
 

 
 

Schakel september - december 2022 



 
 

September 

 
Zondag 18/09 – Gewone vergadering                                                14u – 17u 

De eerste zondag is weer aangebroken dus gaan we er op het gemak invliegen. Iedereen 

houdt toch van een namiddagske spellekes spelen in de wei. Dat is dus ook exact wat we 

vandaag gaan doen: voetballen, baseballen dikke berta... 

 

Zondag 25/09- Geen scouts vandaag,              

 

 

 

 Zondag 02/10 – Startdag                         14u – 17u 

Vandaag is de dag aangebroken dat het nieuwe scoutsjaar van start laat gaan. 

we gaan vandaag kennis maken met de nieuwe leden en dus mag je zeker nog wat 

vriendjes en vriendinnetjes meenemen. 

 

Zondag 09/10 - Overgang               14u – 17u 

Het is weer zo ver tijd om daar de volgende groep te gaan om nog meer avontuur te 

beleven.  

 

Zondag 16/10 –  Kookvergadering                                 11u – 14u 

Vandaag nog is een old skool kookvergadering. Wat we gaan maken is een verassing, maar 

ik kan beloven dat het lekker zal worden! Doe je koksmuts al maar aan!! 

 

Zondag 23/10 – Legervergadering                                     14u – 17u 

GEEEEF ACHT! Wie van de kapoenen is in topform 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 30/10 – Bosspel               14u – 17u 

Tijd om nog eens zotte kampen te bouwen en deze daarna van elkaar te overwinnen. Trek je 

stevige schoenen al maar aan zodat je het beste kamp ooit kan maken. 

 

Zondag 06/11 – Gewone vergadering            14u – 17u               

Tijd om nog eens zotte kampen te bouwen en deze daarna van elkaar te overwinnen. Trek je 

stevige schoenen al maar aan zodat je het beste kamp ooit kan maken. 

 

Zondag 13/11 – Pictionaryvergadering            14u – 17u               

Vandaag doen we nekeer iets nieuws. We gaan vandaag veel dinges doen met raden, 

tekenen en uitbeelden dus trek uw goeie toneelbroek al maar aan zodat je zeker de prijs zal 

winnen. 

 

 

Oktober 

November 



Zondag 20/11 –Ladderspel              14u – 17u               

Iedereen kent het ladderspel wel, jezelf opbouwen tot helemaal vanboven op de ladder 

door elkaar uit te dagen in verschillende uitdagingen.  

 

Zondag 27/11 –Binnespellekes             14u – 17u               

Omdat vandaag zo koud is gaan we binnen wat spellekes spelen met ne warme choco om 

een beetje op te warmen. 

 

 

Zondag 04/12 –Sinterklaas              14u – 17u               

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… ik vergeet altijd de tekst maar dit kan 

geen kwaad daarvoor zijn jullie er om de rest te zingen voor onze lieve goede Sint. Dus zorg 

er maar voor dat je zeer braaf bent en dan geeft hij misschien iets zoet. 

 

Zaterdag 10/12 –Filmavond              17u – 20u               

Omdat sommige leiders en leidsters in de examens terecht komen gaan we nekeer ’s avonds 

genieten van ne goeie disneyfilm. Tussendoor zal er iets voorzien worden om van te smullen.  

 

Zaterdag 17/12 –Kerstzingen              17u – 20u               

Warm jullie stem al maar op schraap de keel om samen met jullie toffe leiding van deur aan 

deur te gaan zingen en erna nog af te sluiten met een kerstdiner opt skoete zelf. Maar tijdens 

dat we wachten op het lekkere eten gaan we een cadeautjesronde spelen om elkaar te 

verwennen. Neem een cadeautje meer voor je kamaraatjes van ongeveer 5euro. 

 

  

December 



 

 

September 

 
Zondag 18/09 – Gewone vergadering                                                          14u – 17u 

De eerste vergadering van het jaar valt nog net in de zomer, tijd om nog eens goed te 

genieten op onze weide! Hopelijk heeft de zon ook zo veel zin in het scoutsjaar als wij! 

 

Zaterdag 24/09- Geen vergadering ->jaarmarkt            14u – 17u 

Deze zondag is het jammer genoeg geen scoutsvergadering. Jullie kunnen ons wel op de 

jaarmarkt eens gedag komen zeggen!!  

