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VU Andreas Porters– p/a Zandberg 5 8755 Ruiselede

12 januari: foute muziekquiz
10 maart: Groepsfeest
6-7 april: Lentebivaks
21 april: Paasontbijt
29 april : Streekbierenavond

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

Januari - Februari

O 1 5 0 6 G

Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten
Eerst en vooral wensen wij jullie vanwege de volledige leidingsploeg een gelukkig nieuwjaar. Samen
maken we van 2019 een topjaar.
Het jaar 2018 is weer voorbij gevlogen. Wij kunnen niet anders dan zeggen dat we er met volle
teugen van hebben genoten! Leuke zaterdagnamiddagen, bivaks en prachtige kampen hebben we
met z’n allen meegemaakt. Daarboven kwamen dan nog eens enkele topactiviteiten als
streekbierenavond, Plage à Gogo en de Putfeesten om er maar enkele te noemen.
Wat deze activiteiten betreft willen we u graag uitnodigen voor de foute muziekquiz georganiseerd
door onze overkoepelende vzw. Deze gaat door op zaterdag 12 januari om 20u00 in de
gemeentelijke feestzaal van Lotenhulle. Inschrijven? Mail naar pieter.goethals2@telenet.be
Bij het lezen van het boekje zal het u waarschijnlijk opvallen dat er in de maand januari een heleboel
avondactiviteiten gepland staan. Dit komt omdat de overgrote meerderheid van de leiding
examens moet afleggen in deze periode en ze alle tijd om te studeren goed kunnen gebruiken. Wij
hopen hiervoor op jullie begrip.
Ook kunnen we al enkele data meegeven voor dit jaar. 10 maart is het terug tijd voor ons 2 jaarlijks
groepsfeest. Dit zal doorgaan op de bovenbouw van Emmaus Aalter. 29 april zal er opnieuw een
streekbierenavond georganiseerd worden met tal van spetterende bands op het programma.

Een stevige linker,
Andreas & Isaak Porters, Arne Castelein, Tom Chielens

De sint is geweest, we hebben ons allemaal dik gegeten en onze kamer staat terug vol van de cadeautjes.
Aangezien jullie leiding (of toch het grootste deel ervan) examens heeft en we overdag de tijd nodig
hebben om de cursussen in ons hoofd te stampen zullen we in de maand januari voornamelijk kortere
avondvergaderingen doen. En omdat te veel binnen zitten ook niet goed is voor kapoenen, hebben we
met jullie super leuke leiding in februari een paar super leuke spelletjes voor buiten gepland.

Zaterdag 5 januari
Niets, nada, nihil

Nergens
Nooit

Maandag heeft jullie leiding hun eerste examen en hiervoor hebben ze nog veeeeeeel werk! Jullie zullen
je vandaag dus thuis moeten amuseren.
Zaterdag 12 januari
Koekjesquizvergadering

Kattenberg
19u00-21u00

De leiding kent jullie ondertussen al super goed. Wij weten bijvoorbeeld dat jullie zot
zijn op koekjes en ook heel slim zijn. Daarom hebben we dit gecombineerd tot één
grote super leuke quiz. Let dus maar goed op op school, want hoe meer jullie
onthouden, hoe meer koekjes jullie zullen mogen eten!
Zaterdag 19 januari
Gezelschapsspelletjes avond

Kattenberg
19u00-21u00
Iedereen mag voor één keer zijn favoriete gezelschapsspelletjes
meenemen naar de scouts, dan spelen we ze allemaal samen. Vergeet
niet om je naam in de doos te zetten, zodat we op het einde nog weten
welk spel van wie is! Hoe meer verschillende spelletjes jullie meebrengen
hoe gezelliger het gezelschap zal worden om gezellig mee te schapspellen

Zaterdag 26 januari
Film avond
Vanavond kruipen we allemaal gezellig samen onder een dekentje en kijken we
naar een leuke film op een groot scherm. Welke film het wordt houden we even
voor ons, maar we willen wel al zeggen dat de leiding buikpijn had van het
lachen, of misschien was dat wel door de popcorn …

Kattenberg
19u00-21u00

Zaterdag 2 februari
Binnenspeeltuin

Parking Aard
13u30-17u00
Hoera, vandaag gaan we naar de binnenspeeltuin! Maak je geen zorgen als je zelf
niet kan rijden! We verzamelen op parking Aard om vandaar groepjes te maken,
en door te rijden naar Deinze waar de super coole speeltuin van Kids Adventure
staat te wachten op ons.

