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Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten 
 
Ons scoutsjaar heeft weer een spetterende start gekend! Eerst en vooral hadden we de overgang               

waarbij de eerstejaars van elke tak enkele proeven moesten doorstaan en zich hebben bewezen              

als scoutswaardig. De week erna volgde een succesvolle startdag waarbij we opnieuw vele             

nieuwe gezichtjes mochten leren kennen. Aan hen nog eens: Welkom in onze grote scoutsfamilie! 

Ondertussen zijn de weken voorbij gevlogen en hebben we nog het een en het ander               

meegemaakt. Beginnend met onze alom bekende lotenverkoop die opnieuw een groot succes            

was. Een dikke merci aan alle leden, leiding en VZW’ers die aanwezig waren! 

Na al dat harde werk was het tijd voor een feestje dus waren de Putfeesten de week er na meer                    

dan welkom. Onze vzw zorgde opnieuw voor een onvergetelijke avond! Bedankt ouders,            

sympathisanten, leiding, JIN en VZW-leden om er samen zoals elk jaar een fantastische avond van               

te maken en zo onze financiële put, die achtergelaten is door de bouw van ons nieuwe lokaal,                 

weer een beetje minder diep te maken. 

Op zaterdag 10 november zal er net na de vergadering om 17u terug een ouderbar georganiseerd                

worden door onze JIN. Kom dus gerust iets drinken en sla een praatje met andere ouders of met                  

de leiding. Indien het slecht weer is, laten we ouderbar gewoon in ons lokaal doorgaan. 

 

En tenslotte, de feestdagen komen er stilletjes aan. Hier en door wordt er al nagedacht over                

cadeautjes, een kerstboom en heerlijke kerstdiners. Zalig toch? Jammer genoeg moet de leiding             

tijdens deze gezellige periode ook tijd maken om met de neus tussen de boeken te zitten en                 

moeten wij ons voorbereiden op de examens die in januari zullen volgen. Daarom zullen er               

gedurende de maanden december en januari verschillende vergaderingen ‘s avonds doorgaan.           

Gelieve dus het boekje goed in de gaten te houden! 

 

Een stevige scoutse linker van het groepsleidingsteam: 

Isaak Porters, Andreas Porters, Arne Castelein en Tom Chielens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Weer een nieuwe scoutsmaand vol plezier en vertier! Er staan opnieuw superleuke spelletjes te jullie te                
wachten! Ik hoop dat jullie ook zo uitkijken als jullie leiding om te ravotten en te spelen! 
 
 
Zaterdag 3 november 
Bosspel 

 

 
Drongengoedbos 

 14u00-17u00 

 
Afspraak aan de krakeelparking in de Drongengoedweg.  
 
 
Zaterdag 10 november 
Paralympische spelen 

 

Kattenberg 
14u00-17u00 

 
Vandaag testen we jullie atletische capaciteiten! Maar zo simpel wordt het niet 
we zullen het moeilijk maken door jullie verschillende beperkingen te geven 
waardoor de 100 meter horde en het verspringen een heel stuk moeilijker 
wordt. 
 
 
 
Zaterdag 17 november  
Het heksen- en tovenaars spel 
 
Vandaag betreden we de griezelige wereld van de 
duistere magie. Pas op dat je niet in de heksensoep 
valt! 

 

Kattenberg 
14u00-17u00 

 
 
 

 
 
 
Zaterdag 24 november 
Kookvergadering 

 
 

Kattenberg 
14u00-17u00 

 

Trek je kookmutsen en schorten maar aan, want vandaag maken we de 
allerlekkerste gerechtjes! Kreeft met boter, een heerlijke chateaubriand, 
sabayon, na vandaag kan je het allemaal. 
 
 
 
 
 
 

 



Zaterdag 1 december  
Knutselvergadering 
 

Kattenberg 
  14u00-17u00 

 
Vandaag laten we je jullie artistieke vrijheid beoefenen! Een hele dag leuke 
werkjes maken, die de ouders trots zullen maken! 
 
 
 
 
 
Zaterdag 8 december  
SINTERKLAAS !!!! 

 

Kattenberg 
          14u00-17u00 

 
Jazeker, de goede man komt naar Kattenberg! Sinterklaas is akkoord gegaan om 
speciaal voor ons 2 dagen extra in ons Belgenlandje te blijven, 
speciaal voor de kapoenen van Aalter! 
 
