
Hey scoutsleden en -ouders! 

 

Eindelijk kan het nieuwe scoutsjaar van start gaan, in dit eerste jefke vind je alle informatie die je nodig 

hebt voor de start van het nieuwe scoutsjaar. Je nieuwe leiding, informatie om je in te schrijven, de 

activiteiten, … 

Scroll simpelweg naar de juiste groep en daar zul je alle informatie vinden die je nodig hebt. Mocht je 

daarna toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar iemand van de leiding. 

 

Een stevige linker  

De leiding 

 

SEPTEMBER - NOVEMBER 



 

Kapoenen 



  

 

 

Hey jij… 



 

 

 

  

 

           Zazou                                           Rikki                Asjra             Nala                    Veva  

o maartenvermeiren@hotmail.be  
 

o 0475659209 

 
o Jozef Reyniersstraat 10 

2990 Wuustwezel 

 

 

o Quinten.nuyts@gmail.com 
 

o 0478134862 

 
o Ringdreef 22 

2990 Wuustwezel 
 

o Lucas.bream03@gmail.com  
 

o 0499210640 

 
o Wielewaaldreef 3  

2990 Wuustwezel 
 

o zitanorapeeters@gmail.com  
 

o 0472767671 

 
o Pastoor de witstraat 18 

2990 Wuustwezel 
 

o elienvanbrecht@outlook.com 
 

o 0460967414 

 
o Wielewaaldreef 31 

2990 Wuustwezel 
 

mailto:zitanorapeeters@gmail.com


 

  

 

19/09: 13u – 17u:  

Zin in een lekkere pannenkoek of 

hotdog? Wil je aan je ouders laten 

zien waar je de komende zondagen 

gaat ravotten? Kom dan zeker naar 

de openscoutsdag!! 

26/09: 14u – 17u:  

Zijn jullie ook zo benieuwd wie er 

nieuw is bij de kapoenen? Kom het 

ontdekken op de overgang 

3/10: 14u – 17u:  

Vandaag leren we elkaar allemaal 

een beetje beter kennen op de 

kennismakingsspelen 

 

10/10: 14u – 17u:  

Vandaag gaan we ontdekking in het 

bos. Ben jij ook zo benieuwd wat we 

daar allemaal gaan ontdekken?  

17/10: familiezondag: 

Vandaag is er spijtig genoeg geen 

activiteit. De leiding is volop bezig 

met de voorbereidingen van het 

komende top jaar.  

24/10: 14u – 17u:  

Vandaag spelen we 

laddercompetitie. Wie gaat 

er het snelste vanboven aan 

de ladder staan?  

29/10: 19u – 21u:  

Kom je vandaag mee 

griezelen op de 

Halloweenwandeling?   

7/11: familiezondag:  

Vandaag geen activiteit. Hopelijk 

komen jullie wel genieten van de 

jaarlijkse Breughelavond!  

 

14/11: 14u – 17u:  

1 tip: de blaadjes vallen 

langzaam aan allemaal van de 

bomen? Waar hebben wij het 

over?  

21/11: 14u – 17u:  

Vandaag is er een jarige in ons 

midden. Maar wie? Kom jij mee 

feesten?  

28/11: 14u – 17u:  

Vandaag gaan we op 

wandel door Gooreind.  



 

 

 

Inschrijvingen:  

• Uw kind mag drie keer komen 

proberen alvorens het 

inschrijvingsgeld te betalen.  

• Het inschrijvingsgeld bedraagt 

voor het eerste kind 50 euro voor 

het tweede kind is dit 45 euro en 

voor het derde kind is het 40 euro. 

U dient dit bedrag over te 

schrijven op het volgende 

rekeningnummer: 

BE95 7010 1242 9258 met 

vermelding van naam en tak. 

• Wij als kapoenenleiding vragen 

om 7 euro extra over te schrijven 

voor de wekelijkse vieruurtjes. 

 

Scouts op maat: 

Opdat de scouts voor iedereen 

toegankelijk blijft bieden wij 

ook dit jaar ‘scouts op maat’ 

aan. Met verlaagde 

inschrijvingsgelden (scoutsjaar, 

weekend, kamp) willen we 

ervoor zorgen dat      scouting 

een betaalbare hobby is voor 

iedereen. Aarzel niet om     

contact op te nemen met de 

groepsleiding voor meer 

informatie! 

seppevdyck@gmail.com  

  

 

 

Trooper:  

Via Trooper kan je onze vereniging 

steunen . Simpelweg door online te 

shoppen. Bij elke online aankoop bij 

één van de meer dan 600 partnershops 

gaat er een procentje van jouw 

aankoopbedrag naar onze clubkas. Zo 

kunnen wij sparen voor nieuw 

materiaal.  

https://www.trooper.be/nl/trooperver

enigingen/scoutsgooreind 

mailto:seppevdyck@gmail.com


 

WELKA’S 



26/09  (14-17U) 

 KOM KENNISMAKEN 

MET JULLIE 

FANTASTISCHE LEIDING 

OP DE OVERGANG 

 

03/10  (14-17U) 

 STRATEGOOOO IN 

HET BOS  

10/10  (14-17U) 

 VANDAAG GAAN WE 

OP SCHATTENJACHT! 

