
 

’t Jefke 
Scouts en gidsen 71ste St-Jozef Gooreind 

September - November 



Intro 
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 
 

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 



  



De kapoenenleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

XEBO (takleiding) 

Naam: Rupert Symens 

Telefoon : 04 79 05 66 15  

Email: rupertsymens@gmail.com 

Adres: Eikendreef 47  

Geboortedatum: 26/09/2003 

Totem: Sfeervolle Agoeti 

 

KERRI 

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 

mailto:norapeeters123@gmail.com


De kapoenenleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO 

Naam: Roos Van Look 

Telefoon : 04 72 05 14 04 

Email: roos.vl@outlook.com  

Adres: Mansionstraat 70  

Geboortedatum: 09/02/2004 

Totem: Paradijsvogelbloem Roze Olijke  

Spitsvogel 

 

GIGI 

Naam: Sanne Cox 

Telefoon : 04 68 21 59 56 

Email:  sannecox24@hotmail 

Adres: Lange Rijt 19 

Geboortedatum: 24/02/2004 

Totem: Loodkruid Witte Schrandere Snoek 

 

APU 

Naam: Dries Van Brecht 

Telefoon : 04 79 61 63 78 

Email: driesvanbrecht@outlook.be 

Adres: Theo Verellenlaan 41 

Geboortedatum: 07/05/2004 

Totem: Druifheide Paarse toegewijde 

Schetlandpony 

 



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 & driesvermeiren@hotmail.be  voor 

meer informatie! 

 

TROOPER: 

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  
 

T-SHIRTS GROEPSKAMP: 

Iedereen dat mee geweest is op groepskamp mag een gratis t-

shirt komen ophalen. Dit kan tijdens de open-scoutsdag of voor 

en na een activiteit. 

mailto:seppevdyck@gmail.com
mailto:&%20driesvermeiren@hotmail.be
http://www.trooper.be/


Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/09 (14-17u) 

Vandaag is het de allereerste 

activiteit van ons nieuwe 

scoutsjaar joepieeee!! Kom jij 

jouw nieuwe leiding ontmoeten 

tijdens de overgang? 

02/10 (14-17u) 

Vandaag leren we elkaar wat beter 

kennen met een heleboel spelletjes 

zodat we er een spetterend jaar van 

kunnen maken met z’n allen! 09/10 (14-17u) 

Heb jij zin in een beetje 

strijden tegen je medeleden? 

Kom dan zeker vandaag naar 

ons fantastisch ladderspel en 

wie weet beland jij wel 

bovenaan onze ladder! 

18/09 (13-17u) 

Vandaag zijn jullie allemaal 

welkom op onze jaarlijkse 

openscoutsdag. Kom er 

genieten van een 

pannenkoekje en nog veel 

meer! 



16/10 

Dit weekend is het familiezondag 

en dus geen activiteit     

maaaaaar niet getreurd, jullie 

leiding gaat dit weekend 

vergaderen over de komende 

activiteiten en nog veel meer! 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23/10 (14-17u) 

Smeer de beentjes al maar in en zie 

dat je in topvorm bent want vandaag 

doen we sport en spel!  
28/10 (18u30- 20u30) 

BOOOOOOHHHH!!! Ben jij bang 

van spoken? Pas dan maar op 

want misschien komen we er 

vandaag dan wel tegen! 

Vandaag doen we een 

Halloween tocht. Kom jij mee 

met ons griezelen?  

 LET OP DIT IS EEN VRIJDAG! 

05/11 

Dit weekend is er helaas geen 

activiteit, maar je kan wel komen 

smullen op onze heerlijke 

jaarlijkse breughelavond! 

Meer info volgt… 



 

 

Welka’s 



Welka’s 2022-2023 

vriendenboek  



Dit ben ik 

Naam: Baloe 

Totem: Vredelievende  

Newfoundlander  

Ik ben jarig op: 16 november 

Broers/ zussen: 1 broer  

Wat is je lievelingsactiviteit: mijn 
lievelingsactiviteit is de openscoutsdag! 
Iedereen is welkom op zondag 18 
september van 14u tot 17u! 

Dit eet ik het liefst op kamp: worst met 
wortelpurée  

Lievelingsliedje: vuurwerk (Camille)  

Favoriete vak op school: rekenen 

Hobby’s: Scouts! 

Dit wil ik graag later worden: uitvinder  

Ik ben bang van: Muizen  



Dit ben ik 

Naam: Akela 

Totem: Leergierige Pinguïn 

Ik ben jarig op: 19 december 

Broers/ zussen: 1 broer en 1 zus  

Wat is je lievelingsactiviteit: 

Mijn lievelingsactiviteit is de overgang! 
Zondag 25 september van 14u tot 17u! 