 
Zaterdag 15 december Kattenberg 
Cluedo 14u00-17u00 
 
In wie van jullie schuilt een echte detective? Vandaag rust jullie de taak om uit te 

zoeken wie onze geliefde Joeri ontvoerd heeft. Als jullie allemaal komen en super 

hard jullie best doen kan het niet anders dan lukken om Joeri te vinden en te 

bevrijden. 

 

Zaterdag 22 december kadans 
Kerstviering 19u00-21u00 
 
Vandaag vieren we dat het kerst is. Dit doen we door gezellig samen te zijn en 
feest te vieren. Breng allemaal een cadeautje mee van maximaal 5 euro. Of 
nog beter een cadeautje dat eens niet nieuw gekocht is want ondertussen 
weten we allemaal: minder is meer!! 
 
 
Zaterdag 29 december Nergens 
geen vergadering noooit 
 
Jullie Woegediewoegedie-leidingsgroep:  

Stan, Thibault, Maarten, Ken , Emma 

 

 

 

 

 



 

 

De zomer is nu helemaal voorbij maar als echte scouts laat ons dit niet afschrikken om buiten te komen.                   
Gewoon een pull en een vest en we kunnen er zo weer tegenaan. Ook nu hebben we weer ons best                    
gedaan om van elke zaterdag een top namiddag te maken. 
 

 

Zaterdag 10 November (Ouderbar na afloop) 14u-17u 

There is no I in team vergadering                                                                                                          Kattenberg 

Er is geen ik in ploeg. De uitspraak klinkt iets logischer in het engels maar 

dat wil niet zeggen dat wij als belgen niet weten wat teamspirit is. Denk 

maar aan de rode duivels die een fantastisch team zijn. Vandaag gaan wij 

bewijzen dat ook de welpen van aalter een hecht blok vormen.  

 

Zaterdag 17 november                  14u-17u 

Binnen de minuut             Kattenberg 

Tik tak tik tak...Binnen de minuut, de naam van deze vergadering laat weinig aan 
de verbeelding over. Zorg alvast dus jullie scherp en gefocust toekomen om zoveel 
mogelijk opdrachten te vervullen. 
 

Zaterdag 24 november                                                                                        14u-17u 

walk on  water vergadering                   Kattenberg 

Was het nu eminem, milk inc of jezus die het meeste succes had met de act walk 
on water? Ik zou het niet weten maar vandaag komen we er samen achter. Wie 
weet kunnen we Regi overtuigen om wat handtekeningen uit te delen. 
 

 

Zaterdag 1 december    14-17u 

Ganzenbordspel          Kattenberg 

Een van de oudste gezelschapspelletjes van de hele wereld moet wel het 
ganzenbord zijn. Het werd al door onze aller oudste voorvaderen gespeeld. 
Maar nog nooit op de manier waarop wij het vandaag zullen spelen. 
Vandaag spelen we het zotste ganzenbord ooit!! 
 

 

 



 

Zaterdag 8 december 14u-17u 

Sinterdhoase en zwarte walpiet                                                                                                 Kattenberg 

Omdat alle kindjes in Zaffelare dit jaar stout zijn geweest moet sinterdhoase daar 

dit jaar niet langs gaan. Dat is goed nieuws voor ons want jawel met de scouts zijn 

we erin geslaagd hem te strikken om bij ons langs te komen.   

 
Zaterdag 15 december             19u-21u 
Filmavond        Kattenberg 
 
Vandaag zakken we samen eens door. Een zetel, een snackje, een drankje 
en een goeie film. Meer hebben we niet nodig om er een gezellige avond 
van te maken. Al kan het groot scherm de avond altijd nog dat tikje beter 
maken. 
 
 
Zaterdag 22 december            19u-21u 
Kerstfeestje                           Kadans 
 
We zijn er weer aan begonnen de feestperiode van het jaar. Ook met 
de scouts kunnen we niet achterblijven. We zullen het beste feestje 
van allemaal organiseren. Breng allemaal 1 cadeautje mee om aan 
elkaar te geven. Met het thema van dit jaar in gedachten (minder is 
meer) is het misschien wel leuk eens te kijken voor een cadeautje dat 
niet nieuw gekocht is. 
 