 

17/10 

 FAMILIEZONDAG, TOT 

VOLGENDE WEEK! 

(dit weekend is het geen activiteit) 

24/10 (14-17U) 

VANDAAG IETS MET 

VEEL SPORTEN EN 

SPELEN… 

29/10  (19-21U) 

WAT WE VANANVOND 

DOEN IS VOORLOPIG 

NOG EEN VERASSING… 

SPANNEUUND 

06/11 

ALLEN WELKOM OM TE 

KOMEN SMULLEN OP 

ONZE HEERLIJKE 

BREUGELAVOND!! 

(dit weekend is het geen activiteit) 

 
14/11  (06-08 U) 

MET DE DAPPERE 

VROEGE VOGELS GAAN 

WE VANDAAG OP 

DAUWTOCHT! 

21/11  (14-17u) 

JOEPIEEE WE HEBBEN 

IETS TE VIEREN 

VANDAAG!!! KOM 

ONTDEKKEN WAT… 

28/11  (14-17u) 

VANDAAG GAAN NOG 

EENS OP ONTDEKKING 

IN HET PRACHTIGE 

BOS!!  

19/09  (VANAF 13U) 

 KOM JE AMUSEREN OP DE 

OPENSCOUTSDAG, OUDERS 

OOK WELKOM VOOR EEN 

HAPJE EN DRANKJE! 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE WELKALEIDING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKKI (takleiding) 

Naam : Mathias Preud’homme 

Telefoon : 04 71 40 57 33 

Email : mathiaspreudhomme2002@gmail.com 

Adres: Oude Baan 137 

Geboortedatum:  08/05/2002 

Totem: Wilskrachtig Smelleken 

 

 SHERE KHAN  

Naam : Kobe Van Look 

Telefoon : 04 71 24 08 09 

Email : k.vanlook@hotmail.com 

Adres : Mansionstraat 70 

Geboortedatum : 11/01/2002 

Totem : Amusante Bever                                                                          

MARALA 

Naam : June Nuyts  

Telefoon : 04 77 04 18 06 

Email : june.nuyts@icloud.com 

Adres : Ringdreef 22 

Geboortedatum : 07/02/2002 

Totem : Dartele Lijster 

SONA 

Naam : Robbe Claes 

Telefoon : 04 99 15 46 87 

Email : robbe.claes13@gmail.com 

Adres : Arthur Boelstraat 50 

Geboortedatum : 19/07/2003 

Totem : Amusante Fred  

RAMA 

Naam : Nora Peeters 

Telefoon : 04 72 76 34 09 

Email : norapeeters123@gmail.com 

Adres : Pastoor de Witstraat 18 

Geboortedatum : 21/11/2003 

Totem : Blijmoedige Antilope 

Haaaalllooooo liefste welka’s  

EINDELIJK is het zover en kunnen we weer starten aan een super-mega-fantastisch 

scoutsjaar!!! Wij hebben er alvast heel veel zin in!!! 

Als jullie doorheen het jaar vragen hebben aarzel dan niet om een berichtje of 

mailtje te sturen naar iemand van de leiding! 

INSCHRIJVEN: 

1e kind: €50   2e kind: €45   3e kind: €40 
+€7 per kind voor de vieruurtjes voor het hele jaar. (Ineens mee overschrijven met 
het inschrijvingsgeld)     BE95 7010 1242 9258    Met vermelding naam en tak. 
 
SCOUTS OP MAAT: 
Om de scouts zo toegankelijk mogelijk te maken bieden we “scouts op maat” aan. 
Met verlaagde inschrijvingskosten willen we ervoor zorgen dat elk lid kan genieten 
van het scoutsjaar, weekend en kamp.  
Aarzel zeker niet om contact op te nemen met seppevdyck@gmail.com voor meer 

informatie en vragen!  

 

 

Vergeet niet om tijdens het online shoppen Trooper te gebruiken! 

Trooper werkt samen met talloze partnershops. Bij elke online aankoop 

wordt een percent van uw aankoopbedrag bijgedragen aan onze 

scoutsvereniging. U steunt er ons enorm mee en er zijn geen extra 

kosten! Voor meer info kan u terecht bij www.trooper.be 

mailto:seppevdyck@gmail.com


 

WOLVEN 



 



:HONRP�OLHIVWH�*DVWHQ�LQ�RQV�JORHGQLHXZH�5HVWDXUDQW� 

ǵ/RV�/RERV�GH�*RRUHLQGǶ�� 

'H]H���VWHUUHQFKHIV�VFKRWHOHQ�MXOOLH�GLW�MDDU�HHQ�DDQWDO�YHUVH� 

WRSDFWLYLWHLWHQ�YRRU��3URHI�ELM�RQV�GH�ORNDOH�VFRXWVHUYDULQJ�� 

JHJDUDQGHHUG�YRRU�LHGHU�ZDW�ZLOV��RRN�PRHLOLMNH�HWHUV�� 

$DU]HO�QLHW�RQV�WH�FRQWDFWHUHQ�ELM�HYHQWXHOH�DOOHUJLHQ�RI�DQGHUH�NODFKWHQ� 

 

