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November - Februari 



Intro 
Hey Scouts Gooreind! 

 

 
In dit Jefke zijn alle activiteiten van november tot en met februari te vinden. Ook de weekend 

en kampdata zullen jullie hierin terugvinden. 

Ondertussen is er ook voor elke groep een WhatsApp-groep aangemaakt voor eventuele 

dringende aankondigingen of wijzigingen in de planning of voor eventuele vragen. Dus als je hier 

nog geen deel van uitmaakt twijfel dan niet om een mailtje te sturen naar iemand van de leiding. 

Hopelijk zijn jullie weer massaal aanwezig op alle activiteiten! 
 

 
Een stevige linker 

De leidingsploeg 

 
 
 

 

Weekenddata 
Hier al even de weekenddata van elke groep. Je mag in de aanloop naar het weekend nog een 

brief verwachten met meer info hierover. 

o Kapoenen: 17  - 19 maart 

o Welka’s: 17 - 19 maart 

o Wolven: 3 - 5 maart 

o Jonggivers: 3 - 5 maart 

o Givers: 3 – 5 maart 



Kampdata 
Dit jaar gaan de kapoenen en de welka’s samen op kamp (wel niet even lang). Ook gaan de 

wolven, jonggivers en givers samen op kamp. De Jins gaan apart op buitenlandskamp. 

o Kapoenen: 5 - 10 juli 

o Welka’s: 3 - 10 juli 

o Wolven: 13 - 23 juli 

o Jonggivers: 13 - 23 juli 

o Givers: 13 - 23 juli 

 
 

 

Trooper 
Graag maken we nog wat reclame voor Trooper. Dit is een heel makkelijke site die je kan 

gebruiken om de scouts te steunen. Het werkt als volgt. Wanneer je een online aankoop doet 

op bepaalde websites krijgt de scouts een paar procent van het aankoopbedrag zonder dat je 

zelf meer moet betalen. Surf simpelweg naar de onderstaande site, klik op de winkel waar je iets 

van wil of gaat bestellen en bestel het! Zo krijgen wij per bestelling een kleine bijdrage die wij 

kunnen gebruiken voor nieuw materiaal, nieuwe tenten, … te kunnen kopen. (Heel veel winkels 

doen mee: Bol.com, Coolblue, Takeway, Decathlon,…) 

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

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


Kapoenen 
Zondag 13 november 2022 – 13u tot 16u30 

HIJ KOMT HIJ KOMT DE GOEEEEEEDE LIEEEEVE SIIIIIINT!!!! Vandaag verwelkomen we 

samen onze lieve Sint met een feestelijke stoet en krijgen we hopelijk al wat lekkers om te 

snoepen 😊! We verzamelen om 13 uur aan Amandina en om 16u30 staan we aan het 

schoolhuis van KlimOp om terug naar huis te gaan. 

 

 

Zondag 20 november 2022 – 14u tot 17u 

Vandaag gaan we op ontdekking in het bos!! We spelen een super-mega-leuk spel, zeker 

komen!  

 

 

Zondag 27 november 2022 – 13u30 tot 16u30 

De voetballiefhebbers onder ons weten dat het vandaag een belangrijke 

dag is voor onze rode duivels… Ze gaan zich weer bewijzen op het veld 

en ook dat gaan wij niet zomaar voorbij laten gaan!!!! Mis deze 

spannende match niet en kom samen met ons supporteren!! Niet 

getreurd, diegene die niet zo van voetbal houden, worden voorzien van 

andere leuke spelletjes!  

 

 

Zondag 4 december 2022 – 14u tot 17u 

Enkele weken geleden hebben we sinterklaas al verwelkomt op de Sinterklaasstoet. Nu 

zouden we graag zeker willen zijn dat jullie wel écht brave kapoenen geweest zijn het 

voorbije jaar. Wie weet valt er ook hier iets lekkers te rapen…  

  

 

Zondag 11 december 2022 – 6u tot 8u 

Trek allemaal jullie wandelschoenen aan, zodat we op pad kunnen gaan!!! Met 

alle vroege vogels gaan we vandaag op avontuurlijke dauwtocht. 