Deze uitstap kost 10 euro.
Adres speeltuin: Bisschopstraat 6, 9800 Deinze
Zaterdag 9 februari
Niets, niks, niemendal

Nergens
Nooit

Na een maand zweten en zwoegen voor die 10/20 te zien staan is jullie leiding dit weekend nog op reis.
Volgende week zijn we terug!!
Zaterdag 16 februari
So You Think You Can Scout

Kattenberg
14u00-17u00

Na weken van chaos en wanorde hebben we eindelijk weer eens een normale
zaterdagnamiddag vergadering. Vandaag zullen we bewijzen dat we super goede
Scoutsers zijn. Trek dus warme kleren aan, want vandaag zullen we de grootste
sjorconstructies construeren en het mooiste kampvuur vuren.
Zaterdag 23 februari
Oefenen groepsfeest

Kattenberg
14u00-17u00

Surprise surprise! Vandaag blijft voor jullie nog een verrassing, maar ik kan wel al zeggen dat jullie in de
hoofdrol zulen staan vandaag!

Jullie super toffe leiding

Thibault

Stan

Emma

Ken

Kelso

Het begin van het nieuwe jaar! Feest voor ieder, gooi jullie goede voornemens en nieuwjaarswensen nog
niet weg of je krijgt vette pech! Onze voornemens zijn alvast om voor jullie alweer heel wat toffe
(avond)activiteiten voor te bereiden.
Zaterdag 5 januari
18.30h-20.30h
Fakkeltocht
bij Meneer groepsleiding
's Nachts is als de beesten buiten komen, wij als moedige Welpen gaan deze graag
tegenaan. Al zeker als al die sterke leiding een fakkel vastheeft om ze op een
afstand te houden. Afspraak om 18.30h aan Zandberg 5, 8755 Ruiselede

Zaterdag 12 januari
Stagevergadering Jin

14h-17u
KB

Vandaag wordt getest wat de Jin van dit jaar allemaal in hun mars heeft,
zij zullen voor jullie een spel ineen boksen. Jullie zouden ons natuurlijk te
hard missen moesten we een weekje niet komen dus houden we een
oogje in het zeil.

Zaterdag 19 januari
Casino Royale

19h-21h
KB
Laat allemaal maar de James Bond in jullie naar boven komen en haal
jullie beste kleren uit de kast. Vanavond spelen we alle casinogames die je
je maar kan voorstellen, van black jack tot poker.

Zaterdag 26 januari
We-Bouwen-Een-Sneeuwman-vergadering

14h-17h
KB

Frank Deboosere heeft speciaal voor ons deze zaterdag uitgekozen om
het te laten sneeuwen, neem dus maar jullie dikste paar handschoenen
mee en een goed paar botines want het zal koud, vochtig maar vooral
heel leuk worden.

september - oktober

6

Zaterdag 2 februari
Speelplaatsspelletjesvergadering

14h-17h
KB

Jullie kennen het wel, tikkertje, verstoppertje, jongens-pakken-demeisjes. Ze zijn van alle tijden, ook wij hebben ze gespeeld en nu kunnen
wij jullie de echte kneepjes van de kunst
tonen om de beste spelers van de speelplaats te worden.

Zaterdag 9 februari
Geen vergadering vandaag vergadering

Nooit
Nergens

Zaterdag 16 februari
Friethamburgerpizzapittaworst

11h-14h
Kadans

Zoals de naam al weggeeft wordt het smullen deze middag, we maken iets
vettig, groot en extreem lekker zodat jullie 2dagen erna nog geen honger
zullen hebben. Breng allemaal
5 euro mee zodat we de ingredienten kunnen kopen voor ons festijn.

