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21 – 22 september:
29 september:
6 oktober:
13 oktober:
20 oktober:
2 – 4 november:

Overgang
Startdag
Paskoffer
Lotenverkoop
Putfeesten
Herfstbivak welpen,
Jonggivers, givers en jin

Het maandprogramma is ook te
vinden op onze website:
www.scoutsaalter.be

September - Oktober
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Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten
Na een lange en warme zomer vliegen we het nieuwe scoutsjaar in. Plage à Gogo was dit jaar weer
een groot succes, graag willen we dus iedereen bedanken die er dit jaar bij was. Volgend jaar zien
we jullie terug op 10 augustus!
Het nieuwe scoutsjaar start dit jaar ook met een nieuwe groepsleidingsploeg. Eerst en vooral willen
wij Tom Chielens en Matthias Vanpeene bedanken voor hun enorme inzet als groepsleiding de
voorbije 2 jaren. Jammer genoeg zit hun termijn erop. Wij (Isaak Porters & Andreas Porters) zullen
proberen het goede werk verder te zetten, hierin worden we geholpen door onze assistenten Tom
Chielens en Arne Castelein.
De leidingsploeg maakt dit jaar ook enkele veranderingen door. Enerzijds nemen enkele leiding
afscheid van ons na jaren van engagement. Matthias Vanpeene, Simon Cauwels, Joran Chielens,
Geoffrey Delbeke, Benoit Bosschaert en Lodewijk Roeygens, bedankt voor alles! Anderzijds
verwelkomen we 4 nieuwe leiding vanuit onze jin groep namelijk Emma Van de Kerkhove, Gaëlle
Troch, Jochen Deprez, Thibault Martens en Stan De Graeve.
Zoals elk jaar starten we met de startdag die valt op zaterdag 29 september. Hierbij moedigen wij
al onze leden aan om vriendjes en vriendinnetjes mee te brengen zodat zij eens ondervinden hoe
het er bij de scouts aan toe gaat. Aansluitend organiseren wij een ouderbar waar u rustig kan kennis
maken met de leiding, ook zal de organisatie van de Putfeesten aanwezig zijn om info te geven.
Op 6 oktober organiseert onze jin terug de paskoffer. Hier kan u scoutshemden, -T-shirts, -pulls …
voor uw kind(eren) komen passen en bestellen zodat uw bestelling naar de Kattenberg komt en u
niet zelf naar een Hopperwinkel moet rijden.
Om ons lokaal te financieren konden wij al reeds rekenen op de hulp van menig gulle sponsor maar
ook wijzelf moeten hier een bijdrage aan leveren. Dit doen wij onder andere door de Lotenverkoop
op zaterdag 13 oktober. Plaats van afspraak is opnieuw aan confectie Van der Elst in de Sint-MariaAalterstraat.
Een week later, 20 oktober, is er dan tijd voor wat ontspanning en nodigen wij u graag uit voor de
Putfeesten die doorgaan in Ten Dauwe. Traditiegetrouw kan u eerst een smullen in Ten Dauwe of
De Charbon te Ruiselede, waarna een niet-te-missen feest losbarst in Ten Dauwe. Allen daarheen
is de boodschap!
Wij wensen iedereen een fantastisch, ongelooflijk en onvergetelijk scoutsjaar toe! Tot snel!
Met vriendelijke groeten,
Andreas Porters, Isaak Porters, Arne Castelein & Tom Chielens

Joepie, het is weer zover!!! Wij hebben er supermegaveel zin in. Het wordt weer een jaar waarin je veel
nieuwe vriendjes zal maken, veel avontuur zal beleven en niet te vergeten: een echte Scout zal worden.
Wij hopen jullie in grote getale te mogen ontvangen in de eerste twee maand van het scoutsjaar.

Vrijdag 21 – zaterdag 22 september
Overgang

Zie uitnodiging
Kattenberg

Zie uitnodiging achteraan het boekje
Zaterdag 29 September
Startdag

14u00-17u00
Kattenberg

Startdag is de officiële start van een fantastisch jaar. Breng vandaag maar al jullie
vriendjes en vriendinnetjes mee zodat zij ook eens kunnen ontdekken wat de
Scouts is. Jullie ontmoeten vandaag niet alleen elkaar, maar ook de allercoolste
leiding!