.LMN�VQHO�YHUGHU�QDDU�RQ]H�XLWJHEUHLGH�PHQXNDDUW� 

-9RRUJHUHFKW- 

 
 

 

=RQGDJ����VHSWHPEHU���X�WRW���X 

7URPPHO�KHHO� MH� IDPLOLH�HQ�DO� MH�YULHQGHQ�RS�RP�HHQV�WH�NRPHQ�
URQGVQXIIHOHQ�RS�GH�VFRXWV�HQ�HHQ� OHNNHUH�SDQQHQNRHN�WH�HWHQ��
1X�KHW�ZHHU�PDJ�RUJDQLVHHUW�GH�6FRXWV�HHQ�RSHQGHXUGDJ� 

 

 
 

=RQGDJ����VHSWHPEHU���X�WRW���X 

%HQ�MLM�ZROI�JHZRUGHQ"�0LV�GDQ�]HNHU�GH�RYHUJDQJ�QLHW��8LWHUDDUG�
ZRUGHQ� RRN� GH� WZHHGHMDDUV� YHUZDFKW� RP� KHW� MDDU� PHH� DI� WH�
WUDSSHQǾ 

 

 
 

=RQGDJ���RNWREHU���X�WRW���X 

,V�KHW�HHQ�NRQLMQ"�(HQ�VFKLOGSDG"�(HQ�FKLPSDQVHH"�1HHQ��KHW� LV�
HHQ�-RWWXP�LQ�KHW�ZLOG��2PGDW�KHW�PDDQGDJ�:HUHOGGLHUHQGDJ�LV�
VSHOHQ�ZH�YDQGDDJ�KHW�JURWH�GLHUHQVSHO� 

 



-+RRIGJHUHFKW- 

 
 

 

=RQGDJ����RNWREHU���X�WRW���X 

'RH�]HNHU�JHHQ�VDQGDOHQ�DDQ��:H�WUHNNHQ�YDQGDDJ�KHW�ERV�LQ� 

 

 
 

:HHNHQG�YDQ����RNWREHU 

/HLGLQJVZHHNHQG��MXOOLH�OHLGLQJ�LV�GLW�ZHHNHQG�GUXN�EH]LJ�PHW�KHW�
SODQQHQ�YDQ�KHW�YHUGHUH�VFRXWVMDDU��:LM�KHEEHQ�HU�DOYDVW�YHHO�]LQ�
LQ��MXOOLH�RRN"�7RW�YROJHQGH�ZHHN� 

 

 
 

=RQGDJ����RNWREHU���X�WRW���X 

9RRUDOHHU� MH�RYHUVWHHNW�NLMN�MH�VWHHGV�QDDU�OLQNV�HQ�QDDU�UHFKWV��
:H�JDDQ�YDQGDDJ�KHW�PRRLH�*RRUHLQG�RQYHLOLJ�PDNHQ�WLMGHQV�HHQ�
VXSHUOHXN�GRUSVVSHO� 

 

 
 

9ULMGDJ����RNWREHU���X�WRW��� 

=LQ�RP�WH�JULH]HOHQ"�7UHN� MH� HQJVWH�YHUNOHHGNOHUHQ�DDQ�HQ�NRP�
GH�OHLGLQJ�EDQJ�PDNHQ�RS�GH�+DOORZHHQDFWLYLWHLW�� 

 

-'HVVHUW- 
 

 
 

:HHNHQG�YDQ���QRYHPEHU� 

'LW� ZHHNHQG� LV� HU� VSLMWLJ� JHQRHJ� JHHQ� DFWLYLWHLW� PDDU� GH�
%UHXJKHODYRQG� RS� ]RQGDJ� �� QRYHPEHU�PDDNW� GDW� KRSHOLMN� JRHG��
7RW�GDQ� 

 

 
 

=RQGDJ����QRYHPEHU���X�WRW���X 

0HWHUVODQJ� WRXZ� HQ� ]ZDUH� EDONHQ�� � ZHHW� MLM� ZDW� ZH� YDQGDDJ�
JDDQ�GRHQ"��+LQW��6MRUUHQ�� 

 

 
 

=RQGDJ����QRYHPEHU���X�WRW���X 

6SRUW� HQ� VSHO��+RSHOLMN�EHQ� MH�JRHG�XLWJHVODSHQ�YDQGDDJ��KHW�]DO�
HHQ�VSRUWLHYH�QDPLGGDJ�ZRUGHQ�� 

 

 
 

=RQGDJ����QRYHPEHU� 

.OHHG�MH�ZDUP�DDQ�HQ�YHUJHHW�MH�ERWWLQHV�QLHW��ZH�EHJLQQHQ�GH]H�
]RQGDJ�PHW�HHQ�VWHYLJH�GDXZWRFKW� 

 



-1RJ�ZDW�EHODQJULMNH�LQIR- 
 

:LH�]LMQ�ZLM" 