 

 

 

Zaterdag 01/10– Après kamp                  

Iedereen welkom om vanaf 17 uur de kampfoto’s te bewonderen en terwijl te genieten van 

een lekker drankje en een snack. 

 

Zondag 02/10 – Startdag               14u – 17u 

Het is weer zover!! Het scoutsjaar gaat officieel van start. Trek jullie scoutsuniform al maar aan 

en trommel al jullie vriendjes en vriendinnetjes op om naar de scouts te komen en eens goed 

te laten zien hoe een leuke, stoere, dappere bende wij zijn. 

 

Zondag 09/10 – Overgang                                   14u – 17u 

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 16/10 – Kennismaking                                              14u – 17u 

Er zijn welpen weggegaan, er zijn welpen bijgekomen, er is leiding weggegaan en leiding bij 

gekomen: perfecte dag om eens kennismakingspelletjes te spelen en iedereen goed te leren 

kennen.  

 

Vrijdag 21/10 – Dag van de jeugdbeweging                          

Geen vergadering !! wel een oproep om in scoutsuniform naar school te gaan 

 

Zondag 23/10 – Brechtvergadering              14u – 17u                   

Leider Brecht mist zijn tijd als welp en daarom gaan wij samen met hem zijn oude 

lievelingsspelletjes nog eens spelen.  

 

Zondag 30/10 – Ladderspel               14u – 17u                   

Vandaag doen we ladderspelll!! Wie zal het snelste de ladder omhoog klimmen? Ben je eerder 

sterk, slim, snel…? Of ben je ze allemaal? De winnaar zal een heel jaar de ladderkoning zijn!!  
  

Oktober 



 

November 
 

Zondag 06/11 – Techniekvergadering             14u – 17u                   

Leider Gunni volgt nu al een volle maand zijn studies van ingenieur architect, maar hij denkt 

toch niet dat hij beter een kamp kan bouwen dan de welpen?  

Vandaag eens een goede sjor -en kampbouwvergadering.  
 

Zaterdag 12/11 –Kampvuur                

Geen vergadering maar wel een warme uitnodiging om de verkenners hun kampvuur te 

steunen. 

uren volgen later                
 

Zondag 13/11 –Ruiltocht               14u – 17u                   

Vandaag is het ruiltocht, dus kom maar naar de scouts met je meest charmante glimlach en 

je gladste verkooppraatje, zodat we hier een grote buit kunnen binnenhalen!!!  
 

Zondag 20/11 –Knutselvergadering              14u – 17u   

Ga eens bij de ‘c’ in de kast zoeken, want jullie moeten allemaal jullie Creativiteit meehebben 

voor deze vergadering. We gaan ons nog eens lekker warm en droog aan het knutselen zetten!                  
 

Zaterdag 26/11 –Filmavond               18u – 21u   

Nu het wat kouder begint te worden, kan er wel nog eens een filmvergadering vanaf: warme 

chocomelk, lekkere snacks en een knaller van een film. Wij kunnen niet wachten! 
 

December 
 

Zondag 04/12 –Sinterklaas                           14u – 17u   

Sinterklaas kapoentje 

Leg wat in mijn schoentje 

Leg wat in mijn laarsje 

Dank u Sinterklaasje 

EEEEJJJJJ!!! De Sint en Zwarte Piet zijn weer in het land! Ze hebben een allerlei leuks mee voor 

de brave kindjes!!! Stoute kindjes? Wees op je hoede!                   
 

Zondag 11/12 –Gezelschapsspelvergadering            14u – 17u   

Het is lang geleden dat we nog gezelschapspelletjes gespeeld hebben. Hoog tijd om de 

spelletjeskast nog eens in te duiken!                   
 

Zaterdag 17/12 –Kerstzingen               18u – 21u  

Vanavond gaan we nog eens aan de deur kerstliedjes zingen! Kleed je dus maar lekker warm 

en smeer dat keeltje, zodat we als engelen kunnen zingen! Nadien voorziet de leiding lekker 

eten en doen we een cadeautjes ronde!! Vergeet allemaal geen cadeautje ter waarde van 

5 euro  
 

 

 

  



 
 

September 

 
Zondag 18/09– Gewone vergadering                                                                     14u – 17u 

Eindelijk terug skoete om het nieuw jaar goe in te zette beginne we met een old skool 

vergadering. Baseballe, sjotte, rugby ge kent da wel. 