Zaterdag 23 februari
Hersenstormvergadering

14h-17h
KB

Het ouderfeest zit eraan te komen en we gaan met een geniale act
moeten komen om de rest van dr takken af te troeven. Denk op
voorhand al eens na over dingen die je tof vind om te doen bv.
Dansen of zingen.
Drie vette smakkerds van jullie leiding

september - oktober
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Januari is op het noordelijk halfrond de tweede maand van de meteorologische winter. Over het geheel
genomen is de gemiddelde temperatuur hier in januari het laagst van alle maanden, al kunnen de
verschillen zowel per jaar als per gebied erg groot zijn. In een landklimaat (zoals Siberië en Noord-Canada)
kan het in januari aanmerkelijk kouder zijn dan in gebieden in de buurt van zeeën en oceanen, waar een
zeeklimaat heerst.Op het zuidelijk halfrond is januari de tweede maand van de meteorologische zomer.
Dit is over het algemeen de warmste tijd van het jaar, met name in Zuid-Afrika en Australië.

5 januari
Niks

nooit
nergens

Helaas moet jullie lieftallige leiding studeren voor hun examens. Echter niet getreurd
jonggivers, want volgende week zijn we er al weer en weliswaar onmiddellijk met een
feestje!

12 januari
Nieuwjaarsfeestje + casino

dik

19u00 – 21u00
Kattenberg

Eindelijk is het daar, het feestje waar we allemaal al een jaar op wachten. HET nieuwjaarsfeestje van de
jonggivers. Dikke beats, iedereen strak in pak, blijde zielen overal. Het nieuwjaarsfeestje gaat gepaard met
een aantal typische casinospelen, dus oefen maar al eens op uw roulette en blackjack skills. Oefen maar
op bluffen en je beste pokerface, je zal het nodig hebben. Om binnen te mogen in het casino moet wel
een inkom worden betaald, dit bedraagt een cadeautje ter waarde van +-5 euro.
19 januari
filmvergadering

19u00 – 21u00
Kattenberg
Iedereen kent het wel, lekker knus dicht bij elkaar, buiten sneeuwt het, binnen
is het lekker warm. Inderdaad, een mooie kerstfilm kijken, dat gaan wij doen.

26 januari
Verrassingsvergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Tjah… veel kan en mag ik eigenlijk niet vertellen he.
Een verrassing is een onverwachte gebeurtenis, die zowel positief als negatief kan uitvallen.
Verrassingen kunnen bewust worden gecreëerd door personen, maar kunnen ook uit onverwachte hoek
komen. Zo kunnen mensen verrast worden met zogeheten 'surpriseparty's' als ze jarig zijn.
2 februari
september - oktober

14u00 – 17u00
8

Paralympics

Kattenberg

Opdat jullie zouden leren hoe lastig het leven is voor mensen met een
beperking gaan wij jullie vandaag op de proef stellen. Dit uiteraard met de
nodige tekorten en handicaps. Je hoeft je beenhaar niet af te scheren voor
deze vergadering. Je volledig insmeren met olijfolie is echter wel
toegelaten.

9 februari
Stagevergadering Jin

14u00 – 17u00
Kattenberg

Vandaag mogen jullie eens testen of de Jin een beetje geschikt is om volgend jaar leiding te geven. Zij
zullen een spel voorbereiden voor jullie en dit tot een zo goed mogelijk einde proberen brengen. Het staat
jullie vrij hen het leven beu te maken voor de volle drie uur.
16 februari
escape room

14u00 – 17u00
Kattenberg

Een escape room is een interactief spel waarbij een groep mensen in een of
meerdere kamers wordt opgesloten. De deelnemers moeten door middel van
het zoeken naar sleutels, codes en aanwijzingen, en door het oplossen van
puzzels en raadsels de kamer binnen een bepaalde tijd proberen te verlaten.