'H�ZROYHQ�]LMQ�VLQGV��� MDDU�HHQ�QLHXZH�OHHIWLMGVJURHS�ELM�6FRXWV�
*RRUHLQG�� 'H]H� WDN� FRPELQHHUW� KHW� EHVWH� YDQ� GH�:HOND-� HQ� GH�
-RQJLYHUWDN�� 'LW� KRXGW� LQ� GDW� HU� QRJ� KHHO� YHHO� JHVSHHOG� ]DO�����
ZRUGHQ� PDDU� VWLOODDQ� ]DO� GH� IRFXV� RRN� YHUVFKXLYHQ� QDDU� LHWV�
PHHU� ǵHFKWHǶ� VFRXWLQJDFWLYLWHLWHQ�� :H� ]XOOHQ� OHUHQ� KRH� MH� YXXU�
PDDNW�� PHW� GH� ELMO� RPJDDW�� WHQWHQ� RS]HW�� HHQ� VWHYLJH�������������
FRQVWUXFWLH� VMRUW� HQ� QRJ� YHHO�PHHU�� 8LWHUDDUG� JHEHXUW� GLW� DOOHV�
RQGHU�WRH]LFKW�HQ�EHJHOHLGLQJ�YDQ���HUYDUHQ�OHLGHUV�� 

 

8QLIRUP 

2PGDW�ZH�YDQDI� GLW� MDDU� GH� LHWV� VHULHX]HUH�NDQW� RSJDDQ� LV� KHW�
RRN� GH� EHGRHOLQJ� GDW� GH� ZROYHQ� HHQ� �DO� GDQ� QLHW� FRPSOHHW��������
XQLIRUP�KHEEHQ�� 

8QLIRUP� �6KRUW�URN���WVKLUW�WUXL���+HPG���6MDDOWMH�� 

+HW� GUDJHQ�YDQ� MH�XQLIRUP� LV� XLWHUDDUG�QLHW� YHUSOLFKW�PDDU�KHW�
KHEEHQ�YDQ�HHQ�VMDDOWMH�HQ�HHQ�KHPG��]HNHU�RS�NDPS��LV�ZHO�DDQ�
JHZH]HQ��+HW�VFRXWVXQLIRUP�PDDNW�RQV�QDDU�EXLWHQ�WRH�WRW�HHQ�
JHKHHO� HQ� ]RUJW�YRRU�JHOLMNKHLG�ELQQHQ�GH�JURHS��(Q�ZLH�ZLOW� HU�
QX�QLHW�]RǶQ�FRRO�KHPG�DOV�GH�OHLGLQJ"""�+HW�XQLIRUP�NDQ�ZRUGHQ�
EHVWHOG�RS�GH�ZHEVLWH�YDQ�+233(5�RI�LQ�HHQ�+233(5-ZLQNHO��:LH�
QRJ� JHHQ� VMDDOWMH� KHHIW� NDQ� HU� QD� HHQ� DFWLYLWHLW� HHQWMH� NRSHQ�
YRRU���HXUR� 

 

+RH�NDQ�MH�RQV�EHUHLNHQ" 

$OV� HU� HYHQWXHOH� YUDJHQ� RI� RSPHUNLQJHQ� ]LMQ�PRJHQ� GH]H� DOWLMG�
YLD� PDLO� DDQ� GH� OHLGLQJ� ZRUGHQ� GRRUJHJHYHQ�� 2RN� ]RXGHQ� ZLM����
GLW�MDDU�JUDDJ�HHQ�:KDWVDSS�FKDW�RSVWDUWHQ�]RGDW�ZH�LHWV�VQHOOHU�
EHUHLNEDDU�]LMQ��9LD�GH]H�ZHJ��PDDU�RRN�QRJ�YLD�PDLO��]XOOHQ�RRN�
HYHQWXHOH� ZLM]LJLQJHQ� LQ� KHW� SURJUDPPD� RI� LHWV� GHUJHOLMNV������
ZRUGHQ� JHFRPPXQLFHHUG�� ,HGHUHHQ� GLH� LQWHUHVVH� KHHIW� RP� DDQ�
GH]H�FKDW�GHHO�WH�QHPHQ�PDJ�]LMQ�JVPQXPPHU�GRRUPDLOHQ�QDDU�
EDVSHHWHUV���#JPDLO�FRP�����RXGHU�SHU�NLQG�YROVWDDW� 

 

 

,QVFKULMYHQ 

,QVFKULMYHQ�NDQ�MH�]RDOV�HON�MDDU�GRHQ�GRRU�KHW�OLGJHOG�WH�VWRUWHQ�
QDDU� GH� :ROYHQUHNHQLQJ� PHW� LQ� GH� PHGHGHOLQJ����������������������
QDDP�NLQG�����ǵ:ROYHQǶ� 

5HNHQLQJQXPPHU�:ROYHQ��%(�������������������������� 

�VWH�NLQG�LQ�GH�VFRXWV��Ȑ��������GH�NLQG�Ȑ��������GH�NLQG�Ȑ��� 

 

6FRXWV�RS�PDDW 

2SGDW�GH�VFRXWV�YRRU�LHGHUHHQ�WRHJDQNHOLMN�EOLMIW�ELHGHQ�ZLM�RRN�
GLW�MDDU�ǵVFRXWV�RS�PDDWǶ�DDQ��0HW�YHUODDJGH�LQVFKULMYLQJVJHOGHQ�
�VFRXWVMDDU�� ZHHNHQG�� NDPS�� ZLOOHQ� ZH� HUYRRU� ]RUJHQ� GDW������
VFRXWLQJ� HHQ� EHWDDOEDUH�KREE\� LV� YRRU� LHGHUHHQ�� $DU]HO� QLHW� RP�����
FRQWDFW�RS�WH�QHPHQ�PHW�GH�JURHSVOHLGLQJ�YRRU�PHHU�LQIRUPDWLH�
VHSSHYG\FN#JPDLO�FRP 

