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Maart - April 



Intro 
Hey Scouts Gooreind! 

 

 
Hier is alweer het voorlaatste jefke van het jaar, hierin zijn alle activiteiten van maart tot en met 

april te vinden. Ook de weekend en kampdata zullen jullie hierin terugvinden. 

In deze maanden zijn er ook enkele evenementen van de scouts, zo mag je op zaterdag 11 maart 

de scouts aan je deur verwachten met lekkere paaseitjes, op zaterdag 22 april kan je heerlijke 

spaghetti gaan smullen op de spaghetti-avond van de givers en op 25 maart is het onze 

jaarlijkse scoutsfuif TIPSI. Dit jaar zal er ook een quiz plaatsvinden op vrijdag 24 maart. 

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 5 Maart 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag gaan we een avontuurlijke tocht tegemoet, we gaan namelijk op 

rechtdoortocht! Ben jij al klaar om over beken te springen en misschien wel ergens 

onder te moeten kruipen? Kom dan zeker vandaag naar onze super leuke 

rechtdoortocht en ontdek mee waar wij uitkomen! 

 

 

Zondag 12 Maart 2023 – 14u tot 17u 

Heb jij vandaag zin om wat te smullen en een eigen huis te bouwen? Kom dan zeker! Want wij 

gaan namelijk peperkoekenhuisjes bouwen! 

 

 

17 Maart tot 19 maart 2023 

JOEPIEEEEE!!!!! Het aller tofste kapoenenweekend staat weer voor de deur! Wij hebben er 

alvast super veel zin in! Jullie hebben allemaal een mail gekregen met de weekendbrief en wat 

extra informatie, indien dit niet het geval is, aarzel zeker niet om ons te contacteren.  

 

 

26 Maart 2023 

Dit weekend is het weer eens geen scouts… ohhh ;(( Dit weekend is het tipsi en quiz en dus 

zien wij jullie graag volgende week terug! 

 

2 april 2023 – 14u tot 17u 

Ben jij al volledig in de paasstemming? Kom dan zeker naar 

deze super toffe paasactiviteit! Vandaag gaan we vanalles doen 

rond Pasen, zoals bijvoorbeeld paaseieren schilderen. Wat we 

nog meer gaan doen is nog een verrassing, komen is dus de 

boodschap!! 

 

 

9 april tot 16 april 2023 

Zondag 9 april en zondag 16 april is het helaas geen scouts. Genieten jullie maar van jullie 

paasvakantie!! 

 

 

23 april 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag laten we jullie kiezen wat we gaan doen, het is namelijk keuze activiteit! 

 

 

30 april 2023 – 14u tot 17u 

Heb jij nog eens zin in wat spanning? Kom dan zeker naar de activiteit van 

vandaag! We gaan namelijk highlandgames spelen. Voor wie dit niet kent, 

niet getreurd, het zal alvast een super toffe activiteit worden! Wij zijn alvast 

benieuwd wie er zal winnen. 



Welka’s 
Zondag 5 maart 2023 – 6u tot 8u 

Vandaag zijn we weer lekker vroeg uit te veren. Ga maar op tijd slapen, 

want vandaag gaan we super leuk wandelen en genieten van de 

zonsopgang. Vergeet geen goede wandelschoenen aan te doen! 

 

Zondag 12 maart 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag trekken we erop uit. We gaan namelijk eens een kijkje nemen 

in het wondermooie Gooreind. Wie is er klaar om Gooreind samen met 

ons te ontdekken? 

 

Vrijdag 17 maart tot zondag 19 maart 2023 

Dit is natuurlijk het weekend waar we allemaal samen 

zijn! Dit is het super geweldige welka-weekend! Meer 

informatie volgt snel hiervan. 

 

 

Zondag 26 maart 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag is het helaas geen scouts… Jullie leiding 

heeft het dit weekend namelijk heel erg druk met het 

organiseren van de Quiz en Tipsi. Wij zien jullie graag 

volgende week! 

 

Zondag 2 april 2023 – 8u tot 10u 

Komen jullie vandaag lekker mee ontbijten met ons? Het is 

een super lekker paasontbijt vandaag, dat willen jullie toch 

zeker niet missen? 

Zouden jullie 3euro willen meenemen voor het ontbijt?  

