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

December - Februari

Intro
Hey Scouts Gooreind!

In dit jefke zijn alle activiteiten van december tot 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:
25 - 27 maart
o Welka’s:
11 - 13 maart
o Wolven:
18 - 20 maart
o Jonggivers: 11 - 13 maart
o Givers:
18 – 20 maart

Kampdata
Dit jaar is het eindelijk weer groepskamp! Dit wil zeggen dat alle groepen behalve de jins samen
op kamp gaan. Het enige verschil is de lengte van het kamp.
o
o
o
o
o

Kapoenen:
Welka’s:
Wolven:
Jonggivers:
Givers:

6 - 11 juli
4 - 11 juli
1 - 11 juli
1 - 11 juli
1 - 11 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

Kapoenen
5 december: 14.00 – 17.00: Sinterklaas
Hij komt, hij komt, De lieve goede sint. Zou de sint
ook voor jullie geweest zijn? Kom het ontdekken en
misschien wel genieten van een lekkernij.

12 december: 14.00 – 17.00: quiz
Wie zou de slimste, cleverste, bedachtzaamste en wie denkt er gewoon weg het
meest logisch na. Kom zeker mee quizzen om nog slimmer te worden dan jullie al
zijn.

18 december: 18.30 – 20.30: kerstfeestje
Vandaag vieren we kerst!! Komen jullie meegenieten van een lekker hapje, drankje
en misschien wel een leuk cadeautje? We willen jullie ook vragen om een klein
cadeautje mee te nemen van max. 5 euro die we dan gaan doorgeven en iedereen
naar huis kan gaan met een leuke herinnering, hebbeding of wel een lekkernij.

26 december – 2 januari: kerstvakantie
Door de feestdagen is er geen scouts. Geniet van de
vakantie en alvast een fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar.

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.
Vrijdag 7 januari: 18.30 – 20.30
Vandaag mag je je favoriete spel meenemen want we spelen
gezelschapsspelletjes!

Vrijdag 14 januari: 18.30 – 20.30
Sport en spel! Laat maar eens zien hoe jullie jullie kunnen
verzetten tegen de oudere takken!

Vrijdag 21 januari: 18.30 – 20.30
Vandaag kijken we een supertoffe film!!

Zondag 30 januari: 9.00 – 12.00
We gaan zwemmen in Kalmthout!! Neem hiervoor
3 euro mee. We zullen om het vervoer te regelen
nog een berichtje sturen in de WhatsApp-groep.
Het zou handig zijn mochten er wat ouders
kunnen brengen en halen.

6 februari: 14.00 – 17.00: bosspel
Vandaag trekken we weer eens het bos in. Wat we
gaan doen, blijft nog een verassing, maar het zal
zeker weer dolle pret zijn als jullie meer massaal
aanwezig zijn!!

13 februari: 14 – 17.00: verrassingsactiviteit
VERRASSING, kom het vandaag ontdekken.

20 februari:
Dit weekend is het familiezondag, omdat de
leiding weer druk druk bezig is met het kamp
en het komend jaar nog voor te bereiden.
TOT VOLGENDE WEEK!!!

27 februari: 14 – 17.00: 1 tegen allen
Wie is de snelste, sterkste en slimste kapoen?
Kom het ontdekken vandaag!!

Welka’s
Zondag 5 december: 14.00 – 17.00
Het is Sinterklaaaaas! We spelen vandaag een spel in thema van de
Sint. Zou hij bij ons ook geweest zijn? Kom het ontdekken!

Zondag 12 december: 10.00 – 12.00
Vandaag spelen we pyjamaspelletjes, kom allemaal in pyjama naar de scouts en
neem je slaapzak mee!

Zaterdag 18 december: 18.00 – 20.00
Merrrrryyyy Christmassss!!! Wat is het leukste aan
kerstmis, cadeautjes uitpakken natuurlijk! Neem dus
allemaal een cadeautje mee van maximum €5.

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.
Vrijdag 7 januari: 18.30 – 20.30
Vandaag mag je je favoriete spel meenemen want we spelen
gezelschapsspelletjes!

Vrijdag 14 januari: 18.30 – 20.30
Sport en spel! Laat maar eens zien hoe jullie jullie kunnen
verzetten tegen de oudere takken!

Vrijdag 21 januari: 18.30 – 20.30
Vandaag kijken we een supertoffe film!!

Zondag 30 januari: 9.00 – 12.00
We gaan zwemmen in Kalmthout!! Neem hiervoor
3 euro mee. We zullen om het vervoer te regelen
nog een berichtje sturen in de WhatsApp-groep.
Het zou handig zijn mochten er wat ouders
kunnen brengen en halen.

Zondag 6 februari: 14.00 – 17.00
Er is er één jarig. Hoera! Hoera! Dat kun je wel zien dat is
Maralaaa! Kom Marala allemaal feliciteren met haar verjaardag,
in ruil daarvoor zal ze voor jullie een keileuk verjaardagsspel in
elkaar steken!