 

&RURQD 

:LM� ]XOOHQ� KHW� QLHXZH� VFRXWVMDDU� XLWHUDDUG� VWDUWHQ� FRQIRUP� GH�
JHOGHQGH�PDDWUHJHOHQ�HQ�SDVVHQ�RQV�DDQ�LQGLHQ�GH]H�YHUDQGHUHQ��
*HOXNNLJ� PRJHQ� ZH� EHJLQQHQ� ]RQGHU� PRQGPDVNHUV� HQ� LV� KHW�
KDQGHQ� ZDVVHQ� QLHW� PHHU� YHUSOLFKW� �DO� EOLMIW� GLH� RSWLH� HU� ZHO���
2RN�]XOOHQ�GH�DFWLYLWHLWHQ�ZHHU�GRRUJDDQ�RS�KHW�VWDQGDDUG�XXU�
���X�WRW���X���WHQ]LM�DQGHUV�YHUPHOG� 

 

 

 

 

 

 

 

6WHYLJH�OLQNHU�� 

-XOOLH�ZROYHQOHLGLQJ��6HQQH��7LER��-RWWXP��-XOHV��5XSHUW�HQ�%DV 



 



 
JONGGIVERS 



|SEPTEMBER| 
4e weekend van november    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 07:23     zonsondergang: 19:46 
 

19  

ZONDAG 

openscoutsdag 

13u tot 17u  



|SEPTEMBER| 
4e weekend van september    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 7:35     zonsondergang: 19:31 
 

26 
 

ZONDAG 

Vandaag is het de eerste activiteit 

van het jaar, de overgang! Jullie 

zijn welkom van 14u tot 17u. 



|OKTOBER| 
1e weekend van oktober    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 7:46     zonsondergang: 19:16 
 

3  

 

ZONDAG 

Hoog tijd om ons prachtig dorp 

nog eens te gaan verkennen. 

Dorpsspel van 14u tot 17u. 



|OKTOBER| 
2e weekend van oktober    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 7:58     zonsondergang: 19:01 
 

10  

 

ZONDAG 

Vandaag gaan we ons uitleven 

in het bos van 14u tot 17u. 



|OKTOBER| 
3e weekend van oktober    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 8:09     zonsondergang: 18:46 
 

17  

ZONDAG 

Dit weekend gaat de leiding op 

leidingsweekend om een supertof 

scoutsjaar te plannen voor jullie! 

Vandaag zal er dus helaas geen 

activiteit zijn.  



|OKTOBER| 
4e weekend van oktober    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 8:21     zonsondergang: 18:32 
 

24  

 

ZONDAG 

Neem vandaag zeker je gamel, bestek, 

een snijplank, een handdoek en €3 

mee want we gaan koken! 

Woudloperskeuken van 10u tot 13u  



|OKTOBER| 
5e weekend van oktober    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 8:29     zonsondergang: 18:22 
 

29  

VRIJDAG 

!OPGELET! dit weekend is het 

activiteit op VRIJDAG! Doe zeker 

stevige schoenen aan, want we gaan 

op dropping! Jullie ouders worden 

nog op de hoogte gebracht van waar 

we verzamelen. 19u  tot 22u.  



|NOVEMBER| 
1e weekend van november    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 7:45     zonsondergang: 17:07 
 

6  

Zaterdag 

Vandaag kunnen jullie komen smullen 

op de Breughelavond! Er zal zondag 

dus geen activiteit zijn. 



|NOVEMBER| 
2e weekend van november    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 7:57     zonsondergang: 16:57 
 

14  

ZONDAG 

Bereid jullie maar goed voor, want 

we gaan quizzen van 14u tot 17u!!  



|NOVEMBER| 
3e weekend van november    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 8:08     zonsondergang: 16:48 
 

21  

  

ZONDAG 

Vandaag gaan we uitzoeken wie de 

avontuurlijkste jonggivers zijn in 

het grote Expeditie Robinson spel! 

14u tot 17u. 



|NOVEMBER| 
4e weekend van november    jonggivers 2021-2022 
Zonsopgang: 8:19     zonsondergang: 16:42 
 

28  

 

ZONDAG 

Kleed jullie vandaag maar warm 

aan, want we gaan op dauwtocht 

van 6u30 tot 9u!  



|INSCHRIJVING| 
jonggivers 2021-2022 

 

  

Eerste kind: €50 

Tweede kind: €45 

Derde kind: €40 

 

Overschrijven naar rekeningnummer     

BE91 7555 2413 2176                    

met vermelding NAAM + TAK 

 

meer info over ‘lidgeld op maat’ en het 

inschrijven van nieuwe kinderen vind je 

op www.scoutsgooreind.be 

 

 

 