 

9 april tot 16 april 2023 

Paasvakantie wat stom dat het nu twee weken geen scouts 

is. Niet getreurd want na deze twee weken rusten kunnen 

we er weer super hard invliegen! 

 

 

Zondag 23 april 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag moeten jullie zeker komen naar de scouts, waarom vragen jullie je misschien af? 

Vandaag kunnen jullie kiezen wat jullie het liefst willen doen! Welka’s bepalen zelf de activiteit 

 

 

Zondag 30 april 2023 – 14u tot 17u 

Hopelijk hebben jullie zin om vandaag jullie hersenen eens goed te laten 

werken. Nee vandaag is het geen quiz, maar wat dan wel? Hopelijk zijn 

jullie goed wakker en kunnen jullie de code binnen de tijd kraken… 



Wolven 
Vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart 2023 

JOEPIE! Het leukste weekend van het jaar is er weer, Wolvenweekend. Meer 

informatie vinden jullie in het weekendboekje!  

 

 

Zaterdag 11 maart 2023 – 9u tot 13u 

Vandaag is het paaseierenverkoop. Jullie worden verwacht in volledig uniform!  

 

 

Zondag 19 maart 2023 – 14u tot 17u  

Vandaag spelen we een bosspel. Wat we juist gaan doen is nog geheim, maar pak uw goeie 

loopschoentjes maar mee .  

 

 

Zondag 26 maart 2023 

Vandaag is het helaas geen scouts… Jullie leiding heeft het dit weekend namelijk heel erg 

druk met het organiseren van de Quiz en Tipsi. Wij zien jullie graag volgende week! 

 

 

Zondag 2 april 2023 – 14u tot 17u 

Wat we vandaag gaan doen, blijft een verassing. Het belooft wel een superleuke namiddag te 

worden!  

 

 

9 april tot 16 april 2023 

Deze twee weken is het helaas geen activiteit, geniet maar van jullie paasvakantie! 

 

Zondag 23 april 2023 – 10u tot 13u 

SMULLEN MAARRRR!! Want vandaag is het woudloperskeuken, joepieee! Wij willen wel eens 

weten wie van jullie er de beste chef-kok van de groep is. Breng zeker ook 4 euro mee. 

 

 

Zondag 30 april 2023 – 14u tot 17u 

Vandaag spelen we een lentespel, wil jij weten wat dit inhoudt? Kom dan zeker! 



Jonggivers  
Vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart 2023 

Jeeeej ons weekend staat voor de deur !!! Van vrijdag avond tot zondag middag genieten, daar 

kijken wij al zoooolang naar uit! Kijk zeker de weekendbrief na voor alle informatie. 

 

 

Zaterdag 11 maart 2023 – 9u tot 13u 

Deze voormiddag gaan we rond om iedereen van paaseitjes te 

voorzien, wij verwachten jullie met zen alle om 9u aan de scouts, 

iedereen komt in zijn uniform!  

 

Zondag 19 maart 2023 – 14u tot 17u 

 

Vandaag herhalen we nog eens alle stapjes om te sjorren, want niemand heeft 

zin om op kamp door de hudo te zakken! Allemaal goed opletten en oefenen 

is dus de boodschap. 

 

 

Zondag 26 maart 2023 

Dit weekend staat er veel op de planning, vrijdag testen we de kennis van iedereen die gezellig 

komt meedoen aan onze quiz. Zaterdag kunnen we dan weer helemaal los gaan op leuke 

muziek op onze jaarlijkse fuif: tipsi. Aangezien dit al een heel druk weekend voor jullie leiding 

is, is er zondag geen activiteit voorzien ☹ 

 

 

Zondag 2 april 2023 – 14u tot 17u 

Deze zondag hebben we geen activiteit, wenen ☹ HAHAHAHAHAHA Mopje, 1 (2) april. Wij 

verwachten jullie met volle goesting om 14u op de scouts om een geweldig grappig fopspel te 

spelen. 

 

 

9 april tot 16 april 2023 

Zondag 9 april en zondag 16 april is het geen activiteit, het is namelijk paasvakantie, geniet 

ervan! 

 

 

Zondag 23 april 2023 – 10u tot 13u 

We gaan nog eens kokennn, deze middag moet de moeder geen viskes 

bakken, want wij voorzien onszelf van een heerlijke maaltijd.  