Zaterdag 29 december              nooit 
Geen vergadering          nergens 
 
 
Groetjes jullie leiding, 
Gaelle, Isaak, Janne, Jan, Jochen en Tom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Dag lieve jonggivertjes, de dagen beginnen te korten en het kwik daalt en daarom hebben wij voor jullie 

enkele hartverwarmende vergaderingen in petto. Buiten deze knusse vergaderingen staat het cadeautjes- 

en kinderchampagneseizoen voor de deur want we vervelkomen binnenkort de Sint op de scouts, de 

geboorte van Jezus en het nieuwe jaar! Afkomen is dus de boodschap. 

10 november (Ouderbar na afloop)  14u – 17u 
We-spelen-in-het-bos-vandaag-vergadering  KB 

Vandaag gaan we eens iets unieks doen: in het bos spelen! Het bos is 

leuk want in het bos zijn er bomen met takken en blaadjes op de takken 

maar ook blaadjes van de takken en dus op de grond, er zijn ook noten in 

het bos en insecten en wortels van de bomen en er is aarde op de grond 

en wauw dit wordt gewoon ge-wel-dig. 

 

17 november 14u – 17u 
Boomhuttenvergadering KB 

Vandaag gaan we weer in het bos. Ik horen jullie al juichen in jezelf. Vandaag gaan we 

bosvergadering wat meer next-level maken want we gaan een luxe boomhut maken. Denk maar 

al eens goed na wat jullie willen in jullie boomhut en met een beetje chance is er budget voor 

jacuzzi, sauna, biljart, softijsmachine,… 

1 december 14u – 17u 
Highlandgames KB 

Vandaag gaan we allemaal ons mooiste, Schots rokje bovenhalen want het 

zijn highlandgames. Smeer die kuitjes, bicepsen en tricepsen al maar goed 

in want het zal er zwaar aan toegaan. Een beetje smijten met een balk je 

hier, een beetje met een hamer slingeren daar. 

8 december 14u-17u 

Sinterklaas  KB 

Vandaag zal de sint nog eens vertellen hoe flink je dit 

jaar geweest bent. En dan krijg je zo een lekker zakje 

met lekkere dingen zo. We weten al dat jullie 

voorbeeldige kindjes zijn maar vandaag is de dag dat 

dit bevestigd wordt. Indien je het gevoel hebt dat je 

toch niet zo flink ben geweest. Grijp uw kans en zet de 

leiding eens in de bloemetjes want die zijn ook braaf 

geweest dit jaar. 

 



 

15 december 14u – 17u 

Quizvergadering KB 

Wie is de uitvinder van de gloeilamp? Wie is de president van Frankrijk? Was er eerst de kip of 

het ei? Wanneer is België onafhankelijk geworden? Hoeveel 12²? Wanneer is de Franse revolutie? 

Wie heeft de stelling a² = b² + c² gemaakt? Hoeveel magen heeft een koe? Wie is de frontman van 

The Beatles? Wie presenteert er boer zoekt vrouw? Wie is de tofste leiding? Marthe blijkbaar. 

 

22 december     13u30 – 16u30 
Zwemvergadering zwembad de alk Wingene 

Haal uw bikini/zwempak/zwembroek maar vanachter uit uw kast want 

vandaag gaan we gaan plonsen in Wingene. Wingene is een toffer 

zwembad dan in Aalter dus ja. Wingene. En nu moet ik nog enkele 

lijntjes vol zeveren zodat er hier genoeg tekst staat dus ga ik maar 

gewoon wat typen want zo kan je gemakkelijk tekst vullen en zo staat 

deze pagina dan ook gevuld met tekst en oja gelieve €€5 mee te nemen. 

29 december                                                                                                                                                         20u – 
22u Fakkeltochtvergadering                                                                                                                                       KB 

Een tocht door het donker tididiti we zijn toch niet bang tididiti we hebben een fakkel bij tididiti en dat 
maakt ons blij tididiti. Zoals hiervoor gezongen en het staat daar boven ook nog eens is het fakkeltocht. Bij 
een fakkeltocht wandel je een bepaalde afstand met een fakkel in de hand. De fakkel brandt. 

