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

 

19/10: Putfeesten 

1-3 November: herfstbivak 
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Yes, eindelijk terug september. Na al 2 weken uitkijken vanop de schoolbanken vliegen we er weer 
in met spetterende activiteiten. Neem deze maand gerust eens een vriendje mee om te komen 
proberen. Indien er zaken niet duidelijk zijn ivm het programma mag er steeds een mailtje gestuurd 
worden naar kapoenen@scoutsaalter.be 
 
 
Vrijdag 20-zaterdag 21 september
Overgang Zie uitnodiging 
 
Deze activiteit is enkel bedoeld voor de kapoentjes die vorig jaar reeds in de scouts zaten, al de 
anderen moeten nog een weekje wachten. Voor meer info zie uitnodiging achteraan 
 
 
zaterdag 28 september 
Startdag 

14-17u 
kattenberg 

 
3, 2,1… Start! Vandaag vliegen we er weer in. Neem gerust al je vriendjes mee om 
mee te doen met onze super leuke spelletjes. Van kennismakingspelletjes tot een 
groot bosspel. Afkomen is de boodschap!  

 
 
 
zaterdag 5 oktober 
Hoe bouw ik een kapoen?-
vergadering 

14-17u 
kattenberg 

 
Om het leukste kapoenen jaar ooit te hebben moeten we natuurlijk een sterk team maken. 
Vandaag leren we samenwerken als een echte scout! 

 
 
zaterdag 12 oktober 
lotenverkoop 

9u30-12u   13u30-17u 
confectie van der elst 

 
Dag meneer, dag mevrouw hoe gaat het met u? Zou een lotje willen kopen van de scouts? Zo 
kunnen wij onze lokalen verder afbetalen (grote glimlach). Vandaag ontdekken we de 
topverkopers onder de kapoentjes 
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zaterdag 19 oktober 
Knutselvergadering 

14u-17u 
kattenberg 

 
Rubens , van Eyck en Adriaan Brouwer, de grootmeesters in de schilderkunst begonnen allemaal op de 
Kattenberg in Aalter. Misschien worden jullie ook wel topkunstenaars? 

 
 
 
zaterdag 26 oktober 
Prinsen & prinsessenvergadering 

14-17u 
Kasteel Poeke 

 
Onze eerste uitstap, yes! Vandaag gaan we het poekebos eens verkennen met zijn prachtige 
kasteel. Eindelijk komen we dan te weten wie de echte prins & prinses zijn van de kapoenen. 

 
 
 
 
Jullie lieftallige leiding,  

Gaëlle, Stan, Sam, Michaël & Andreas  
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HOPS! Nieuw jaar, nieuw boekje, nieuw thema. Dit jaar is het thema scout moedig! Wees dus 
allemaal moedig en zet met ons het nieuwe scoutsjaar in!  
 
 
zaterdag 21 september 
Overgang 

zie uitnodiging 
Kies een item. 

 
 Het is tijd om afscheid te nemen van onze vriendjes die de stap nemen 
naar de jonggivers maar niet getreurd! We mogen weer een hele hoop 
nieuwe welpen verwachten vanuit de kapoenen! Op de overgang zullen 
zij zich moeten bewijzen dat ze het waard zijn om een echte welp te zijn. 
 
 

zaterdag 28 september 
Startdag 

14-17u 
kattenberg 

 
Hoor ik dat goed? De eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar???? Jazeker! 
Vandaag is de  dag dat jullie allemaal jullie moedige vriendjes en vriendinnetjes mogen 
meebrengen naar de scouts en jullie kunnen tonen wat wij allemaal doen. Het spel dat 
we vandaag spelen is nog geheim maar  je zal zeker je kennis van namen kunnen 
gebruiken! 
 
 
zaterdag 5 oktober 
Teambuilding 

14-17u 
kattenberg 

 
Vandaag draait het om de groep, jullie zullen moeten 
bewijzen hoe goed jullie elkaars kwaliteiten kennen 
en ze kunnen gebruiken bij enkele opdrachten. 
Misschien kunnen jullie de vorige vergadering 
gebruiken hiervoor?  
 