23 februari
14u00 – 17u00
Oefenen groepsfeest
Kattenberg
De meesten kennen het al, sommigen nog niet, maar het groepsfeest is dus terug. Jeeeeej, leuke
toneeltjes voordragen aan ouders en sympathisanten, wat wil je nog meer? Euuhm, een nice toneeltje
waar de mensen 2 jaar later nog over praten? Inderdaad! Dus begin maar alvast na te denken over hoe we
iedereen gaan duidelijk maken dat wij bazen zijn.
Marthe, Michaël, Joris, Renzo, Rune

september - oktober
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De koude wintermaanden zijn aangebroken. Dit wil zeggen dat we gezellig onder een dekentje kunnen
kruipen om ons te verwarmen. Jammer genoeg kan de leiding dit niet doen doordat ze examens hebben.
Hierdoor houden we voornamelijk ’s avonds vergaderingen. Hou het boekje dus zeker in de gaten als je wil
weten wat we voor jullie gepland hebben!

Vrijdag 4 januari
19u30 – 22u00
Casino-avond
Villa Snoeck
Normaal gezien mag je pas binnen in een casino op de leeftijd van 21 jaar.
Aangezien jullie dit nog niet zijn, openen wij de deuren van ons eigen casino.
Hier kunnen jullie al jullie geld vergokken, maar hopelijk ook wel wat
terugwinnen. Dit is natuurlijk geen echt geld ;).
Belangrijk: you have to dress to impress.
Zaterdag 12 januari
E-game-competition

19u00 – 22u00
Kattenberg
Vanavond testen we alle games en spelletjes uit die je digitaal kan spelen.
Fortnite, Just Dance, Fifa, Call of Duty, Minecraft, Battlefield,… hebben na
vanavond geen geheimen meer voor jullie! Neem jullie laptop (niet
verplicht) mee als je wil bewijzen dat jij de ultieme gamer bent van de
givers.

Vrijdag 18 januari
Fakkeltocht
Lotenhulle: Lokouter 39
Probeer tijdens deze tocht geen vingers, haren, kleren,… te
verbanden. We gaan een vredige tocht door Lotenhulle town
wandelen. We spreken af aan de Lokouter 39 en vertrekken
vervolgens op tocht.
Zaterdag 26 januari
Filmvergadering

19u30 – 22u00

19u30 – 22u00
Kattenberg
We kunnen gezellig tegen elkaar liggen met dekentjes, slaapzakken en
kussens. Dit mogen jullie dus ook zeker meenemen als je wil zorgen
voor dat extra tikkeltje gezelligheid. Op Facebook gaat er een poll staan
met een keuze van de films, vul deze dus zeker in!

Zaterdag 2 februari
14u00 – 17u00
Dré-breaks-a-leg-vergadering
Kattenberg
Vandaag is onze trouwe rosse vriend Andreas Porters niet aanwezig want hij is gaan skiën.
Hopelijk breekt hij niets en zien we hem heelhuids terug. Maar dit neemt niet
weg dat we ons vandaag eens dubbel en dik kunnen amuseren!

Zaterdag 9 februari
info volgt nog
Schaatsboit
Morgen is jullie leidster Zoë jarig, duuuuus we vieren FEEST!!! We gaan de koude
gaan trotseren op de schaatsbaan. Wie wordt de volgende Kevin Van der Perren of
Isabelle Pieman? Wie weet kunnen we ons achteraf verwarmen met een warme
chocomelk…
Zaterdag 16 februari
14u00 – 17u00
MNDR TNDR
Kattenberg
Valentijn is enkele dagen geleden. Voor de koppeltjes onder jullie: val dood! Voor de singles: wie
weet vind je vandaag je enige echte scoutsliefje. Als het serieus wordt en er volgt
een trouw, moet je ons zeker uitnodigen!!!
Zaterdag 23 februari
17u00
Brainstorm groepsfeest

we precies gaan doen.

14u00 –
Kattenberg
In het weekend van 9 maart organiseren we opnieuw ons eigen
groepsfeest. Natuurlijk moeten wij met de givers de groep zijn met
de beste act. Denk al eens goed na wat je zou willen doen om je
kunsten te laten zien aan de ouders, leiding en oud-leiding. Het
komt er dus op neer dat we vandaag eens goed gaan nadenken wat

Zaterdag 2 maart
14u00 – 17u00
Brainstorm/oefenen groepsfeest
Locatie volgt
Volgend weekend is het groepsfeest. Vandaag moeten we dus zeker al wat
geoefend hebben en kunnen we aan het decor werken. Slaap goed uit zodat we
er een productieve dag van kunnen maken!