Zaterdag 6 Oktober
Teambuilding

14u00-17u00
Kattenberg
Het perfecte moment om elkaar goed te leren kennen: tijdens een
teambuilding natuurlijk! Het enige wat belangrijk is, is samenwerken. De
band tussen de kapoenen zal nog nooit zo sterk geweest zijn na de
vergadering!

Zaterdag 13 Oktober
Lotenverkoop

13u30-17u00
Confectie Van der Elst (Sint-Maria Aalterstraat)

Het is weer de periode van onze jaarlijkse lotenverkoop. Om ons
nieuw lokaal te kunnen financieren moeten we af en toe eens
werken voor de scouts. zorg dat jullie hemd mooi gestreken is en
haal jullie schattigste blikken maar boven! We zullen van huis tot
huis gaan en de mensen proberen overtuigen om een lotje te kopen.
Dit kan als jullie het volgende tekstje goed van buiten leren: “Dag
meneer/mevrouw, wij zijn van de scouts van Aalter en wij verkopen lootjes om ons nieuw, supertof
lokaal te kunnen betalen. Bij ieder lotje dat u koopt heeft u wel 2 kansen om een aantal prachtige
prijzen te winnen. Zou u alstublieft eentje willen kopen? *Puppyoogjes*

Zaterdag 20 Oktober
Het grote smurfenspel

Kattenberg
14u00-17u00

Smurfendorp is in gevaar!!! Hopelijk hebben de kapoentjes zin om mee te
smurfen om zo het dorp te redden, want Gargamel kan enkel verslaan worden
door echte scoutssmurfen.

Zaterdag 27 Oktober
Zwemmen

Wingene
14u00 – 17u00

SPLASHHHH
Steek jullie zwemgerief maar klaar, want vandaag gaan we plonsen! Gelieve ook
€5 af te geven aan de leiding bij aankomst voor de inkom en een vieruurtje.

Zaterdag 3 november
Bosspel

Drongengoedbos
14u00 – 17u00
Voor het bosspel gaan op verplaatsing naar het Drongengoedbos in
Ursel. We spreken af op de krakeelparking in de Drongengoedweg.
Haal jullie beste camouflagekledij maar boven ;-) .

Jullie super-zalige-coole-leidingsgroep:
Stan, Thibault, Maarten, Ken , Emma

Jaja, hier zijn we weer! Een gloednieuwe leidingsgroep (behalve Isaak en Janne dan...) staat klaar om jullie
weer bezig te houden elke zaterdag. Dit jaar beginnen we al vroeg met een plezierig bosspel. Kom allen af!
Tot dan.

21-22 september
Overgang

Zie uitnodiging
Tijd om te tonen wat jullie waard zijn ex-kapoenen want nu begint het echte werk.
Wees niet getreurd over oude vriendjes die ons nu verlaten want er komen heel
veel nieuwe vriendjes bij! Kom massaal af dit weekend voor steun aan de jongens
en meisjes die over gaan!

29 september
Startdag

14u-17u
Kattenberg
Hoor ik dat goed? De eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar???? Jazeker!
Vandaag is de dag dat jullie allemaal vriendjes en vriendinnetjes mogen
meebrengen naar de scouts en jullie kunnen tonen wat wij allemaal doen. Vandaag
wordt een echt scoutesk bosspel gespeeld met alle takken. Wij hebben er alvast zin
in! Jullie ook?

9 oktober
Stratego bosspel

14u-17u
Kattenberg

Gegroet mijne jonkvrouwen en heren, vandaag spelen we een levensgroot bosspel helemaal
in teken van stratego. Hierbij bewijzen jullie zich als team en hoe goed jullie kampen kunnen
bouwen en ze beschermen! Smeer allemaal jullie kuiten maar al in voor het eerste spel als
echte welp!