 

Groetjes van jullie leiding 
Joris Rune Fluffy     Marthe Renzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Voila de eerste vergaderingen van de scouts zijn weer achter de rug. Nu ons giverlokaal bijna af is kunnen                   
we beginnen aan de echte scouteske vergaderingen. In november werken we aan een goede groepssfeer               
en in december zitten we volop in de kerstsfeer en zullen we de Sint en zijn broer de Kerstman kunnen                    
verwelkomen.  
zaterdag 10 november                                                                                                                   14u-17u 

WAR-Games                                                                                                                                    Kattenberg 

 
Vandaag Gaan we ons inleven in hoe het was in de oorlog overal modder              

vuiligheid en andere kuil. Vuile kleren + douchegerief 

  

 

  

zaterdag 17 november                                                                                                                   10u-13u30 

Kookvergadering                                                                                                                            Kattenberg 

 
Aangezien jullie op kamp zelf zullen moeten koken en we niet willen dat er              

gevallen van voedsel vergiftiging zijn zullen we deze skills een beetje           

bijwerken. 

Net als elk sterren restaurant kost KB cuisine geld dus breng zeker 5€€ mee. 

 

zaterdag 24 november                                                                                                                       14u-17u 

Krachtpatser vergadering                                                                                                            Kattenberg 

 

 
Het wordt eens tijd om te zien wie van jullie het sterkst is dit doen we                

door een ouderwetse krachtmeting. 

  

 zaterdag 1 december                                                                                                                 14u-17u 

Suprise m*th*rf*ck*e*                                                                                                                Kattenberg 

 

 Net als Batman zullen jullie verast worden door the Ridler. 

  

  

  

 zaterdag 8 december                                                                                                                    14u-17u 

Baseballen & Sinten                                                                                                                     Kattenberg 

 

 

Ons favoriete heilige is weer in het land en aangezien het weer te lang              

zal duren bij de jongere takken gaan wij een potje baseballen. 

 



zaterdag 15 december                                                                                                                     14u-17u 

zwemmen                                                                                                                                   Locatie volgt 
 

 
Iedereen kan wel eens wat zwemlessen gebruiken en nu is je kans om ze te                

krijgen van niemand minder dan ANDREAS BABYFACE PORTERS top         

zwemcoach. 

  

  

  

 

zaterdag 22 december                                                                                                             locatie volgt 

KERSTDUIK/SCHAATSEN 

 

Nu jullie examens er opzitten is er niets beters om je hersenen te resetten dan eens in het                  

ijskoude water te duiken. Of schaatsen mag ook. Zwemgerief, handdoek en warme kleren zijn              

een must 

  

 
zaterdag 29 december                                                                                                                   20u-22u30 

Waar is da feesje?                                                                                                                          Kattenberg 

 
Ier is da feesje! Zoals jullie kunnen zien is het nieuwjaarsfeesje. Breng zeker allemaal een cadeau                

van 5€ mee om er een echt feesje van te maken. 

  

  

De Giverleiding, 

Arne, Brecht, Andreas en Zoë 

 
 
 
 
 
 
 

 



De koude wintermaanden komen er weer aan, dus tijd voor warmte en gezelligheid deze              
maanden. Zaterdag vergeten we even al onze verplichtingen en komen gezwind naar de scouts              
om als jincredibles het terrein onveilig te maken. Af en toe wat werk, maar vooral veel genieten                 
van de gezellige sfeer zal troef zijn deze maanden. 
 
2-4 november                                                                                                                        Jullie weten zelf 

Bivak 

 
We gaan even ons oude kattenberg achter laten en trekken er           
op uit zoals het een echte scout. Lastige trektochten in          
erbarmelijke weersomstandigheden zullen niet ontbreken.     
Vandaar dat er ook gedacht zal worden aan de nodige          
ontspanning en vertier, plezier gegarandeerd! 
  
  

 Zaterdag 10 november                                                                                                                       11u-... 

Cribfixing + ouderbar                                                                                                                           KB 

 

Nadat we vorige week ideeën hebben opgedaan om ons lokaal verder te            

verfraaien, gaan we de laatste handen leggen aan ons lokaal zodat het            

helemaal jinproof is. Schilderen is leuk, schilderen is fijn, zeker als we allemaal             

samen zijn. Vele handen maken licht werk en dat maakt ons sterk. 