 

 

Zaterdag 17 december 2022 – 18u30 tot 20u 30 

HO HO HO het is weer tijd voor de gezellige kerstperiode! Ook wij vieren dat graag met jullie! 

Vergeet geen cadeautje (+/- 5 euro) mee te brengen voor de pakjesronde, zo kan iedereen 

iets leuks mee naar huis nemen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De leiding heeft het deze periode enorm druk met de 

examens. Maar geen nood want de leiding die wel tijd heeft 

zal samen met de jins toch nog heel leuke activiteiten 

voorzien voor heel de scouts samen! 

15 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Vandaag gaan we weer een super toffe film kijken. Kom dus zeker allemaal!  

 

 

22 Januari 2023 – 9u tot 11u  

Vandaag is het tijd voor sport en spel. Wie is er het sportiefst? Kom het 

zeker ontdekken en smeer de beentjes al maar in! 

 

 

29 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Het is nog eens tijd om te gaan zwemmen, meer info volgt! 

 

 

Zondag 5 februari 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag testen we jullie kennis, wie is er het slimst? Kom het vandaag ontdekken tijdens een 

super toffe quiz! 

 

 

Zondag 12 februari 2023 – 14u tot 17u 

ER IS ER EENTJE JARIG HOERA HOERA!!! JOEPIEEEEEE Toto 

is jarig en daarom spelen we vandaag het grote toto is jarig spel. 

Ben jij benieuwd wat wij vandaag gaan doen? Kom dan zeker! 

 

 

Zondag 19 februari 2023 – 14u tot 17u 

Het is nog eens tijd voor sport en spel. Welke ploeg is het sterkst en 

zal winnen? Zit jij in het overwinnende team? Zie maar dat je goed 

opgewarmd bent want het zal een bittere strijd worden! 

 

 

Zondag 26 februari 2023 

Vandaag is het geen scouts ☹ Wees niet getreurd want jullie leiding is dit weekend bezig met 

de voorbereidingen van het kamp! 

 

 



Welka’s 
Zondag 13 november 2022 – 13u tot 16u30 

Sinterklaas komt vandaag aan in Gooreind. Hier gaan we natuurlijk 

allemaal samen naartoe. Hopelijk is iedereen dit jaar braaf geweest! 

Sinterklaas is vanaf 13u in Gooreind. Dus  de kids worden verwacht 

om 13u aan Amandina en mogen opgehaald worden om 16.30u aan 

het schoolhuis. 

 

 

Zondag 20 november 2022 – 14u tot 17u 

Nemen jullie vandaag allemaal een vriendje mee? Het is namelijk vriendjesdag!! Zijn jullie 

benieuwd naar wat we gaan doen, kom dan zeker samen met je vriendjes!! Een tip, het is iets 

met groentjes in het bos.  

 

 

Zondag 27 november 2022 – 13u30 tot 16u30 

Vandaag kunnen jullie kiezen wat jullie komen doen! De Rode 

Duivels moeten namelijk voetballen vandaag. Jullie mogen 

allemaal samen komen supporteren op de scouts. Maar voor 

degenen die niet zo graag naar de voetbal kijken hebben we 

natuurlijk een super leuke activiteit bedacht! Dus zeker voor 

iedereen iets te doen!! 

 

 

Zondag 4 december 2022 – 14u tot 17u 

Zet je schoen al maar klaar want vandaag is het het grote 

sinterklaasspel! Vandaag zullen we zien of iedereen wel echt braaf is 

geweest en of Sinterklaas dit ook vindt! We zien jullie daar! Dus nemen 

jullie dan een schoen mee? Die krijgen jullie natuurlijk wel terug op 

11/12. 

 

 

Zondag 11 december 2022 – 14u tot 17u 

Hopelijk hebben jullie vandaag goed geslapen en zijn jullie goed wakker. Want vandaag gaan 

we de hersenen goed kunnen gebruiken!  

