dat jullie
zeker allemaal aanwezig zijn want hoe sneller het af is, hoe sneller we leuke dingen kunnen
doen!
Zondag 10/04 - Bosspel
13u45 – 17u
Nu de lente weer begonnen is komt de frisse bosgeur weer tevoorschijn waar we als skoete zo
zot van zijn. Daarom gaan we vandaag naar het Neigembos. Afspraak aan de kapel van de
woestijn om 13u45 en ophalen om 17u!
Zondag 17/04 – GEEN SCOUTS - PASEN
Vandaag is het Pasen en dus geen scouts!
Zondag 24/04 - Legervergadering
20u – 23u
Vandaag worden jullie getest als echte soldaten. De opgestelde proeven zullen niet voor
watjes zijn dus bereid jullie maar voor op het ergste. Iedere skoet heeft deze testen moeten
doorstaan, we zijn al benieuwd hoe jullie het er vanaf zullen brengen.

MEI
Zondag 01/05 – GEEN SCOUTS - BAMBATA
Vandaag is het opkuis voor bambata, diegene die zich niet kunnen inhouden zijn altijd welkom
om te komen helpen!
Zondag 08/05 – Gewone, maar toch niet zo gewone vergadering
14u – 17u
Vandaag gaan we is zien of gelle nog wat sportief zijt. We gaan wa gaan spotten,
basketballen en nog veel meer aan de korenmolen. Afspraak gewoon op de scouts, kom wel
met de fiets!!!
Weekend 13-15/05 – Ledenweekend
Dit weekend gaan we allemaal samen op ledenweekend. EINDELIJKKK. Verdere details volgen
nog maar hou heel dit weekend dus maar vrij.
Zondag 22/05 – CARWASH
10u – 17u
Deze zondag is het carwash aan de rotonde in Gooik. Allemaal komen helpen dus zodat we
wa bien shit kunnen doen op kamp. Verdere info volgt nog via whatsapp.
Zondag 29/05 – Laatste keer scouts
14u – 17u
Vandaag gaan we bbq’en om het scoutsjaar mooi af te sluiten, jullie zullen waarschijnlijk dus
5euro moeten meenemen maar dit zullen we wel nog eens meedelen.

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

Bambata Open Air

Beste ouders,
Zoals jullie ondertussen misschien wel al gezien hebben is het op 30 april weer Bambata Open
Air. Aangezien het al een tijdje geleden is hebben we als leidingploeg alles op alles gezet om
er een TOPEDITIE van te maken. Al het geld dat we hiermee verdienen gaat integraal naar
de werking van de scouts. Dankzij dit geld kunnen we o.a. op kamp gaan, nieuwe tenten
aankopen en ons nieuw lokaal afwerken. Als jullie ons willen steunen kom dan zeker eens een
kijkje nemen. Meer informatie vind je op www.bambata.be of op de facebookpagina.
Tickets kopen kan eveneens via de site en deze kosten 12 euro. Onthoud wel dat Bambata
16+ is (tenzij voor leden van scouts Gooik tot 23u en onder begeleiding van een volwassene).
Hopelijk zien we jullie daar!
Greetzzz, The Bambata Crew