Dit eet ik het liefst op kamp: stoute kindjes  

Lievelingsliedje: avondlied 

Favoriete vak op school: alles over planten 
en dieren  

Hobby’s: Scouts, atletiek en fietsen  

Dit wil ik graag later worden: papa 

Ik ben bang van: monsters 

 



Dit ben ik 

Naam: Bagheera  

Totem:  Verdraagzame Flicka 

Ik ben jarig op: 12 augustus 

Broers/ zussen: 1 broer en 1 zus 

Wat is je lievelingsactiviteit: 
Mijn lievelingsactiviteit is Sport en Spel! 
We spelen dit op zondag 2 oktober! 

Dit eet ik het liefst op kamp: BBQ 

Lievelingsliedje: Ochtendgymnastiek van 
Samson en Gert 

Favoriete vak op school: Geschiedenis 

Hobby’s:  Scouts!, zwemmen en basgitaar 
spelen 

Dit wil ik graag later worden: Rockster 

Ik ben bang van: Leeuwen  



Dit ben ik 

 

Naam: Rikki -tikki-tavi 

Totem: Standvastig 
Wevertje 

Ik ben jarig op: 29 december 

Broers/ zussen: 2 zussen 

Wat is je lievelingsactiviteit: Op zondag 9 
oktober doen we mijn lievelingsactiviteit! 
Een groot bosspel!  

Dit eet ik het liefst op kamp: pasta pesto  

Lievelingsliedje: tienduizend 
Luchtballonnen (K3) 

Favoriete vak op school: Speeltijd  

Hobby’s: Scouts!!! 

Dit wil ik graag later worden: Koning 

Ik ben bang van: beren  



Dit ben ik 

 

Naam: Mang 

Totem: Joviale Oeakari 

Ik ben jarig op: 15 Juli 

Broers/ zussen: 1 broer en 
1 zus 

Wat is je lievelingsactiviteit: 
Zondag 23/10 doen we een kei leuk 
dorpspel, jippieeee 

Dit eet ik het liefst op kamp: Alles op kamp 

Lievelingsliedje: Bij de brandweer 
(Samson & Gert) 

Favoriete vak op school: Wereldoriëntatie 

Hobby’s: SCOUTS!! 

Dit wil ik graag later worden: Papa  

Ik ben bang van: Donkere plaatsen  



Dit ben ik 

Naam: Mysa 

Totem: Amicale Impala 

Ik ben jarig op: 31 juli 

Broers/ zussen: 2 zussen  

Wat is je lievelingsactiviteit: Vrijdag 28/10 
doen we een griezeltocht, verzamelen om 
19h. Boohooohoo!! 

Dit eet ik het liefst op kamp: rijst met 
currysaus en kip  

Lievelingsliedje: porselein (likeme) 

Favoriete vak op school: drama 

Hobby’s: SCOUTS 

Dit wil ik graag later worden: danseres  

Ik ben bang van: wespen 



Dit ben ik 

Naam: Jacala  

Totem: Bereidwillige 
Arassari 

Ik ben jarig op: 26 mei 

Broers/ zussen: 2 broers 

Wat is je lievelingsactiviteit: Lekker veel 
eten op de Breugelavond op 5/11. 

Dit eet ik het liefst op kamp: bokes met 
choco 

Lievelingsliedje: gimme love (joji) 

Favoriete vak op school: turnen 

Hobby’s: Basketball en scouts! 

Dit wil ik graag later worden: rijk en 
beroemd  

Ik ben bang van: alleen zijn in  donkere 
bossen in de nacht 



Dit ben ik 

Naam: ……………………………………………………… 

Ik ben jarig op: 

………………………………………………………………………………… 

Broers/ zussen:  

………………………………………………………………………………… 

Wat is je lievelingsactiviteit:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dit eet ik het liefst op kamp: ………………………………………….  

Lievelingsliedje: ………………………………………………………………………………… 

Favoriete vak op school: ………………………………………………………. 

Hobby’s: ………………………………………………………………………………………………………. 

Dit wil ik graag later worden: ……………………………………….. 

Ik ben bang van: ………………………………………………………………………………. 



 



Lidgeld 
 
Eerste kind: €50 
Tweede kind: €45 
Derde kind: €40 
  
Te betalen op BE95 7010 1242 9258 voor 7 oktober met als 
mededeling ‘lidgeld + NAAM + TAK’ 
Let wel op, uw kind is pas echt ingeschreven en verzekerd als 
het lidgeld betaald is! 
 