 

 

Zaterdag 17 december 2022 – 18u30 tot 20u30 
Vandaag is het een feestje op de scouts! Het is namelijk ons 

geweldig graaf kerstfeestje. Bij kerstmis horen natuurlijk ook leuke 

cadeaus. Voorzien jullie ook iets leuk? Iets wat voor iedereen leuk is 

en maximum 5 euro heeft gekost. Iets zelf maken is natuurlijk ook 

super leuk!  

 

 

 

25 december tot 8 januari  

Deze periode is het geen scouts want het is kerstvakantie, geniet ervan! 



De leiding heeft het deze periode enorm druk met de 

examens. Maar geen nood want de leiding die wel tijd heeft 

zal samen met de jins toch nog heel leuke activiteiten 

voorzien voor heel de scouts samen! 

 
Zondag 15 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Vandaag gaan we weer een super toffe film kijken. Kom dus zeker allemaal!   
 

 

Zondag 22 Januari 2023 – 9u tot 11u  

Vandaag is het tijd voor sport en spel. Wie is er het sportiefst? Kom het 

zeker ontdekken en smeer de beentjes al maar in! 

 

 

Zondag 29 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Het is nog eens tijd om te gaan zwemmen, meer info volgt! 

 

 

Zondag 5 februari 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag is het zover, de dag waar we zolang naar hebben uitgekeken. 

Vandaag is de dag dat jullie kennis gaan maken met Akela!! Hopelijk zijn jullie 

ook net zo benieuwd als wij naar Akela! We zien jullie daar!  
 

 

Zondag 12 februari 2023 – 14u tot 17u 

Voelen jullie ook die liefde in de lucht? Dat zou zomaar 

kunnen met Valentijn dat voor de deur staat! Natuurlijk 

hebben we hiervoor een spel gemaakt! Komen jullie 

meespelen vandaag?  

 

 

 

Zondag 19 februari 2023 – 14u tot 17u 

Horen jullie dat ook op de achtergrond? Zijn het eenden? Nee ik 

denk dat het ganzen zijn! Vandaag geen klassiek bordspel maar 

wat dan wel? Kom het ontdekken!  
 

 

Zondag 26 februari 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag is het geen scouts. Jullie leiding is namelijk dit weekend 

druk bezig met de voorbereidingen van het kamp!   



Wolven 
Zondag 13 november 2022 – 14u tot 17u 

Trek je coolste stadsoutfit aan (Hemd en scoutsrok/short natuurlijk) en kom Gooreind mee 

onveilig maken. Vandaag trekken we het dorp in voor een spannend dorpsspel! 

 

 

Zondag 20 november 2022 – 14u tot 17 u 

Zweetbandjes…check, Sportschoenen…check, Looptenue…check! Geef het beste van jezelf 

tijdens sport en spel! De leiding komt alvast sportief gekleed! 

 

 

Zondag 27 november 2022 – 14u tot 17u 

Ladderspel, daag jezelf en anderen uit om winnaar van de dag te worden. 

P.S.: Wij hebben ladders genoeg, jullie hoeven er geen mee te brengen! 

 

 

Zondag 4 december 2022 – 14u tot 17u 

Dit spel zal jullie vast en zeker goed smaken! Breng zeker mee: een lege maag.  

Vandaag is het een super leuke sinterklaasactiviteit! 

 

 

Zondag 11 december 2022 – 10u tot 13u 

Breng zeker een gamel, bestek, snijplank en keukenmes mee. We gaan Boodschappen doen, 

hout klein kloppen, vuur maken en hierop ook koken… woudloperskeuken. Vergeet ook 

zeker geen 4 euro mee te brengen!  

 

Zaterdag 17 december 2022 

Trek iets gezelligs aan en kom naar het kerstfeestje op de scouts! Breng zeker een klein pakje 

mee zodat iedereen iets kan geven en krijgen. Budget: Maximum 5 euro (maar zelf iets maken 

is veel leuker, dat doet de leiding ook!) Tot dan! 