13 oktober
Lotenverkoop

9u30-12u 13u30-17u
Confectie Van Der Elst
“Dag meneer/ mevrouw, wij zijn van de scouts Aalter en wij verkopen lootjes ten
voordele van ons lokaal op de Kattenberg.” Natuurlijk moeten jullie hiervoor de
beste puppyogen gebruiken. Hoe meer loten er verkocht zijn, hoe meer
pannenkoeken dat er gegeten kunnen worden natuurlijk, aja!

september - oktober
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20 oktober
Herfstvergadering

14-17u
Kattenberg
Vandaag vieren we de verandering van de seizoenen, niets is leuker dan
verandering van de kleur van de blaadjes en dat we nu opeens 5 truien en 4
broeken moeten aandoen….. Maar toch ondanks de koude temperaturen gaan we
ons vermaken met een geniale herfstvergadering. Wat we precies gaan doen is nog
een kleine verrassing, dus ik zou zeggen, kom af en dan weet je het!!

27 oktober
Episch-zwem-vergadering

14u-17u
Zwembad wingene

Alle welpjes zwemmen in het water, falderalderiere falderalderare! Vandaag gaan

we zwemmen in Wingene! “ Is da da zwembad me die draaikolk? “ Ja, dat is het
zeker! Voor deze vergadering vragen wij 5 euro mee te brengen want anders
zal de madam achter de balie ons niet binnen laten!
3 november
BIVAAAK

Zie uitnodiging

Howooooow tijd voor een weekendje samen! Alles op dit bivak staat in teken van
Halloween! BOE, niet bang zijn! Met jullie sterke leiding aan jullie zij kan er niets
gebeuren natuurlijk! We beloven er een heel leuk weekend van te maken met veel
Halloween-lekkers en (angstaanjagende) spelletjes. Seeee ya

Knuffels en kusjes
DE leiding
Jochen, Janne, Tom, Gaëlle, Isaak en Jan

september - oktober
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Beste Jonggivers. Het scoutsjaar is weer in zijn kinderschoentjes gekropen en dat betekent dus dat de tijd
van jullie leven opnieuw gaat beginnen. Zorg maar dat jullie scoutshemd mooi gestreken is en de das
perfect geknoopt zal zijn. Tot dan!
21-22 september
Overgang

19u vrijdag avond – 14u zaterdag
KB

Zoals onze onsterfelijke Keizer en Opperbevelhebber van het leger des
Scouts, Baden-Powell, ooit zei “That’s one small step for [a] Jonggiver, one
giant leap for scoutskind.” Dus, zijn de nieuwe eerstejaars klaar voor de
grote stap naar de Jonggivers tak? Wel dat gaan we vandaag eens op de
proef stellen.
Vergeet zeker niet jullie slaapgerief en extra kleren mee te nemen en
liefst ook jullie tandenborstel.
Extra: 5 Euro
29 september
Startdag

14u00-17u00
KB

Voor al wie vriendjes of vriendinnetjes heeft op school, de sportclub, praatgroepen, etc
die er misschien wel al eens aan gedacht hebben om in een jeugdbeweging te gaan
hebben we vandaag dus onze startdag. Hierin zullen we ze tonen wat we precies
allemaal op de Scouts doen.

6 oktober
Internet-Hype-vergadering

14u00-17u00
KB

Tegenwoordig staat het internet vol van filmpjes en foto’s van aardlingen die
een bepaalde hype of challenge doen. Het begon allemaal jaren geleden met
de Harlem Shake en is uiteindelijk al zo ver geëvolueerd naar dansjes van
Fortnite en gewoon weg op alles wat men ziet Dabben. Wel vandaag gaan
we dus al die hypes, oud & jong, nog eens boven halen.
13 oktober
Dag-Mevrouw-Meneer-wij-verkopen-loten-vergadering

9u30-12u / 13u30-17u
Confectie vanderelst

Wie van de hele scoutsbende kan het schattigst kijken? Het beste uitleggen
wat we precies doen? De geniaalste verkooptrucs verzinnen? Inderdaad de
welpen Jonggivers! Vandaag gaan we nog eens op pad in de straten van
Aalter City. Ons prachtige lokaal en groot terrein kosten natuurlijk wel wat
centjes, dus wij zorgen voor wat brood op tafel.