We vragen bij de welka’s ook nog €7 extra, zodat we de leden 
elke week een lekker 4-uurtje kunnen geven. Dit ontvangen 
we graag cash bij de eerste activiteit. 
 
Indien het lidgeld een zware kost is, kan u beroep doen op 
'lidgeld op maat'. Hiervoor mag u een e-mail sturen naar de 
groepsleiding 
(driesvermeiren@hotmail.be of seppevdyck@gmail.com). Als 
u hier recht op heeft zal het lidgeld verlaagd worden naar 15 
euro. 
 

Trooper 
Wilt u scouts Gooreind graag financieel een duwtje in de rug 
geven en shopt u soms wel eens online? Dan is trooper the 
way to go. Zie voor meer informatie op onze website. 

 
Activiteiten 
De activiteiten nog eens in het kort: 

o 25/09: overgang (14h-17h) 

o 2/10: sport en spel (14h-17h) 

o 9/10: bosspel (14h-17h) 

mailto:driesvermeiren@hotmail.be
mailto:seppevdyck@gmail.com


o 16/10: familiezondag, geen scouts  

o 23/10: dorpspel cluedo (14h-17h) 

o Vrijdag 28/10: Halloween tocht (19h- 21h00) 

o Zaterdag 5/11: Breugelavond, zeker komen. 

Voor alle activiteiten zijn goede speelkleren aangeraden en 

wordt er verzameld op de scouts, tenzij anders vermeld. Voor 

de halloweentocht mag er verkleed worden. 

 

Gegevens leiding  
 
Milan De Wilde 

0493 49 18 51  

milandewilde1@hotmail.com 

 

Dries Vermeiren 

0473 50 21 73  

driesvermeiren@hotmail.be 

 

Elien Van Brecht 

0460 96 74 14  

elienvanbrecht@outlook.com 

 

 

Tuur Van Dyck 

0471 33 96 66  

vandycktuur@gmail.com 

 

Lucas Braem 

0499 21 06 40  

lucas.braem03@gmail.com 

 

Quinten Nuyts 

0478 13 48 62  

quinten.nuyts@gmail.com 

 

Tibo Janssen 

0475 97 77 74  

janssentibo@gmail.com

mailto:milandewilde1@hotmail.com
mailto:driesvermeiren@hotmail.be
mailto:elienvanbrecht@outlook.com
mailto:vandycktuur@gmail.com
mailto:lucas.braem03@gmail.com
mailto:quinten.nuyts@gmail.com
mailto:janssentibo@gmail.com


 

 

Wolven 



 

 

 
 

 

 

 

 

71 scouts Gooreind 

 Wolvenscheurkalender 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene info 

Wie zijn wij?  

De wolven zijn sinds 3 jaar een nieuwe leeftijdsgroep bij Scouts Gooreind. 

Deze tak combineert het beste van de Welka- en de Jongivertak. Dit houdt 

in dat er nog heel veel gespeeld zal worden, maar stillaan zal de focus ook 

verschuiven naar iets meer ‘echte’ scoutingactiviteiten. We zullen leren 

hoe je vuur maakt, met de bijl omgaat, tenten opzet, een stevige             

constructie sjort en nog veel meer! Uiteraard gebeurt dit alles onder 

toezicht en begeleiding van 6 ervaren leid(st)ers!  

Uniform  

Omdat we vanaf dit jaar de iets serieuzere kant opgaan is het ook de 

bedoeling dat de wolven een (al dan niet compleet) uniform hebben.  

Uniform = Short/rok + t-shirt/trui + Hemd + Sjaaltje.  

Het dragen van je uniform is uiteraard niet verplicht maar het hebben van 

een sjaaltje en een hemd (zeker op kamp) is wel aangewezen. Het 

scoutsuniform maakt ons naar buiten toe tot een geheel en zorgt voor 

gelijkheid binnen de groep. En wie wilt er nu niet zo’n cool hemd als de 

leiding??? Het uniform kan worden besteld op de website van HOPPER of 

in een HOPPER-winkel. Wie nog geen sjaaltje heeft kan er na een activiteit 

eentje kopen voor 5 euro. 

Inschrijven 

Inschrijven kan je zoals elk jaar doen door het lidgeld te storten naar de 

Wolvenrekening met in de mededeling: naam kind +  ‘Wolven’. 

Rekeningnummer wolven: BE 95 7010 1242 9258                                                  

 1ste kind in de scouts: €50     2de kind €45     3e, 4e… kind €40  



Hoe zijn wij  bereikbaar?  