 

Zondag 24/09 – Geen vergadering              

Vandaag is het jaarmarkt te Gooik. Jullie zijn allemaal welkom om eens langs te komen op 

onze stand! (zondag geen vergadering uiteraard) 

 

 

 

Zondag 02/10 – Startdag                           14u – 17u 

Vandaag is het startdag, het is dus de bedoeling dat ge zo veel mogelijk vrienden mee 

neemt en ze probeert te overtuigen dat de scouts beter is dan gamen!!! 
 
Zondag 09/10 – Overgang                           14u – 17u 

De gene die te oud geworden zijn veranderen vandaag van groep. Dit gebeurt met de 

gewoonlijke doop methode. Het zou dus heel goed kunnen dat iedereen een beetje vuil gaat 

zijn. 

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

Tijd om den bos nog ne keer onveilig te gaan maken. Vandaag echt een zot spel dus bereid 

ulle al maar voor. Afspraak aan de woestijn kapel 

 

Zaterdag 22/10 – Casinovergadering             20u – 23u 

Vandaag is het casino. Jullie krijgen van ons wat geld en dan zullen we zien wie de beste 

gokkers onder jullie zijn en wie het beste bluft tijdens de poker. Opgelet deze vergadering is op 

zaterdagavond. 

 

 

Zondag 30/10 – Legervergadering                                  14u – 17u 

Doet ulle camouflage pakske maar al aan want tzal nodig zijn. Vandaag gaan we is testen 

wie de beste soldaat zou zijn. 

 

 

 

Zondag 06/11 – Gewone vergadering                         14u – 17u 

Gewone vergadering niks speciaal vandaag gewoon opt gemakske. 

 

Zondag 13/11 – Geen vergadering                       

Gisteren wast groot kampvuur van de verkenners dus vandaag moet er nog opgekuist worden. 

 

 

Oktober 

November 



Zondag 20/11 –Techniekenvergadering                         14u – 17u 

Leren sjorren, tenten opzetten, vuurtafel maken…  

 

Zaterdag 26/11 –Filmavond                  20u – 23u 

Denkt al is na welke film ge echt is wilt zien, suggesties zijn altijd welkom. Snacks zullen voorzien 

zijn. 

 

 

 

Zondag 04/12 –Sinterklaas                           14u – 17u 

“Sinterklaas kapoentje, leg wat in men schoentje, leg wat in men laarsje, dank u 

sinterklaasje!” Het is te hopen dat jullie dit jaar braaf zijn geweest want de Sint komt vandaag 

weer langs. 
 
Zondag 11/12 –Quizvergadering                          14u – 17u 

Nu het examens zijn gaan we ulle is extra op de proef stellen. Welke jvk is de slimste? 

 
Zaterdag 17/12 –Kerstzingen                           19u – 22u 

Het is weer tijd voor ons jaarlijkse kerstfeestje. Smeer jullie stem dus al maar en neem elk een 

cadeau van +- 5 euro mee voor de andere JVK’s. 
  

December 



 
 

September 
 

 

Zondag 18/09 –Gewone vergadering            14u – 17u 

Eindelijk weer scoutszondagen! Maar ook weer school voor jullie baaaaaa.  Dus de 1ste 

vergadering gaan we nog niet te zot doen en een ouderwetse vergadering houden. Op het 

gemak baseball, sjotten,rugby … voor de laatste keer met jullie leiding van het jaar ervoor. 

 

Zaterdag 17/09 – Jaarmarkt Gooik                                       

Vandaag ist jaarmarkt in Gooik, passeert allemaal is om dag te zegge tegen jullie 

fantastische leiding die hun hier al sinds 6u aant rotamuseren is. 

 

 

 

 

 Zondag 02/10 - Startdag               14u – 17u 

Voor deze vergadering gaan jullie allemaal een vriendje meepakken (als jullie dat hebben) 

dat niks te doen heeft op zijn zondag. We zullen laten zien hoe tof tskoete wel ni is! De leiding 

zal denktanken voor originele spelletjes. 