Het is in de avond, meer info volgt! 

 

 

Zondag 25 december 2022 

Vandaag is het familiezondag. Vier kerstdag gezellig thuis met de familie, veel plezier! 

 

 

Zondag 1 januari 2023 

Gelukkig Nieuwjaar! Deze week spijtig genoeg weer geen scouts. Ga gezellig wandelen of 

kijk een leuke film thuis.  

 

 

 

 

 

 

 



De leiding heeft het deze periode enorm druk met de 

examens. Maar geen nood want de leiding die wel tijd heeft 

zal samen met de jins toch nog heel leuke activiteiten 

voorzien voor heel de scouts samen! 

Zondag 15 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Vandaag gaan we weer een super toffe film kijken. Kom dus zeker allemaal!   
 

 

Zondag 22 Januari 2023 – 9u tot 11u  

Vandaag is het tijd voor sport en spel. Wie is er het sportiefst? Kom het 

zeker ontdekken en smeer de beentjes al maar in! 

 

 

Zondag 29 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Het is nog eens tijd om te gaan zwemmen, meer info volgt! 

 

 

Zondag 5 februari 2023 – 14u tot 17u 

Laat jullie vandaag eens verrassen door onze Jins, zij komen vandaag hun eerste keer leiding 

geven bij de wolven. Geen nood! Wij zullen er ook bij zijn, maar vandaag zijn wij ook even 

terug Wolf en luisteren wij naar de nieuwe leiders en leidsters! 

 

 

Zondag 12 februari 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag voorzien wij een aantal verschillende activiteiten, kies zelf wat je graag doet (en 

breng zelf ook wat leuke ideetjes mee!), het is vandaag dus een super toffe keuzeactiviteit! 

 

 

Zondag 19 februari 2023 – 10 u tot 13u 

Breng een snijplank en een scherp mesje mee. Vandaag gaan we elkaar lekker verwennen 

met de heerlijkste gerechten. Vandaag staat er een lekkere kookactiviteit op het menu. 

Lekkeeeer! 

 

 

Zondag 26 februari 2023 

Vandaag is het familiezondag, de leiding is alvast bezig met het voorbereiden van een super 

tof kamp! 

 

 



Jonggivers 
Zondag 13 november 2022 – 14u tot 17u 

Deze week gaan we nog eens ravotten in een van de bossen van Gooreind. Doe dus zeker je 
bottines aan ! 

 
 
Zondag 20 november 2022 – 14u tot 17u 

Pang pang, hockey, kat en muis… vandaag genieten we van de klassiekers. Vandaag spelen 
we sport en spel. 

 
 
Vrijdag 25 november 2022 – 19u30 tot 21u30 

Oei, waar zijn we nu belandt, en hoe komen we ooit terug thuis? 
We gaan vandaag op dropping, hopelijk kennen jullie alle wegen 
naar de tofste plek in Gooreind en omstreken.  
Aan enkele ouders zouden we nu al willen vragen of jullie ons op 
de drop-plek zouden willen/kunnen afzetten met de auto. Wil en 
kan je helpen, laat het ons gerust weten!  
 

 
Zondag 4 december 2022 – 14u tot 17u 
Omdat kerst toch al een beetje om de hoek komt spieken, spelen 
we vandaag een spel in kerstthema. Kom dus zeker naar de 
scouts om te ontdekken wat we gaan doen! 

 
Zondag 11 december 2022 -  9u tot 11u 

Omdat jullie binnenkort allemaal examens hebben, 
organiseren wij eens een keer activiteit op zondag ochtend, 
zodat jullie heel de namiddag nog kunnen studeren. kom 
allemaal genieten van een (laat) sinterklaasontbijt. Als je 

komt neem je ook €3 mee!  
 

 
Vrijdag 16 december 2022 – 19u tot 21u30 

HO-HO-HO Merry Christmas, JAJA het is bijna zover: KERSTVAKANTIEEEEE!! Om dit (en 
kerst natuurlijk) te vieren, organiseren wij een kerstfeestje. Je zal een cadeautje voor iemand 
moeten maken (of kopen, voor maximaal €5), verdere info volgt nog. Je bent op de scouts 
welkom met een lege maag om 19 uur, rond 21:30 mogen jullie terug naar huis. Neem ook €5 
mee!  