Als er eventuele vragen of opmerkingen zijn mogen deze altijd via mail aan 

de leiding worden doorgegeven. Ook zouden wij dit jaar graag weer een 

Whatsapp chat opstarten zodat we iets sneller bereikbaar zijn. Via deze 

weg (maar ook nog via mail) zullen eventuele wijzigingen in het programma 

of iets dergelijks worden gecommuniceerd. Wij  sturen binnenkort een link 

via mail om in de chat te komen. 

Scouts op maat  

Indien het lidgeld een zware kost is, kan u beroep doen op 'lidgeld op maat'. 

Hiervoor mag u een email sturen naar de groepsleiding 

(driesvermeiren@hotmail.be  of seppevdyck@gmail.com ). Als u hier recht 

op heeft zal het lidgeld verlaagd worden naar 15 euro. 

Trooper  

Je kan onze vereniging van thuis uit steunen; hoe? Simpelweg door online 

te shoppen. Bij elke online aankoop bij één van de meer dan 600 

partnershops gaat er via Trooper een procentje van jouw aankoopbedrag 

naar onze vereniging. Lees hier hoe je er meer werkt. 

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

 

 

 

  

Stevige linker, 

Jullie wolvenleiding: Bas, Lara, Maarten, Malin, Seppe & Zita 

Startactiviteiten 

 
Zondag 18 september 
 
13-17u 
  
Kom langs voor een 
hapje, een drankje en 
een babbeltje met 
leiding en ouderraad op 
onze openscoutsdag. 

 
Zondag 25 september  
 
14-17u  
 
Overgang: Vanaf 
vandaag zijn jullie 
officieel wolven! 

 
Zondag 2 oktober 
 
14-17u   
 
Studeer goed want voor 
deze Quiz zal je al kennis 
nodig zijn! 

 
Zondag 9 oktober 
 
14-17u   
 
Bottines aan en gaan! 
(naar het bos voor een 
bosspel) 

 
Zondag 16 oktober 
 
Familiezondag : De 
leiding plant dit 
weekend het verdere 
scoutsjaar… spannend! 

 
Zondag 23 oktober 
 
14-17u  
 
Breng vandaag zoveel 
mogelijk vrienden mee 
om samen met hamers en 
balken te gooien: 
Highlandgames + 
vriendjesdag 
 

 
Vrijdag 28 oktober :  
 
19-21u 
 
Kom gezellig griezelen 
met ons, verkleden is 
een pluspunt op onze 
Halloween-activiteit!  
 

 
Zaterdag 5 november :  
 
Vergeet je zeker niet in 
te schrijven voor de 
Breughelavond! Meer 
info volgt nog.  

 
 

mailto:driesvermeiren@hotmail.be
mailto:seppevdyck@gmail.com
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsgooreind


De leiding 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maarten Vermeiren  

• Doorzettende Steenbok  

• Siteverantwoordelijke, barteam  

• Maartenvermeiren@hotmail.be  

• 0475 65 92 09 

• Bas Peeters  

• Temperamentvolle Agame  

• Takleiding Wolven, containerteam,  

merchandise-team 

• Baspeeters100@gmail.com  

• 0470 65 85 12  

• Zita Peeters  

• Levendige Beo  

• Merchandise-team, ‘zagevent’, 

TIPSI-team  

• Zitanorapeeters@gmail.com  

• 0472 76 76 71  

• Seppe Janssen  

• Guitige Spinaap  

• Team Knutselkot 

• Seppejan10@gmail.com  

• 0477 86 74 02  

• Malin Vermeiren  

• Zonsondergang paarse doelgerichte Ara  

• Sociale media-team, daguitstap  

• Malin.vermeiren@hotmail.com  

• 0477 07 98 35  

• Lara Marivoet  

• Magnolia oranje liefdevolle Torenvalk  

• Tipsi-team, feest-team 

• Lara.marivoet68@gmail.com   

• 0475 43 59 28  

mailto:Maartenvermeiren@hotmail.be
mailto:Baspeeters100@gmail.com
mailto:Zitanorapeeters@gmail.com
mailto:Seppejan10@gmail.com
mailto:Malin.vermeiren@hotmail.com
mailto:Lara.marivoet68@gmail.com


 

 

Jonggivers 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De optredens voor de jonggivers:  
18/09: Openscoutsdag 13u-17 
 
25/09: Overgang 14u-17u, kom je nieuwe groep  
ontdekken  
 
02/10: Leer je leiding kennen spel 14u-17u 
 
09/10: Dorpsspel 14u-17u  

 

16/10: Familiezondag, jullie leiding gaat op leidingsweekend 
 

23/10: Woudloperskeuken 10u-13:30, neem 3 euro mee, 
snijplank, mesje, bestek, beker, gamel, handdoek 

 
Vr 28/10: Halloween wandeling 19u30-22u30,  

ps je mag je verkleden 
 

05/11: Breugelavond, deze week is het dus geen scouts 

Ik heb alvast 
heel veel zin in 
dit scoutsjaar 

en jij? 
 