 

Zondag 09/10 – Overgang                           14u – 17u 

Wees goe voorbereid manne want deze zondag zulde naar spijf rieken. Want het is overgang 

hahahahaha. Ik zou ni u chicste schoenen aandoen als ik jullie was. Maar er is een troost! 

Leider Vandam moet ook nog gedoopt worden! We zullen hem daarmee helpen aaaaa. 

 

Zondag 16/10 – Bosspel               14u – 17u 

Het is weer nekeer tijd voor naar het bos te trekken hé. Jullie geweldige nieuwe leiding heeft 

een meesterspel in elkaar gefratst om jullie te kunnen entertainen want wa kampjes maken 

zijn jullie al capabel genoeg voor (denken wij toch). 

 

Zondag 23/10 – Weekend van de jeugd                                      14u – 17u 

Het is weer het moment van het jaar da Joost afkomt me een doem spel dat we tegen die 

andere loser jeugdbewegingen van in de buurt spelen. We zullen ons moeten bewijzen dat 

we de beste zijn van Gooik! En niet die debielen van Uidekrij. 

 

Zaterdag 29/10 – Avondspel                           19u – 22u 

BOE! Ge waart verschoten hé? Tis tijd voor een nachtspel en wa is er beter dan een 

nachtspel in het bos? Een nachtspel in het bos tijdens halloweeeeeen! Dus Nant pak maar 2 

broeken mee want ge zult pissen van de schrik makker. 

  

Oktober 



 

 

Zondag 06/11 – Dorpspel               14u – 17u 

Altijd opt scoutsterrein zijn tijdens u zondagen is ewa repetitief ni? Vandaar gaan we het 

mooie Gooik intrekken tijdens ons dorpspel! 

 

Zondag 13/11 – Kampvuur               

Het is weer zover om onze recente jaarlijkse traditie te doen zodat mensen betalen en wat 

dom staren naar vuur. Jullie hulp zal zeker en vast nodig zijn  

 

Zondag 20/11 –WK voetbal              14u – 17u 
Joepie het wk! Weer elke match gaan letten op een groot scherm terwijl er marginale ouders 

worden weggestuurd omdat ze iets te luid en racistisch zijn. Wij gaan ondertussen zien wie er 

van ons kan sjotten en wie absoluut nooit meer een bal moet aanraken omdat hij slecht is. 

Julle de leiding heeft hoge verwachtingen omdat er voetbaltalent in u bloed zit. Noooooot!! 

 

Zondag 27/11 – Quiz                14u – 17u 

De leiding vroeg zich af wie van jullie echt doem als lood is en wie de nieuwe Einstein kan 

worden. We houden dus ne goeie ouwe quiz! Leer maar al de totems van de leiding uit u 

hoofd! Ja ook de voortotems Maren! Laat zien dat jullie niet een bende krabbers zijn gelijk 

Kelly. 

 

 
Zondag 04/12 – Sinterklaas               14u – 17u 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Tis de oude man met de witte baard die 

snoep geeft aan kinderen! Klinkt niet zo onschuldig als ge het zo zegt hé? Vandaag zal de 

Sint laten zien wie wat zoets krijgt en wie heel doem was dees jaar. 

 

Zaterdag 10/12 – Filmavond               19u – 22u 

Het is het moment om jullie wat meer bij te leren in de filmcultuur. Deze avond zal het chillings 

zijn en snacken terwijl we na ne film letten. Wij voorzien vanalles wel geen zorgen! 

 

Zaterdag 17/12 – Kerstzingen               20u – 23u 

Gelle kent ulle tekst toch nog Ofni? We zullen jullie wel nog vite faits opfrissen. Want het is tijd 

om te zingen voor geld! Sommige mensen zijn genereus, andere zijn eikels die vies naar u 

letten. Erna is er natuurlijk dan ook een diner voorzien. Ik zou mij ook warm kleden, allez das 

logisch tis winter. 

 

  

November 

December 



 
 

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 2022-2023’. 

 

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

nieuw is in Scouts Gooik. 

 

 

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

 

 

 

GEGEVENS NIEUW LID 2022-2023 

 

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! 

 