september - oktober
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20 oktober
kookvergadering

14u00-17u00
Kadans Aalter

Gordon Ramsay is een Britse chef die vooral bekend staat om zijn opvliegende
uitspraken tegen zijn collega’s en soms zelfs klanten. Maar hij kan vooral ook zeer
lekker eten koken. Wij gaan vandaag opzoek in ons zelf of we allemaal wel een
beetje een chef zijn diep vanbinnen. Oefen maar al zeker eens thuis door de mama
& papa te helpen met de groentjes te wassen, aardappeltjes schillen of koekjes en
kaas te rapsen. Toch?
Extra: 5 Euro

27 oktober
Dorp/Stadsspel

14u00-17u00
Markt Aalter

Tijdens de “Slag van Kraenepoel” op 23 mei 2017 hebben de troepen van
Aalter een belangrijke en strategische overwinning behaald op de coalitie
van Knesselare & Ursel. Ondanks het feit dat de overheersende luchtmacht
van Ursel een grote rol speelde tijdens deze slag mocht het niet baten. Het
was een zeer bloedige strijd voor beide partijen. Uiteindelijk zijn we tot een
compromis gekomen en hebben we samen beslist om Knesselare en Ursel
te annexeren fusioneren met Aalter. Om deze speciale gebeurtenis te herdenken spelen we vandaag een
mega zot dorpsspel met jullie.
3-5 november
Bivak

zie uitnodiging

Het eerste boekje van het jaar en er staat al een bivak in. Dat is toch iets speciaals eh! Voor meer info over
dit onvergetelijke weekend kunt u achteraan het boekje de uitnodigingen vinden.
Vele groetjes van jullie leiding xx
Michaël, Marthe, Renzo, Rune, Joris

september - oktober
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Juli en augustus, 2 maanden constant vervelen, dromen over het voorbije kamp en verlangen naar het
volgende scoutsjaar. Nu is september er, de maand dat alles nieuw is. Een nieuw schooljaar, nieuwe klas,
nieuwe leerkrachten... Maar vooral nieuwe leiding! Wij zien dat 100% zitten!

21 – 22 september
Overgang

Zie uitnodiging
Kattenberg

Yes, we beginnen er weer aan, overgang! Voor de 1 ste jaars het moment om
zich te bewijzen dat ze volledig klaar zijn voor de givers. (vergeet zeker geen
warme kleren en stapschoenen). Daarna gezellig rond het kampvuur zitten en
bijpraten over alle dingen die jullie hebben uitgestoken deze vakantie,
sloebers.

zaterdag 29 september
Startdag

14u – 17u
Kattenberg
Na een geweldig overgangsweekend is het vandaag tijd voor
de officiële start van het scoutsjaar. Strijk uw hemd al maar
en knoop uwen das want tis voor echt nu. Indien je mensen
zo zot vind om ook eens te proberen in de scouts, nu is het
moment.

zaterdag 6 oktober
WE LOVE DOBBIT TV - vergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Gelieve een volledige week lang naar Kanaal 45 - Telenet tv te kijken. Dan ben je
zeker voorbereid.

zaterdag 13 oktober
Lotenverkoop

9u30 – 12u00 en 13u30 – 17u00
Confectie Van der Elst (Sint- Maria – Aalterstraat)

Hier heb ik jullie planning voor vrijdag en zaterdag.
- vrijdagochtend voor school: scoutshemd in de was steken
- vrijdagmiddag na school: scoutshemd uit de was halen en laten
drogen.
- vrijdagavond: scoutshemd mooi strijken, over je stoel hangen,
schoenen poetsen, eens jullie haren wassen en heel vroeg gaan slapen.
- Zaterdagochtend: jullie fris scoutshemd aandoen, haren goed leggen,
blinkende schoenen aantrekken en naar confectie van der Elst fietsen!
september - oktober
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- De rest van zaterdag: ZOT VEEL LOTEN VERKOPEN

zaterdag 20 oktober
Opzet Putfeesten

10u00 – 17u00
Ten Dauwe

Het is tijd om eens te tonen wat wij allemaal in elkaar kunnen steken aan
die oudjes van de Putfeesten. Trek maar alvast 10 keer op en talk uw
handen al maar in want we gaan een constructie bouwen waar het
gemeentehuis van Aalter niets tegen is.

zaterdag 27 oktober
Nachtspel

21u– 23u00
Vliegveld Ursel

Het is al tijd om eens op verplaatsing te gaan. Deze avond verkennen we het vliegveld in Ursel met
een groot nachtspel. Warme en donkere kleren worden aangeraden!