Ik ken jullie nu al heel lang, 
dus weet dat dit een 

TOPJAAR gaat worden  
 

Kijk, ik 
balanceer op 

een bal!!! 

Dit jaar 
wordt mijn 
eerste jaar 
leiding, en 
dat vind ik 

wel een 
beetje 

spannend!  
 



Acrobaat Rune (takleidster) 
 
Rune Peeters 
Moedige Asassari 
0493638509 
runepeeters@gmail.com  
 

Leeuwentemmer Michiel 
 
Michiel Boden 
Behulpzame Spitssnuitdolfijn 
0473596247 
michielboden2002@gmail.com 

Lidgeld 
Het inschrijvingsgeld bedraagt:  

- voor het eerste kind € 50 
- voor het tweede kind €45 
- vanaf het derde kind €40 

U dient dit bedrag over te schrijven tegen 7 oktober naar dit rekeningnummer: 
BE95 7010 1242 9258 met mededeling ‘lidgeld naam tak’ vb: ‘lidgeld Jan Jansens, 
jonggiver’ 
 
Lidgeld op maat 
Omdat wij de scouts voor iedereen toegankelijk willen maken, bieden wij ook dit jaar 
‘lidgeld op maat aan’. Indien het lidgeld een zware kost is, kan u hierop beroep doen. 
Hiervoor mag u een e-mail sturen naar de groepsleiding (driesvermeiren@hotmail.be 
of seppevdyck@gmail.com). Als u hier recht op heeft, zal het lidgeld verlaagd worden 
naar 15 euro. 

Olifant Merel 
 
Merel Remy 
Talentvolle Ara 
0491335291 
merel.didasco@gmail.com 

Gewichtsheffer Lenka 
 
Lenka sips  
Korenbromelia Paars 
Volhardend Stekelvarken 
0472201143 
sipslenka@gmail.com 

 
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 onze 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 om nieuw materiaal, nieuwe tenten, ... te kunnen aankopen. (Heel veel winkels doen mee: Bol.com, Coolblue, Takeaway, Decathlon...) 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsgooreind  
 
T-shirt groepskamp 
Voor iedereen die in 2021-2022 mee op 
groepskamp ging, ligt er nog een gratis groepskamp-
T-shirt te wachten. Deze kan je komen afhalen 
tijdens de openscoutsdag op zondag 18/09 of voor-
na een activiteit.  
 

Whatsappgroepen 
Hier rechts ziet u twee uitnodigingen om in 
een van onze whatsapp-groep te komen. Één 
is uitsluitend voor de ouders en de andere is 
voor onze leden bestemd. Om de code te 
kunnen scannen open je whatsapp, ga naar 
het ‘start scherm’ en activeer je camera.  
Apple: onderaan in het midden  
Android: links bovenaan 
Scan de QR-code en join onze groep. 

Enkele belangrijke data:  
Jonggiverweekend: 3-5 maart 2023    
Daguitstap + BBQ: 24 juni 2023   
Jonggiverkamp: 13-23 juli 2023 

 



 

 

Givers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiko Tumelaire - 0499478780 

Halloooooo, ik ben Aiko en mijn totem is scherpzinnige giraf, 

die scherpzinnigheid gebruik ik vooral om leiding te geven aan 

de allerleukste tak (!!!!) en om mijn rechtenstudie in Leuven te 

halen. Mijn gracieus en lieftallig uiterlijk en gedrag (woorden 

van de totem, niet de mijne) gebruik ik vooral om gratis drinken 

te regelen op de vele feestjes die er daar in Leuven zijn. Mijn 

hobby’s zijn scouts, feesten, scouts, feesten, en ook nog scouts 

en feesten, dus dit scoutsjaar wordt echt een dik feest!!!              