Zondag 13 februari: 14.00 – 17.00
Voelen jullie die vlindertjes ook al? Morgen is het
Valentijn en dit gaan we op de scouts vandaag al eens
goed vieren met het grote valentijnsspel!

Zondag 20 februari:
Hoog tijd om nog eens langs te gaan bij de oma, opa, tantes en nonkels want het is
familiezondag! Vandaag dus even geen scouts.

Zondag 27 februari: 14.00 – 17.00
Laat maar eens zien hoe sterk en slim jullie als welka’s allemaal samen zijn. Vandaag
nemen jullie het op tegen jullie ijzersterke leiding. Wie zou er winnen? (Wij natuurlijk
)

Groetjes! Jullie allerliefste welkaleiding!

Wolven
Zondag 5 december: 14.00 – 17.00
Nog maar 1 nachtje slapen en dan komt de Sint (hopelijk) bij jou
langs! Zou hij ook op de scouts langsgekomen zijn? Kom het zeker
checken!

Zondag 12 december: 14.00 – 17.00
Studeer goed voor vandaag! Misschien win je daardoor het spel wel…

Zaterdag 18 december: 19.00 – 21.00
Jeeuuj het is bijna kermis en daarbij hoort natuurlijk een leuk scoutskerstfeestje
bij! Vergeet zeker je kerstcadeautje niet; maak zelf
iets leuks!

Zondag 25 december
Kerstverlof, spijtig genoeg geen scouts. :((

Zondag 2 januari
Nog steeds kerstverlof! Hoelang zal deze saaie
scoutsloze tijd nog duren???

Jullie leiding moet de komende weken hard studeren. Dat betekent:
Gemeenschappelijke activiteiten! De komende weken zal je activiteit hebben
met alle groepen samen en met andere (ook supertoffe) leiding.

Vrijdag 7 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: Vandaag gaan we gezelschapsspelletjes spelen,
hiervoor mag je zelf een of meer gezelschapsspelletjes meenemen om samen met je
vrienden te spelen.

Vrijdag 14 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: Misschien loop je vandaag wel een giver naar huis!
Sport en spel.

Vrijdag 21 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: Vandaag kijken we een
supergoeie film!

Zondag 30 januari: 9.00 – 12.00
Gemeenschappelijke activiteit: Vandaag gaan we zwemmen,
neem hiervoor 3 euro mee en kom met de fiets naar de scouts!
We rijden dan gezamenlijk met de jonggivers, givers en jins naar
het zwembad.

Zondag 6 februari: 14.00 – 17.00
Vandaag gaan we het wondermooie Gooreind weer onveilig maken. We spelen een
spannend dorpsspel!

Zondag 13 februari: 14.00 – 17.00
Oelaloela zijn jullie een koppeltje? Jaja, er
hangt weer veel liefde in de lucht; het is
Valentijn. We spelen dus een super lukken
valentijnsspel.

Zondag 20 februari
Vandaag geen scouts, familiezondag.

Zondag 27 februari: 11.00 – 14.00
We gaan vandaag smullen van jullie zelfgemaakt eten!
Vergeet zeker je gamel, bestek, handdoek, mesje,
beker… niet! Neem ook 3 euro mee zodat we lekker
eten kunnen gaan kopen in de winkel!

Jonggivers
Zondag 5 december: 14.00 – 17.00
HIJ KOMT, HIJ KOMT, DE LIEVE GOEDE SINT! Dit
weekend is het Sinterklaas, dus spelen we het Grote
Sinterklaasspel!

Zondag 12 december: 10.00 – 12.00
Omdat jullie heel veel moeten studeren voor de examens nu, willen we jullie
verwennen met een lekker ontbijtje! Jullie zijn welkom vanaf 10u, en om 12u kunnen
jullie weer verder gaan leren. Vergeet ook zeker geen 3€ mee te nemen.

Vrijdag 17 december: 19.00 – 22.30
HO HO HO! Het is weer bijna Kerst en dat moet gevierd
worden! We gaan heerlijk dineren en uiteraard
cadeautjes aan elkaar geven! Verdere info hierover
volgt.

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.
Vrijdag 7 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: Gezelschapspelletjes

Vrijdag 14 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: Sport en spel

Vrijdag 21 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: film

Zondag 30 januari: 9.00 – 12.00
Gemeenschappelijke activiteit: Vandaag gaan we zwemmen,
neem hiervoor 3 euro mee en kom met de fiets naar de
scouts!

Zondag 6 februari: 14.00 – 17.00
Vandaag spelen we een dorpsspel. Neem zeker je bus abonnement of een paar euro’s
mee, want misschien trekken we wel richting een ander dorp!

Zondag 13 februari: : 14.00 – 17.00
Morgen is het Valentijn, dus halen we allemaal
de grote romanticus in ons boven en spelen we
het grote liefdesspel!

Zondag 20 februari:
Jullie leiding is op leidingsweekend om jullie kamp in elkaar te steken. Het is dit
weekend dus geen scouts
.