 

  

  

Zaterdag 27 november                                                                                                                       11u-... 

Feest, fête, party, fiesta, fest,……                                                                                               Kattenberg 

Party van de eeuw. Aangezien een dubbele verjaardag gevierd wordt, zal er genoeg te              
doen zijn om de partypreps te fiksen. Alvast een gelukkige verjaardag aan Nore en              
Wouter aangezien de 17e twee dagen later is dan de 15e. 
 
 
Zaterdag 24 november                                                                                                11u-... 

Welcome to my crib+ kerstsfeer snuiven                                                                 Kattenberg 

 
Vandaag aanschouwen we het mooie werk van de voorbije weken van dichtbij en genieten we               

van de fabricages door onze picassohanden. Indien onze hongerige grootmeesters nog meer            

willen verwezenlijken is er nog tijd om alles te finetunen. Achteraf kunnen we misschien nog               

ergens afzakken naar een kerstmarktje. 

 

 

 



zaterdag 1 december  Uur volgt nog 

baby’s en borrels                             Jan Vanderbeken 

Vandaag gaan we ons onderdompelen in het feest der geboortes. Jawel, we            
gaan een beetje werken op een babyborrel. Trek je mooiste kleren aan, een             
eerste indruk zegt alles. 
 
 

Zaterdag 8 december                                                                                           14u-... 

De man met de baard                                                                                           Kattenberg 

 

Vandaag komt een man met een baard langs. Geen viking of geen holbewoner, maar de enige                
echte Sint. Hij brengt lekkers mee. Indien je niet stout geweest bent natuurlijk… 
 
Zaterdag 15 december                                                                                                                14u-... 

Keuze                                                                                                                                              Kattenberg 

  

Vandaag geen leiding lid gedoe. Vandaag kies je gewoon zelf wat je wil doen. Ideeën mogen                 

reeds gedeeld worden zodat het een leuke dag wordt. 

 
 
Zaterdag 22 december                                                                                          locatie en tijd volgt nog 

Liesbetheimwee 

Vandaag is liesbet er niet bij, ween, ween, tijd dus om te huilen en te jammeren, want vandaag is                   
het met Die kerel te doen. Geen girlstalk, maar echt jongensdingen zullen vandaag het centrale               
thema zijn. 
  
 Zaterdag 29 december                                                                                                                   11u-... 

Liesbet is er nog steeds niet                                                                                    meer info volgt nog 

 
Liesbet is nog steeds niet terug, dus bij gebrek aan inspiratie en de vervelende adem van                

examens, stel ik een gezellige brunch voor, zo kunnen we ook onze aankomende plannen eens               

vastleggen. 

 
Greetings from the Jincredibles 

 
 

 



 
 
...Arne goeie benen had 
...Hij wegreed terwijl niemand het zag 
...Wielrennen niet voor iedereen is 
...De tour dit duidelijk maakte 
...Rune hardleers is 
...Zijn vingernagel nu de gevolgen draagt 
...De nieuwe friteuse, Rune wel bevalt 
...Jochen zijn behoeften niet mag doen in Gaëlle haar toilet  
...Sam heel gelukkig is :)  
...Andreas goed kan stofzuigen 
...Niet enkel stof dit kan bevestigen 
...Isaak zijn tenen een aantrekkelijk geurtje hebben 
...Tom niet meer mag sjotten 
...De welpen nu dus ook niet meer bang moeten zijn 
...Ken graag eens nieuwjaar wilt vieren als eerste 
...Dit misschien te maken heeft met het feit dat dit in Azie zou zijn 
...De leiding gehandicapt begint te worden: Rune zijn vinger, Gaelle haar knieen, Joris zijn schouder en... 
Isaak zijn uufd 
...Marthe een tehuis heeft geopend in kortrijk 
...Stan op zoek is naar het beste bed van Aalter 
...De vloer van Emma niet heeft gewonnen 
...Fluffy zijn jaarlijkse afspraakje op putfeesten niet heeft gemist 
...Hij dit dit jaar ook heeft doorgetrokken naar bivak 
 
 
 

 
 

 

Welk kenteken komt waar?  
Deze kentekenwijzer helpt je op weg.  

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