Ps. hopelijk dit jaar een goeie HUDO op kamp x       Groeten  

Givers 2022-2023 
 

 

 

Xxx Aiko, Jottum, Jules, Mathias en Stef 



 

Jottum Peeters - 0468253954 

Jow Givers, de Jottum hier (JP voor de vrienden). Mijn totem is 

onbevreesde koolmees. Dit dapper schattig vogeltje heeft er 

heel veel zin in! Buiten leiding geven ben ik ook 

verantwoordelijk voor de materiaalcontainers. Ik studeer en zit 

op kot in Antwerpen. Hier start ik volgend jaar mijn 3de en 

hopelijk laatste jaar elektromechanica opleiding.  Grt Jottum 

 

Jules Mouws – 040475659208 

Yuuu liefste Givertjes, Jules hier! Mijn totem is Geliefde Kolibrie 

en ik heb alvast heel erg veel goesting in komend scoutsjaar. 

Buiten leiding geven aan de beste tak, zijn mijn taakjes 

merchandise en den breugelavond. Door de week studeer ik 

elektromechanica op AP in Antwerpen en zit daar ook op kot. 

Ik begin ook aan mijn 3de jaartje in Antwerpen!                                            

Tot snel.                   grtzzzz , geliefde kolibrie 



 

Mathias Preud’homme – 0471405733 

Hallo givers, Mathias hier! Dit wilskrachtig smelleken vindt het 

zeer nice om eens aan een oudere groep leiding te geven dus 

we gaan der samen een topjaar van maken! Ik zit op kot in 

Leuven waar ik dit jaar aan mijn 4e jaar burgerlijk ingenieur 

begin en pik daar ook al eens graag een feestje mee :)). Op de 

scouts ben ik ook nog verantwoordelijk voor de financiën en 

voor de breugelavond.             Tot snel, groetjes xx 

 

Stef Beyers – 0493 57 53 93 

Hey givers, Stef hier! Mijne totem is bedaarde tapir en ik zen 

klaar voor een goei gek jaar me de givers. Op de scouts zen ik 

ook verantwoordelijk voor de bar. Buiten de scouts studeer ik 

nog autotechnologie in Hoboken en speel ik wa basket. Voor de 

rest veel groetjes en zie jullie snel!!!         Xxx Stef 

BeRe.al/mathias_pr 



Algemene info 
 

Inschrijvingen 

Het inschrijvingsgeld bedraagt: 

- voor het eerste kind €50 

- voor het tweede kind €45 

- vanaf het derde kind €40 

U dient dit bedrag over te schrijven tegen  7 oktober  naar de 

rekeningnummer BE95 7010 1242 9258 met mededeling 

‘lidgeld naam 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. Indien het lidgeld 

een zware kost is, kan u hierop beroep doen. Hiervoor mag u 

een email sturen naar de groepsleiding 

(seppevdyck@gmail.com ). Als u hier recht op heeft zal het 

lidgeld verlaagd worden naar 15 euro. 

 

 

T-shirts groepskamp 

Iedereen die mee was op groepskamp kan nog een gratis T-shirt 

komen afhalen. Dit kan op de openscoutsdag of voor of na elke 

activiteit. 

 

Whatsapp groep 

Ook dit jaar zal er een Whatsapp 

groep zijn met de leiding en leden 

om doorheen het jaar makkelijk te 

kunnen communiceren. Via de QR-

code hiernaast kan je deze joinen.  

 

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 

mailto:seppevdyck@gmail.com
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsgooreind


 

Jaarthema - Scouting? DAS Goesting! 

 

Scouts, da’s voor ‘t leven! Ben jij 

geboren met de goesting voor 

scouting of is die geleidelijk 

gegroeid? Ga je iedere week naar 

de scouts of maar een keer per 

maand? Is het moeilijk kiezen 

tussen scouts en je andere 

hobby's? 

Van kapoen tot leiding, iedereen 

heeft een persoonlijke reden om 

naar de scouts te komen. 

Waarom ga jij elk weekend naar de 

scouts? Iets om over na te denken!  

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

 

Zaterdag 17 september van 10u - … 

Vandaag gaan we alles al opstellen en klaarzetten voor 

de openscoutsdag van morgen. En jullie mogen komen 

helpen :))). Vanaf 10u op de scouts. 

 

Zondag 18 september van 13u-17u 

Tis openscoutsdag :)). Jullie worden verwacht van 13u-

17u. 

 

Zondag 25 september van 14u-17u 

Overgang! Vandaag is het de officiële dag dat jullie van 

tak veranderen.  

 

Zondag 2 oktober van 14u-17u 

We doen een dorpspel! Kom met de FIETS, je mag ook 

voor 1 keer je GSM meenemen!!! 

 

 



Zondag 9 oktober van 10u-13u 

Hmmmm het ruikt hier lekker, wat eten we vandaag? 