2 – 4 november
Bivak
Zie uitnodiging.

19u (vrijdag) – 14u (zondag)

Jongeuh

Groetjes van jullie leiding!
Brecht

september - oktober

Zoë

Arne

Andreas

11

Welkom aan alle lezers van het programma van de Jin! Het meest natuurlijk aan de nieuwe jin zelf, maar ook aan de
andere leiding, moge jullie evenveel verlangen naar jullie jaar als jinleiding als ons, maar ook even stik jaloers worden
op onze luide muziek en gechill in de jinbar! En ten slotte ook welkom ouders! Ook al weten we dat jullie dit gewoon
lezen om te controleren als we het hier niet te gortig maken dit scoutsjaar, het maakt niet uit we zullen proberen alles
wat in codetaal te verdoezelen! ;) ;) ;)

Vrijdag 21 – zaterdag 22 september
Overgang

Zie uitnodiging
Kattenberg

Jullie officiële inwijding tot het jinleven!
Maak maar dat je op alles voorbereid bent, van modder tot dropping en vuil
eten. Vergeet dus zeker geen douchegerief, reservekledij en –schoenen.
En natuurlijk, maak dat je in vorm bent voor jullie super toffe toneeltje! Het
is de lijn die dat daar allemaal aaneen houdt!
De uitnodiging is te vinden aan de achterkant van het boekje.
zaterdag 29 september
Startdag AKA hersenonweren en
verf smijten

14u00-17u00
Kattenberg

Vandaag zullen we er proberen voor zorgen dat we voortaan zoveel mogelijk van de vervelende vragen van
andere mensen kunnen beantwoorden zoals “Wat is jullie thema?”, “Welk kleur gaat jullie pul hebben?”,
“Hoe ga je de jinbar inkleden?”…
Om 17u is er ook OUDERBAR, zodat we eens gezellig kunnen keuvelen met de ouders.

zaterdag 6 oktober
Paskoffer + nog meer verf smijten
Tijd om die goeie ideeën van vorige week op de muren van de jinbar
te smijten! Eindelijk kunnen we die lelijke Adidas-tekens verbergen
achter een hele hele hele dikke laag verf!
Vandaag komt ook de paskoffer langs, als jullie nog een sjaaltje,
hemd, broek… nodig hebben, maar er zelf niet willen achter gaan in
de hopperwinkel, het is nu de moment!

14u00-17u00
Kattenberg

zaterdag 13 oktober
Lotenverkoop

9u30-12u en 13u30-17u00
Confectie Van der Elst (Sint-Maria Aalterstraat)

Moet er hier zelfs nog uitleg aan gegeven worden?
Je weet wel, lotjes verkopen.

zaterdag 20 oktober
Parté du Put

14u00-17u00
@ Wouter’s cribb

Putfeesten, na Plage à Gogo, het beste feestje van het jaar en waarop we wel
helemaal los kunnen gaan!
Ja, we gaan dus 3uren nodig hebben om ons voor te bereiden op dit festijn,
dansbenen opwarmen, onze choreografie nog eens inoefenen en onze outfits
perfectioneren!

zaterdag 27 oktober
Nee, niet op KB
Super veel beweging en sporten
vergadering
14u00-17u00
Stinkvoeten, zweet, scheuren, rollen! Het is duidelijk, wij gaan rolschaatsen! Stap
1 van het plan “Wouter omvormen in een vrouw” gaat van start!!
Graag verzamelen met strakke pakjes in fluo-kleuren, bedankt.
Donderdag 1/11 tot zondag 4/11
Bivak
Uitnodiging volgt nog!
Wouter, Liesbet, Hanne en Nore

Parking Aard