Winterse groetjes van jullie leiding,
Brecht, Andreas, Arne en Zoë

Na de gezellige (en zware) feestperiode is het tijd om er eens goed in te vliegen. De quiz, groepsfeest en
heel wat andere zaken staan nog op ons te wachten… Money, money, money!

zaterdag 5 januari
To be decided

Eigenlijk ook to be decided

KB is verhuurd dus zullen we een ander plekje moeten vinden om gezellig te
keuvelen en zo. In de verte hoor ik al geruchten over een eventuele filmavond...

Zaterdag 12 januari
Stagevergadering bij de welpen

11u - …
KB

“Een wouter volgt een oude wolf, een wouter is moedig en houdt het
vol!” (ofzoiets)
Vandaag is het tijd om wat ervaring op te doen voor de grote taak die ons
volgend jaar te wachten staat. We zullen die super lieve en leuke kindjes
zeker en vast de vergadering van hun leven bezorgen!

Zaterdag 19 januari
Brainstormen quiz

11u-…
Kattenberg

Jaja, wij houden een heuse quiz! Maar daarvoor moeten we eerst een
aantal vragen verzinnen die het kaf van het koren zullen scheiden. (We
kunnen eigenlijk ook gewoon iets anders doen aangezien het nog meer dan
een maand is maar euh ja)

Zaterdag 26 januari
We gotta work, work

16u-…
De plaats waar we zullen werken

Vandaag gaan we er eens werk van maken om onze kas aan te vullen! En dit doen we
morgen (= zondag 27 november) ook van 11u tot 15u

zaterdag 2 februari
Meer gebrainstorm

11u-…
KB

Nu komt de quiz toch wel al dichtbij… Tijd om er goed in te vliegen dus! Vraagjes
bedenken, powerpointje maken, drankjes regelen… Feest!

Zaterdag 9 februari

Stagevergadering jonggivers
11u - …

Joepie ja jeeeeej! Meer voorbereiding op volgend jaar, super fijn. Ook deze kindjes
willen graag een leuke en vooral onvergetelijke namiddag beleven en die zullen wij
(Hanne en Nore) hen dan ook met alle plezier bezorgen.
Zaterdag 16 februari
Quiztastic

11u-…
Kattenberg

Euh wat? Volgende week is het al zo ver? Ja zeker ja, dus snel nog de laatste voorbereidingen treffen en
puntjes op de i’tjes zetten!

Zaterdag 23 februari
Algemene Quiz

Emmaus
11u-…

Het is, na veel geleuter hier over brainstormen enz, eindelijk zo ver! Hopelijk drinkt iedereen veel, want
dan hebben wij meer budget jeeeejjjjjjj!
Kies een item.
Mvg,
The Jincredibles

…Kelso zijn straat vol adel zit. Van koning zigeuner tot Baronnen van motorbendes
…Jochen en Emma soms wat stoom afblazen
…Tom geen concurrentie aanvoelt hierdoor
…Stan zijn roots heeft terug gevonden met behulp van een Kompass
...Gaëlle een hogere posistie probeert te bemachtigen in de scouts
...Dit opdezelfde tactiek als Emma
…Renzo al andere plannen heeft tijdens paaseirenverkoop
…De achterkant van zijn auto een fietsenparking is geworden
…Rune graag op reis wil
…Hij dit aan iedereen maar al te graag (5 keer) vertelt
…Het waarschijnlijk de Westhoek zal worden
…Joris nog steeds pijn heeft in zijn schouder
…Marthe haar naam aan het maken is in Kortrijk
…Ze hopelijk niet met nierstenen naar de dokter moet
…Arne eindelijk een einde begint aan zijn bulk season
…Hij samen met Renzo verschillende fotoshoots in de fitness doet
…Wouter & Nore hun verjaardagsfeestje in mineur is geëindigd
…Dit van Nore eindigde weliswaar al vanaf het begin
…En Wouter het zijne met een knal heeft afgesloten
…Keslo hier ondersteboven van was