In ieder geval iets lekkers (als gullie kunt koken dan 

toch), neem 3 euro, gamel, mes, snijplank,… mee! 

 

 

 

 

 

Zondag 16 oktober 

Wij zijn druk bezig met het weekend en de rest vant 

jaar ineen te steken dus geen scouts dit weekend. 

 

Zondag 23 oktober 

van 14u-17u 

Neemt de mama en de 

papa mee!! Laat maar 

eens zien dat jullie in 

alles beter zijn dan hen.  

 

Vrijdag 28 oktober van 20u-22u 

BOEEEE, we gaan griezelen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 november 

Deze avond is het Breugelavond. Wij hebben er alvast 

heel veel zin in, jullie hopelijk ook! Nadat jullie hebben 

geholpen verplicht nog iets lekkers komen drinken in 

het zwaarbierencafé!! ;))) 

Meer info over hoelaat jullie er moeten zijn volgt nog. 

 

Zondag 6 november 

Door de Breugelavond is het deze zondag geen 

activiteit. Hopelijk wast wa plezant. :)) 



 

 

Jins 



    

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Heeyyyy liefste jins  

 

Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. Dit gaat wat 

anders worden dan alle andere jaren die jullie als leden 

gedaan hebben, MAAR niet getreurd we gaan er alles aan 

doen om er een TOOPPPP jaar van te maken samen met 

jullie.  

Wat jin zijn inhoudt, komen jullie doorheen het jaar wel te 

weten.  

 

Groetjes en kusjes  

jullie nieuwe leiding    

 

 

 

 

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 VOOR 7 oktober op het 

volgende rekeningnummer: BE95 7010 1242 9258 met 

vermelding: “naam en tak”. 

Scouts op maat: 

Indien het lidgeld een zware kost is, kan u beroep doen op 

'lidgeld op maat'. Hiervoor mag u een e- mail sturen naar de 

groepsleiding (driesvermeiren@hotmail.be of 

seppevdyck@gmail.com). Als u hier recht op heeft zal het 

lidgeld verlaagd worden naar 15 euro.  

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/scoutsgoorei

nd 

 

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


 
 

Hey kids, ik ben Seppe. Ik heb nog nooit leiding aan jullie 

gegeven, maar heb al veel over jullie gehoord (enkel goeie 

dingen natuurlijk :)). Verder is dit mijn 5de jaar leiding waarvan 

2 jaar kapoentjes en 2 jaar jonggivers. Moesten jullie het nog 

niet weten, ik ben ook groepsleiding maar dat is niks om schrik 

voor te hebben hoor. 

Waar houd ik mij zoal mee bezig? Ik studeer in Bio-ingenieur in 

Leuven en begin volgend jaar aan mijn 1ste master (als jullie 

meer willen weten dan vraagt ge het maar haha ik kan hier 

uren over babbelen). Altijd welkom om Leuven eens onveilig 

te komen maken, ik zorg daar wel voor jullie.  

Mijn visie voor ons jinjaar: veel geld verdienen en efficiëntie 

zodat we zotte (en onvergetelijke) dingen kunnen doen op 

kamp! 

Enkele fun facts: ik ben die mongool die in zijn been heeft 

gekapt met een bijl, ge kunt mij eender welk moment blij 

maken met pizza, ik heb misschien een liefje, … 

Bel me op: 0471241478 

 
 

Hey allemaal, Hanne hier !!!!! 

Ik ben samen met Seppe jullie leiding voor dit jaar. Jullie 

kennen mij al, maar nog is snel een woordje over mezelf. 

Ik ben 21 jaar, word 22 op 6 november. Dit jaar wordt mijn 14de 

jaar in de scouts, waarvan ik al 6 jaar met veel plezier leiding 

geef. 

Ik ben afgestudeerd als ergotherapeut, maar ben nog niet 

van plan om te gaan werken. Ik begin in september dus aan 

een nieuwe studie in Antwerpen #Opkot. Wie weet nodig ik 

jullie ook wel eens uit om is eentje te gaan drinken en te 

blijven slapen :)) 

Voor de rest wil ik zeggen dat we er een top jaar van gaan 

maken met de leukste, zotste, origineelste activiteiten. Tot snel 

xxxx 

 

Op dit nummer ben ik te bereiken: 0498 132 832 

 



Verwachtingen 

 

WAT WILLEN JULLIE DIT JAAR ZEKER DOEN?  

 
1. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

2. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

3. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

4. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

5. ……………………………………………………………………..

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

Bestemmingen 

 

WAAR WILLEN JULLIE GRAAG NAARTOE GAAN?  