 

http://www.scoutsgooreind.be/


|Milan De Wilde| 

Totem:    Vredelievende Newfoundlander  

Geboortedatum:   16 November 2001    
e-mail:    milandewilde1@hotmail.com  
telefoonnummer:   0493491851 
 

 

 

 

 

 

 



|Michiel Boden| 

Totem:     Behulpzame Spitssnuitdolfijn  
Geboortedatum:   12 April 2002  
e-mail:     michielboden2002@gmail.com  
Telefoonnummer:   0473596247 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



|Seppe Van Dyck| 

Totem:    Gezellige Papegaai    

Geboortedatum:   14 Augustus 2001   
e-mail:    seppevdyck@gmail.com 

telefoonnummer:   0471241478 
 
 

 

 

 

 



|Aiko Tumelaire| 

Totem:    Scherpzinnige Giraf   

Geboortedatum:   24 Juli 2002   
e-mail:    tumelaireaiko@gmail.com 

telefoonnummer:   0499478780 
 
 

 
 



|Stef Beyers| 

Totem:    Bedaarde Tapir  

Geboortedatum:   7 Juni 2002 
e-mail:    Stef.beyers@outlook.be 

telefoonnummer:        0493 57 53 93  
 
 

 

 
 



 

GIVERS 



 
 
 
 

Givers 2021-2022 
 

 



 

 

 

Rune, 21 
1,1 kilometer uit de buurt – 0493638509 

Dit jaar wordt mijn 16e jaar scouts, en met jou wordt het een knaller van 
formaat. Hopelijk ben ik na dit jaar afgestudeerd als verpleegkundige, ik 
zal jouw wondjes en pijntjes met veel zorg en liefde verzorgen ;)) Wie 
weet deze Moedige arasari aan de haak te slagen? 

 

 



 

Luca, 20 

1,2 kilometer uit de buurt – 0491513651 

Coucou, Luca hier!! Ik zit op kot in Leuven en studeer rechten #livelovelaw. 
Naast braaf studeren durf ik ook al eens een feestje mee te pikken. Ik ben 
op zoek naar een hele toffe scout die samen met deze Levenslustige 
Torenvalk een liefdesnestje wilt bouwen hihi. Durf jij deze catfish te 
vangen????  
 

 



 

 

Hanne, 20 

1,3 kilometer uit de buurt – 0498132832 

Hey hoi, Hanne hier. Afgestudeerd als ergotherapeut en feestbeest :)) Ik 
pik dus wel eens graag een goei feestje mee. Ik breng mijn zondagen al 13 
jaar door op de scouts, en still counting. Nu zoek ik nog iemand om de rest 
van mijn dagen met op te vullen ;)) 
xxxOprechte steltkluut 
 

 



      

 

 

Bob, 20 

 2.1 kilometer uit de buurt - 0496861788 

Joe Bob hier. Kzen nen harde werker en doe graag domme dingen. 
Feesten staat ook op de planning als ik niet moet werken. Mijn totem 
is Trouwe boomklever. Ik zoek iemand om mijne was te doen en lange 
avond te spenderen op feestjes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Dries, 19 

950m uit de buurt 
Hallowkes daar, ik ben Dries. Al 14j ben ik een scout in hart en nieren. 
Daarbuiten kan je me wel tegenkomen tijdens een loop of fietstoertje. De 
echt gelukkigen kunnen me wel eens spotten aan de rand van de weg als ik 
één of andere plant sta te onderzoeken, zoals een goede biologiestudent 
doet. Nu zoek ik iemand om de paringsdans met deze Leergierige Pinguïn te 
doen. 

 

 



Jefke September-

November 

Inschrijvingen  
Het inschrijvingsgeld bedraagt: 

- voor het eerste kind 50 euro  
- voor het tweede kind is dit 45 euro  
- voor het derde kind is het 40 euro.  

U dient dit bedrag over te schrijven tegen 8 oktober op het 

volgende rekeningnummer: BE95 7010 1242 9258 met 
vermelding van naam en tak.  

Scouts op maat: 

Omdat wij de scouts voor iedereen toegankelijk willen 

maken en het zeer belangrijk vinden dat iedereen bij ons 

terecht kan, bieden wij ook dit jaar ‘scouts op maat’ aan. 

Met verlaagde inschrijvingsgelden (scoutsjaar, weekend, 

kamp) willen we ervoor zorgen dat      scouting een 

betaalbare hobby is voor iedereen. Aarzel niet om contact 

op te nemen met de groepsleiding voor meer informatie! 

seppevdyck@gmail.com 

 

 

 

mailto:seppevdyck@gmail.com


Trooper  

Via Trooper kan je onze vereniging steunen. Simpelweg 

door online te shoppen, kan het nog beter? Bij elke online 

aankoop bij één van de meer dan 600 partnershops gaat 

er een procentje van jouw aankoopbedrag naar onze 

clubkas. Zo kunnen wij sparen voor nieuw materiaal.  

LINK: 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsgooreind 

 

Instagram 
Sinds kort heeft de scouts een eigen instagram pagina, als 

je ons nog niet volgt, kan je ons volgen door deze QR-code 

te scannen. Hier komen foto’s van kampen, weekends, 

activiteiten… op. Tot op onze pagina! 