Jullie nemen het volgende mee: snijplank, gamel, snijmesje, bestek, 

beker en €4. 

 

 

Zondag 30 april 2023 – 14u tot 17u 

 Hmmm, vettige spelletjes-tijd !!!! Vuile kleren aandoen is de boodschap. 

 



Givers 

Vrijdag 3 maart 2023 tot zondag 5 maart 2023 

Dit weekend zijn we weg met de trein op giverweekend!  

Meer informatie vinden jullie in de weekendbrief. 

 

 

Zaterdag 11 maart 2023 – 9u tot 13u 

Vandaag gaan we rond in Gooreind voor onze jaarlijkse 

paaseieren verkooooop. Zeker aanwezig zijn is dus de 

boodschap! Hoe meer volk hoe sneller we klaar zijn. 

 

 

Zondag 19 maart 2023 – 14u tot 17u 

Kunnen jullie goed koken? Hopelijk wel want anders gaan we niet veel kunnen eten. 😜 

 

 

Zaterdag 25 maart 2023 

Tipsi? Fuif op onze scouts? Da kunt ge toch 

zeker ni missen! 

Hopelijk zijn jullie erbij! 

 

 

Zondag 2 april – 14u tot 17u 

Toon ons vandaag jullie beste bouwkunsten 

tijdens de sjoractiviteit.  

 

 

 

Zondag 9 en 16 april 2023 

Het is paasvakantie daarom even geen scouts. Wel spijtig, we zien jullie graag daarna terug 

voor onze spaghettiavond! 

 

 

Vrijdag 21 april 2023 

Dit weekend staat volledig in thema van onze 

Spaghettiavond. Op vrijdagavond spreken we al af 

voor de eerste voorbereidingen. Meer info volgt nog!  

 

 

Zaterdag 22 april  

Op zaterdag gaan we koken en savonds is er 

natuurlijk de spaghettiavond waar ook moet geholpen 

worden. Meer info volgt nog! 

 

 

Zondag 30 april 2023 – 10u tot 13u 

Kunnen jullie koken met een gamel op een vuur? Dan doen we vandaag woudloperskeuken. 

Vergeet jullie gamel, handdoek, bestek niet! Ook 3 euro mee te nemen.  



Jins 
Zondag 29 februari 2023 

Vandaag gaat jullie liefste leiding verder werken aan het buitenlands kamp op 

leidingsweekend. Jullie mogen op deze familiezondag nog verder bekomen van het geweldige 

Jinweekend!!! 

 

 

Zondag 5 maart 2023 

De leiding voorziet vandaag een activiteit, spannend !! Info volgt  

 

 

Zaterdag 11 maart 2023 – 9u tot 13u 

Onze jaarlijkse paaseierenverkoop staat weer op de planning, we gaan dus vandaag met z'n 

alle geld inzamelen van 9-13 uur. Kom helemaal in UNIFORM !  

 

 

Zaterdag 18 maart 2023 – 14u tot 17 u 

Vandaag gaan we op goedendadentocht tegen betaling en we maken er een spel van!  

  

 

Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2023 

QUIZ en TIPSI: Een weekend vol evenementen, verdere info volgt of jullie moeten komen 

helpen! 

 

 

Zondag 1 april 2023  

Vandaag is het helaas geen scouts, wij zien jullie binnenkort!  

 

 

Zondag 9 april 2023 

Jullie mogen nog eens een weekend thuis blijven, en pasen met de familie doorbrengen.  

 

 

Zondag 16 april 2023 

Jullie moeten ons nog 1 weekendje missen, volgende week zijn we er terug :)) 

 

 

Zaterdag 22 april 2023 

Vandaag is het de spaghettiavond van de Givers, met z'n allen daar naartoe!  Info krijgen jullie 

wel via mail doorgestuurd. 

 

 

 

 



Zondag 23 april 2023 

Jullie mogen wederom kiezen wat jullie vandaag willen doen, laat jullie creatieve breinen 

werken en kom met iets leuk !   

 

 

Zondag 30 april 2023 – 14u tot 17u 

Maak uw borst al maar nat voor onze schattige beestjes van de welka’s, jullie zijn vandaag 

leiding!!!  
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