 
1. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

2. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

3. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

4. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

5. …………………………………………………………………….. 

WAAROM…………………………………………………………

……………………………………………………………………... 



 

Wat wordt er van jullie verwacht?   
 

Een jinjaar zit anders in elkaar dan de andere jaren die jullie al 

als leden hebben gedaan. Wat gaan jullie dit jaar allemaal 

doen ?  

- Jullie gaan leuke activiteiten met de groep doen; 

- Werken voor centjes voor ons buitenlandskamp; 

- Zelf activiteiten kiezen en maken; 

- De leiding helpen bij de gemeenschappelijke 

activiteiten; 

- Zelf in de loop van het jaar eens leiding geven;  

- … 

 

Het hoofddoel dit jaar gaat zijn “centjes verdienen”. Wij willen 

dus graag wat met jullie afspreken.  

Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij deze activiteiten, 

merken wij dat het altijd dezelfde leden zijn die zich inzetten 

voor het verdienen van geld gaan we maatregels nemen.  

Dit kan zijn: meer betalen dan de andere op het einde van 

het jaar voor het buitenlands kamp.  

 

Wij verwachten van iedereen een goede inzet zodat wij op 

het einde van het jaar op een bangelijk buitenlands kamp 

kunnen gaan, en daar super veel leuke dingen kunnen doen.  

 

Wij twijfelen er niet aan dat jullie jullie best gaan doen, maar 

dan hebben we dit op voorhand al meegedeeld en kunnen 

hier later geen misverstanden rond ontstaan.  

 

De jinleiding 

 

 

Belangrijke data  
 

Zet deze data aub in jullie GSM, zodat jullie die niet missen. 

ZEER BELANGRIJK !!!!! 

 

- 11 september: HELPEN BLOEMENCORSO  

- 18 september: OPENSCOUTSDAG  

- 23 oktober: ZELF ACTIVITEIT KIEZEN  

- 28 oktober: VOORBEREIDEN JINCAFE 

- 29 oktober: JINCAFE  

- 5 november: BREUGELAVOND  

- 27 november: ZELF EVENEMENT ORGANISEREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten 
Zondag 11 september: 

Vandaag gaan wij onze eerste centjes verdienen, dit door te 

helpen in de VIP tent op de bloemencorso. Meer info over 

uren, vertrek etc. volgt nog.  

 

Zondag 18 september: 

OPENSCOUTSDAG, jullie komen helpen van 13-17 uur.  

 

Zondag 25 september:  

Het scoutsjaar kan eindelijk echt beginnen, en dat doen we 

elk jaar met onze overgang. 14-17 uur 

 

Zondag 02 oktober:  

We gaan vandaag op een leuke/lekkere manier wat 

kennismaken met het jin-gebeuren en eens overlopen wat 

jullie verwachtingen zijn. Wij gaan jullie nog een documentje 

doorsturen waarin jullie jullie verwachtingen mogen 

opschrijven. (wordt nog verduidelijkt)  

Wat meenemen ? Jullie nemen allemaal iets mee om te eten 

en te drinken voor heel de groep + de verwachtingen. 14-17 

uur  

 

Zondag 09 oktober:  

We gaan koken van 11- 15 uur, hmmmm !!! We doen nog 

eens een woudloperskeuken. Wat nemen jullie mee:  

- Keukenhanddoek  

- Gamel  

- Bestek 

- beker 

- €3  

Hiernaast gaan we ook de bestemming vastleggen.  

Zondag 16 oktober  

Wij zijn op leidingsweekend om het jaar verder in elkaar te 

steken. Waarschijnlijk gaan jullie dit weekend wat centjes 

verdienen, maar dat zien we nog wel. 

 

Zondag 23 oktober  

Julie mogen deze week zelf kiezen wat jullie graag willen 

doen. Overleg dit samen, en laat het dan aan ons weten voor 

toestemming hihi. Mag van alles zijn, wees creatief ;))  

 

Zondag 28 oktober 

We treffen vandaag onze voorbereidingen voor ons eerste 

jincafé. Meer info volgt nog! 

 

Zondag 29 oktober  

Vandaag in het zover, ons eerste jincafe. Jullie komen helpen, 

en worden verwacht in jullie beste Halloweenkostuum. Meer 

info over de uren worden nog in de whatsapp gezet.  

 

Zondag 5 november  

Onze jaarlijkse breugelavond staat vandaag op de planning. 

Kom dus zeker iets eten en neem heel de familie, 

vriendengroep, liefjes … mee. Hanne is om middernacht jarig, 

dus kom zeker mee klinken !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