 

De leiding heeft het deze periode enorm druk met de 

examens. Maar geen nood want de leiding die wel tijd heeft 

zal samen met de jins toch nog heel leuke activiteiten 

voorzien voor heel de scouts samen! 

Zondag 15 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Vandaag gaan we weer een super toffe film kijken. Kom dus zeker allemaal!   



Zondag 22 Januari 2023 – 9u tot 11u  

Vandaag is het tijd voor sport en spel. Wie is er het sportiefst? Kom 

het zeker ontdekken en smeer de beentjes al maar in! 

 

 

Zondag 29 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Het is nog eens tijd om te gaan zwemmen, meer info volgt! 

 

 

Zondag 5 februari 2023 – 14u tot 17u 

1,2,3,4,5,6, ZEEVVEEEN, zo gaat het goed, zo gaat het beter alweer een kilometer! Vandaag 
maken we een altijd rechtdoortocht. Kom alvast naar de scouts met je 
wandelschoenen!  
 
 
Zondag 12 februari 2023 – 14u tot 17u 
Bah, overmorgen is het 14 februari, de dag van de liefde. Daarom doen wij dit 
weekend een ANTIKOPPEL spel. 
 

 
Zondag 19 februari 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag spelen we een mega cool spel tegen elkaar, zeker komen is de 
boodschap!   
 
 
Zondag 26 februari 

Dit weekend is jullie leiding op leidingsweekend en is het dus geen scouts, wij zijn een top 
kamp in elkaar aan het steken voor jullie!  
 
 

-Een stevige linker van jullie favo jonggiverleiding- 
Lenka, Merel, Michiel en Rune 

 

Hier al even een korte compilatie van alle vorige 
toffe activiteiten: 

 
 



Givers 

Zondag 13 november 2022 – 14u tot 17u 
Vandaag gaan we op jacht in het dorp. Das zeker de moeite! ni? 

 

Zondag 20 november 2022 – 14u tot 17u 

We doen vandaag een spel met de fiets dus vergeet die ni e! 

 

Zondag 27 november 2022 – 13u tot 17u 
Wie speelt er vandaag? De rode duivels 

natuurlijk en we gaan daar samen naar 

kijken. Haal allemaal uwe beste 

supportersoutfit boven en dan zorgen we da 

ze winnen! Verdere info volgt nog. 

 

 

 

 

 

Zondag 4 december 2022 – 14u tot 17u 
Tis weer den tijd van sinterklaas en zijn pieten.       

Dus kom af! 

 

 

 

 

Zondag 11 december – 9u tot 11u 

We doen vandaag eens iets rustig voor tijdens de examens. Daarom een goed ontbijtje! 

Verdere details krijgen jullie nog te horen. Pak dit als een goede pauze!  

 

Neem ook zeker 3 euro mee!!! 

 

 

vrijdag 16 december 2022 

Vandaag is het jaarlijkse kerstfeestje eeuuyy! Verdere 

details horen jullie nog van ons! 
 

 

 



De leiding heeft het deze periode enorm druk met de 

examens. Maar geen nood want de leiding die wel tijd heeft 

zal samen met de jins toch nog heel leuke activiteiten 

voorzien voor heel de scouts samen! 

 

Zondag 15 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Vandaag gaan we weer een super toffe film kijken. Kom dus zeker allemaal!  
 

 

Zondag 22 Januari 2023 – 9u tot 11u  

Vandaag is het tijd voor sport en spel. Wie is er het sportiefst? Kom het 

zeker ontdekken en smeer de beentjes al maar in! 

 

 

Zondag 29 Januari 2023 – 9u tot 11u 

Het is nog eens tijd om te gaan zwemmen, meer info volgt! 