  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsgooreind


Activiteiten  
Zaterdag 18 september: 

Het nieuwe scoutsjaar gaat bijna van start, jullie mogen ons dan 

ook komen helpen om dit helemaal goed te laten verlopen. 

Jullie worden verwacht om 10 uur op de scouts om mee te 

helpen opstellen. Neem zelf boterhammetjes of een 

lunchpaketje mee :)) 

 

Zondag 19 september:  

Vandaag is het openscoutsdag, kom zeker en vast eens dag 

zeggen en pikt ook een lekker hapje en drankje mee ;))13-17 uur 

 

Zondag 26 september: 

OOOMMMGGGGG EERSTE ACTIVITEIT van 14-17 uur!!!!!!! 🙌🙌🙌 

 

Zondag 03 oktober: 

First date, spannend!!! 🙌 Kom ontdekken wat jouw onbekende 

liefde in petto heeft van 14-17 uur. 

 

Zondag 10 oktober: 

Hoeveel weegt een ijsbeer? Genoeg om het ijs te breken. 🧊🧊 14-

17 uur 

 

Zondag 17 oktober: 

PFFF left on read, pijnlijk. 🙌  Dit weekend zijn wij op 

leidingsweekend om een topjaar in elkaar te steken.  

 

  



Zondag 24 oktober: 

Gij marginaal? Ik marginaal? MUILEN? Trek allemaal jullie 

marginaalste outfit aan en kom met de fiets naar de scouts om 

12:00 uur, om +- 18 uur zijn we terug op de scouts. Vergeet jullie 

boterhammekes niet!  

 

Vrijdag 29 oktober 

Wat is de kans dat je verloren loopt in iemands ogen? We zullen 

het vandaag zien, kunnen jullie de verleiding aan? 21-23 uur   

 

Zaterdag 06 november: 

Vandaag is het naar jaarlijkse gewoonte weer onze 

breugelavond, en er is er één jarig vandaag. Goeie reden dus 

om te komen en er eentje te drinken op de 21ste (ppff echte 

bomma) verjaardag van Hanne.  VERDERE INFO VOLGT NOG :)) 

 

Zondag 14 november 

Hoe eet gij u ei graag? Gebakken, gekookt of bevrucht.   

Jullie mogen dit komen klaarmaken op de scouts van 10- 14 uur 

MEENEMEN:  

- €3  

- Snijmesje  

- Snijplank  

- Gamel  

- Keukenhanddoek 

 

Zondag 21 november  

Ik zou je graag meenemen naar de film maar dat ga niet omdat 

ik geen “eigen snacks” mag meenemen 🙌🙌 *hihihi snappieee* 

14-17 uur  

 

 

Zondag 28 november 



We kennen elkaar nu al lang, willen wij anders is in de boskes 

afspreken? Zo ja: welkom op de scouts tussen 14 en 17 uur. Ik tel 

de seconden al af geile tijger RAUWTCH !!!!! 🙌 

 

TOT BINNENKORT GIVERS, WIJ KIJKEN ER AL 

NAAR UIT. HET WORDT EEN JAAR MET HEEL 

VEEL LIEFDE, GEZELLIGE MOMENTEN EN 

ROMANTISCHE KNUFFELS :))) 

STEVIGE LINKER VAN JULLIE NIEUWE 

LEIDING  

RUNE- LUCA- BOB- DRIES- HANNE 

 

 



 

JINS 



 

 

 

 

 

Jins 2021 - 2022 

 

 
  
  
  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Dag liefste Jins en ouders,  

 

Eindelijk is het zover: het scoutsjaar kan weer beginnen!!! Dit jaar wordt een bangelijk leuk en 

spannend jaar. De jins is een nieuwe groep binnen scouts Gooreind dus samen met jullie willen 

we er een onvergetelijk eerste jinjaar van maken. In dit eerste Jefke stellen wij ons als leiding 

even voor en we delen de eerste activiteiten mee. Jullie vinden hier ook een paar “bucketlists” 

in terug. We willen graag van jullie weten wat voor activiteiten jullie dit jaar willen doen, wat 

voor geldinzamelacties jullie willen organiseren en welke landen jullie leuk lijken voor ons 

buitenlands kamp. Deze lijstjes mogen jullie naar ons doorsturen of de eerst volgende keer dat 

jullie ons zien meenemen.  

 

We gaan ook nog een whatsapp-groep aanmaken met alle jins. Zo kunnen we de jins snel 

bereiken en snel informeren over bepaalde activiteiten. Wanneer er heel belangrijke informatie 

gedeeld wordt, sturen wij dit ook zeker via mail naar de ouders.  

 

Als jullie nog vragen of bezorgdheden hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren. 

 

 

Belangrijk: zondag 5 september om 19u organiseren wij een infoavond. Hier zullen wij 

kort uitleggen wat jin zijn precies inhoudt, hoe het jaar zal verlopen, wat wij verwachten van 

de jins en nog veel meer. We zullen ook proberen al jullie vragen te beantwoorden. Alle ouders 

en jins zijn van harte welkom.  

 

Belangrijk: zondag 19 september is het openscoutsdag (meer informatie volgt snel).  

 

Belangrijk: zaterdag 6 november is het breughelavond en zwaarbierencafé (meer informatie 

volgt snel).  