Zondag 27 februari: 14.00 – 17.00
Vandaag spelen we een bosspel!

Givers
Noteer alvast de spaghetti-avond in jullie agenda! Jullie organiseren
die op zaterdag 2 april.

Zondag 05 december: 14.00 – 17.00
De zak van sinterklaas is gepikt door een corrupte roetpiet (OHNEEE!) 14-17 u

Zondag 12 december: 8.00 – 10.00
We gaan jullie examenstress lekker weg eten met een heerlijk ontbijtje op de scouts.
Neem €3 mee en laat op voorhand even weten of je komt.

Vrijdag 17 december: 19.00 – 22.00
Trek vandaag uw beste scoutskleren aan want het is KERSTFEESTJEEUUU!!! Je moet
nog niet gegeten hebben! Ook vandaag €3 meenemen.

24 december - 2 januari
Allemaal fijne feestdagen gewenst!

Vrijdag 7 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: Gezelschapspelletjes

Vrijdag 14 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: Sport en spel

Vrijdag 21 januari: 18.30 – 20.30
Gemeenschappelijke activiteit: film

Zondag 30 januari: 9.00 – 12.00
Gemeenschappelijke activiteit: Vandaag gaan we zwemmen,
neem hiervoor 3 euro mee en kom met de fiets naar de
scouts!

Zondag 6 februari: 6.00 – 9.00
We kruipen deze ochtend nog eens vroeg uit ons bed en gaan eens lekker genieten
van de zonsopgang. Vergeet geen wandelschoenen aan te doen! (Het kan beetje
uitlopen.)

Zondag 13 februari: 14.00 – 17.00
Vandaag is het dorpsspel.

18 – 20 februari
Dit weekend bereid de leiding jullie litte kamp voor, wij zijn dus even onbereikbaar.

Zondag 27 februari: 14.00 – 17.00
Vandaag nog eens een krachtmeting tussen oud en jong, jullie mogen dus allemaal
jullie ouders meenemen.

STEVIGE LINKER VAN DE LEIDING
RUNE- LUCA- BOB- DRIES- HANNE

Jins
Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten
Zondag 14 november: Vandaag is het van 2 tot 5 een super leuke quiz op jin-niveau!!! See you
there or be een vierkant xo
Zaterdag 20 november: Deze zaterdag spelen we een mega zot stadsspel in Antwerpen cityyy!
Waar en hoe laat we jullie verwachten, sturen we nog naar jullie.
Zondag 28 november: Deze zondagochtend/ -voormiddag gaan we van 9u30 tot 12u lekker
gezellig samen wandelen in de Kalmthoutse heide! Wij zorgen voor lekkere snacks en thee, meer
informatie volgt nog!
Vrijdag 3 december: Omdat jullie al begonnen zijn met de examens of volgende week eraan
beginnen, gaan we vanavond samen iets lekkers kokkerelen. We maken er van 18u tot 21u een
gezellige en ontspannende avond van!
Zondag 12 december: Jullie zitten volop in de examens en ook voor ons naderen de examens,
deadlines en stages. Daarom gaan we vandaag van 8u tot 10u samen ontbijten, zo kunnen jullie
even ontspannen tussen de examens door en zo hebben jullie daarna nog een hele dag om braaf
voor school te werken ;)))
Vrijdag 17 december: OMG KERSTFEESTJE!!! We doen ook dit jaar weer een super leuk
kerstfeestje met lekker eten en leuke cadeautjes! Meer informatie volgt nog xoxo
Januari: Tijdens de maand januari vinden de gemeenschappelijke activiteiten plaats. Omdat heel
veel leiding dan volop in de examens zitten, zullen wij ook eens aan jullie vragen om in te
springen als back-up/ steun-leiding. Wij houden jullie hierover zeker op de hoogte.
Zondag 6 februari: JOEPIE CHARLOTTE IS TERUG!!! Kom vandaag van 10 tot 12 naar de
scouts en get to know Charlie ☺
Zaterdag 12 en zondag 13 februari: Love is in the air <333 !!! 14 februari is het Valentijn en om
al die tortelduifjes al een super romantisch valentijnsweekend te bezorgen spelen wij dit weekend
cupido met ons valentijnsontbijt. Meer informatie over hoe we dit gaan aanpakken en waar en
wanneer jullie verwacht worden volgt nog!
Zondag 20 februari: Dit weekend gaat jullie allerleukste leiding vergaderen om het jaar en het
kamp verder in elkaar te steken (aka leidingsweekend jippie-ya-jee), daarom is het vandaag
familiezondag!

Zondag 27 februari: Vandaag spelen we van 2 tot 5 een spel om te zien hoe goed onze groep
kan samenwerken, hoe goed jullie elkaar kunnen vertrouwen en hoe goed jullie elkaar kennen,
wat allemaal natuurlijk super belangrijk is voor ons buitenlands kamp ☺

Groetjes, kusjes, knuffels, stevige linkers van jullie tofste leiding
Julie, Anke & Charlotte

xoxo