 

 

Zondag 5 februari 2023 – 6u tot 8u 

Zet jullie wekker vandaag optijd! We gaan een dauwtocht 

doen. 

 

 

 

Zondag 12 februari 2023 – 14u tot 17u 

Het is bijna valentijn oooh daarom vandaag een gek 

valentijnsspel.  

 

 

Vrijdag 17 februari 2023 

Deze avond is het weer jeugdcarnaval, kom allemaal om onze vereniging te 

vertegenwoordigen! Verdere informatie volgt nog. 
 

 

Zondag 26 februari 2023 – 14u tot 17u 

Wij zijn druk bezig met het verdere scoutsjaar in elkaar te steken.  
Dus dit weekend geen scouts voor jullie! 
 

 



Jins 

Algemeen 
Belangrijke data:  

- Leiding geven aan  

o 05/02 → WOLVEN  
o 21/05 → KAPOENEN 
o 26/03 → WELKA’S 

 

Activiteiten  

Donderdag 03 november 2022 – 14u30 tot 17u30 

We gaan met zen alle naar Antwerpen om daar een wat meer info op te doen over ons 

buitenlands kamp.  

 

 

Donderdag 10 november 2022 
Vandaag gaan er een paar onder jullie helpen op het bedrijfsfeest van Bogaerts, meer info over 

vervoer, uren etc volgt in onze whatssapp groep !!  
 
 
Zondag 13 november 2022 
Vandaag hebben jullie een dagje vrij, we houden een familiezondag !  
 
 
Zondag 20  november 2022 – 14u tot 17u 

Vandaag gaan we alleen maar rechtdoor !! 

 
 
Zaterdag 26 november 2022 
We gaan een dropping doen, maar niet zomaar een dropping. Wij voorzien voor jullie nog een 

verrassing ! Uren volgen nog ! 🚗🚗🚗 

 
 
 
 



Zondag  27 november 

KOMAAAAANNNN RODE DUIVELS 🚗🚗 We trekken er met een paar groepen op uit om te gaan 

kijken naar de voetbal op groot scherm !! 

 

 

Weekend van 4 december 

KAAS EN WIJN !!! 🚗🚗 Dit weekend gaan wij onze kaas en wijn paketten verkopen, meer info 

over hoe het weekend eruit zal zien krijgen jullie nog wel !  

 

 

Zondag 11 december 2022 – 10u tot 12u 

Omdat jullie waarschijnlijk ;)) al volop aan het leren zijn voor de examens voorzien wij voor jullie 

vandaag een ontbijtje. 🚗🚗 

 
 
Vrijdag 16 december 2022 

Joepie, ons jaarlijks kerstfeestje !!! 🚗🚗 Wat we gaan doen ligt nog niet helemaal vast, maar 

het zal waarschijnlijk iets met eten, drinken en cadeautjes zijn. Tot dan !!  

 
 
Zondag 25 dec – 1 jan – 8 jan  
Kerstvakantie. Geniet van de feestdagen, vier dat goed. MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW 

YEAR !! 🚗🚗🚗🚗 

 
 
Zondag 15 januari  2023  FILM 

Gemeenschappelijke activiteiten. Hierop worden jullie ZEKER verwacht, jullie gaan hier de 
leiding komen helpen !!!  
 
 
Zondag 22 januari 2023  SPORT EN SPEL 

Gemeenschappelijke activiteiten. Hierop worden jullie ZEKER verwacht, jullie gaan hier de 
leiding komen helpen !!!  

 
 
Zondag 29  januari 2023  ZWEMMEN 

Gemeenschappelijke activiteiten. Hierop worden jullie ZEKER verwacht, jullie gaan hier de 
leiding komen helpen !!!  

 
 
Zondag 6 februari 2023 – 6u tot 9u 
We kruipen deze ochtend nog eens vroeg uit ons bed en gaan eens lekker genieten van de 
zonsopgang. Vergeet gaan wandelschoenen! Van 6u-9u (kan beetje uitlopen). 
 

STEVIGE LINKER VAN DE LEIDING  
SEPPE - HANNE 
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