 

Belangrijk: van vrijdag 11 maart tot zondag 13 maart gaan we op jinweekend! (meer 

informatie volgt snel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leiding  
 

Charlotte Van den Heuvel         

 

Totem: Vastberaden Emippo     

Geboortedatum: 23/09/2000 (bijna dus hihih)  

Studie: Event- en Projectmanagement @ KdG    

GSM-nummer: 0471560506  

Email: charlotte.vdh@hotmail.com 

 

Ik ben heeeeel slecht in tekstjes als deze, maar ik heb ontzettend veel zin in dit jaar!!! Samen 

gaan we van dit eerste jin jaar het meest memorabele jaar maken vol leuke herinneringen & 

activiteiten :)) Onze eerste activiteit samen zal pas voor in februari 2022 zijn, maar ik ben al 

zwaar aan het aftellen! Ps: bezoekjes in Italië zijn altijd welkom x groetjessssss 

 

 

  

 

Anke Verstraelen         

 

Totem: Expressieve saiga      

Geboortedatum: 01/10/2001  

Studie: Leraar Lager Onderwijs @ KdG    

GSM-nummer: 0476 08 37 61  

Email: anke.verstraelen@telenet.be  

 

Wat vooral op mijn bucketlist staat, is dat ik dit jaar een scoutsjaar kan 

overleven zonder iets te breken hihi ;) Verder hoop ik dat jullie 

evenveel zin hebben in het jaar als ik, want ik sta echt te popelen om 

aan het jinjaar te kunnen beginnen. Zoals Charlotte zullen jullie mij ook even moeten missen, 

maar kom ook maarzeker af naar ‘den Afrik’! 

 

 

 

 

Julie Preud’homme      
   

Totem: Volhardende Arend      

Geboortedatum: 10/02/2000 

Studie: Rechten optie criminologie (KU Leuven)  

GSM-nummer: +32471848293 

Email: juliepreudhomme2000@gmail.com 

 

Ik heb super veel zin in dit scoutsjaar! We gaan er een 

onvergetelijk jaar van maken, we gaan er een bangelijk 

buitenlands kamp van maken en we gaan enorm veel mooie 

herinneringen maken! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in ☺ !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten 

 
Zondag 19 september: Vandaag is het openscoutsdag. Jullie komen meehelpen in 

verschillende kraampjes zoals schminken, macramé, voetballen, springkasteel, ... Meer 

informatie hierover volgt snel.  

 

Zondag 26 september: JOEPIE de allereerste echte activiteit van het jaar: de overgang! 

Vandaag houden we ook meteen onze eerste vergadering om er een bangelijk leuk jaar en kamp 

van te maken. We verwachten jullie van 2 tot 5 op de scouts.   

 

Zondag 3 oktober: Deze zondag spelen we een mega zot stadsspel in Antwerpen cityyy! Waar 

en hoelaat we jullie verwachten, sturen we nog naar jullie.  

 

Vrijdag 8 oktober: Vanavond spelen we van 20u00 tot 22u30 een ladderspel! Daarna zijn 

jullie uitgenodigd voor jullie eerste echte baravond samen met al de leiding ☺ OMG pa-pa-

partaaay!!!  

 

Zondag 17 oktober: Dit weekend gaat jullie allerleukste leiding vergaderen om er het beste 

jinjaar ooit van te maken, daarom is het vandaag familiezondag!  

 

Zondag 24 oktober: We verwachten jullie van 14u tot 17u op de scouts voor onze tweede jin-

vergadering, maar het is niet zomaar een vergadering... VANDAAG KIEZEN WE DE 

LOCATIE VOOR ONS KAMP JOEPIE!!!  

 

Zaterdag 30 oktober: Vanavond organiseren we ons allereerste jincafé om geld in te zamelen 

voor ons kamp en we doen dit in thema HALLOWEEN! We zorgen voor de mooiste versiering, 

de leukste beats, lekkerste drankjes, beste service, ... Kort samengevat: we maken er een super 

leuke avond van! Meer informatie volgt nog.  

 

Zaterdag 6 november: Deze avond is het Breughelavond en zwaarbierencafé. De jins moeten 

hier niet werken, maar dit is wel een super gezellige avond dus we hopen dat jullie allemaal 

langskomen ☺  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bucket list: jin-

activiteiten 
 

Welke activiteiten en spelletjes willen jullie dit jaar heel graag nog spelen?  

 

 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

9. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

10. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



Bucket list: 

geldinzamelacties 
 

Welke activiteiten willen jullie organiseren om geld in te zamelen? Welke klusjes of 

werkjes stellen jullie voor?  

 

 

1. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

2. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

3. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

4. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

5. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

6. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

7. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

8. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

9. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

10. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bucket list: landen 

buitenlands kamp  
 

Naar welke landen zouden jullie graag op buitenlands kamp gaan? Doe zeker genoeg 

research: hoe geraak je daar, wat is er allemaal te zien in het land, hoe is het openbaar 

vervoer daar, hoe duur is het leven in dat land, …  

 

 

1. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

2. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

3. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

4. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

5. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

6. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

7. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

8. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

9. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

10. …………………………………………………………………………………………... 

 


	Inschrijvingen