 
 
zaterdag 12 oktober 
lotenverkoop 

9u30-12u   13u30-17u 
confectie van der elst 

 
Het is tijd om jullie beste innerlijke marktkramer nog eens af te stoffen en de brave mensen van 
Aalter nog eens aan te zetten om het goede doel te steunen. Onze gigantische loten kunnen alleen 
maar verkocht worden als jullie met gigantisch veel enthousiasme ons helpen! 
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zaterdag 19 oktober 
Olympische Spelen  

14u-17u 
kattenberg 

 
Vandaag bereiden we ons voor op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo.  We 
zullen jullie  testen en kijken wie we de scouts laten vertegenwoordigen op de 
Spelen. Zet jullie beste beentje voor en train jullie reactiesnelheid al maar eens 
 
 
 

zaterdag 26 oktober 
GIGAMEGASUPERGROOTSPELIN
HETBOS 

 
14-17u 

Kasteel Poeke 
 
Welke vergadering zou dit nu kunnen zijn????? Volgens weerman Frank 
gaan we spelen op een betonnen plein maar net als met het weer kan die 
man er ook wel eens naast zitten. En graag tot morgen met weer een 
nieuw weerbericht.  
 
 
 
 
 
1-3 november 
Bivak 

Zie uitnodiging 

Kies een item. 

 
Jeuj! Joepie! Woehoew! Bivaaaaaaakkkkkkk! Super veel zin in, hopelijk jullie ook? We 
verwachten jullie alleszins in grote getalen, hoe moeten we anders Area 51 bestormen? Een grote 
tip: Als jullie verkleed komen als Alien dan kunnen de bewakers jullie niet 
herkennen!                                                                                                    

 
 

 

Jullie allerliefste leiding 

 

     

Janne                     Jan                        Nore                    Jochen                Thibault 
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Dag lieve Jonggivers, de Big Bang is een wetenschappelijke theorie over hoe het universum is 

ontstaan. Volgens wetenschappers is het de grootste ontploffing der tijden. 

Toch twijfelen wij hieraan bij de scouts en zullen dan ook dit nieuwe 

scoutsjaar er proberen een BANGelijk jaar van te maken. Dit alles komt terug 

in de knallende activiteiten die jullie nieuwe leiding voor jullie in petto heeft. 

20-21 september        

Overgang         Kattenberg  

Overgang is een test voor alle leden die naar een nieuwe tak gaan. Dit wil zeggen dat de 

jonggivers hierbij de derde jaar welpen ontvangen in hun nieuwe familie. Natuurlijk zijn de eerste 

en tweede jaars ook welkom om iedereen aan te moedigen en vervolgens te overnachten in onze 

geliefde bossen. 

 

28 september         14u00 – 17u00 

Startdag          Kattenberg 

Zoals de titel al aangeeft is het vandaag de officiële start van het nieuwe scoutsjaar. Op 

deze dag mag je je nog onbekende vrienden meenemen zodat ook zij eens kunnen 

proeven van het echte scoutsleven. We hebben alleszins een machtig spel voorbereid 

dus afkomen is de boodschap 

 

 

 

5 oktober         14u00 – 17u00 

Highland games         Kattenberg 

De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit 

de hooglanden van Schotland. Nog steeds worden er ieder jaar Highland Games gehouden, 

tegenwoordig ook buiten Schotland. Vandaar dat we deze naar onze eigen kattenberg hebben 

gebracht. Smeer die spierballen maar al in, boek een masseuse,  het zal nodig zijn. 

 

12 oktober       9u30 – 12u00 en 13u30 – 17u00 

Lotenverkoop          Confectie Van der Elst 

 “Dag mevrouw/meneer, wij zijn van de Scouts uit Aalter en wij 

verkopen lotjes ten voordele van onze nieuwe lokalen. Één lotje 

kost €2,50 en u kan er mooie prijzen mee winnen.” OEFENEN 

MAAR!!! 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotse_Hooglanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotland
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19 oktober         14u00 – 17u00 

Dretske leggen niemand zeggen       Kattenberg 

Vandaag laten we het varken in ons los en gaan we rollen in de 

modder als nooit te voren. Bereidt je voor op vies vuil en vettig want voor 

minder gaan we niet. Vandaar: doe je vuile kleren aan EN breng 

zeker verse kleren en schoenen, douchegerief en een handdoek 

mee!  

 

 

 

 

26 oktober          14u00-17u00 

Mega extreme fotozoekertje met de FIETS      Markt 

Aalter 

Vandaag verlaten we even onze vertrouwde bodem en gaan we op zoektocht 

naar de parels van onze grote gemeente. Met de nieuwe uitbreiding kan dit 

een interessante dag worden. Kom dus allemaal MET JE FIETS naar de markt 

van aalter en verdiep je in de ydillische plekjes van onze mooie gemeente.  

 

 

 

 

 

1-3november         vrij19u30- zo 13u 

Bivak          Parking Aard 

Vandaag vertrekken we op ons eerste bivak van 

het jaar, maak dat jullie goed uitgerust is want het 

wordt een intens en hevig bivak. We ontmoeten 

jullie allemaal op parking aard vanwaar de reis 

vertrekt. Tot Dan!!! Meer info vind je in de 

uitnodiging achteraan.  

 

 

 

Groetjes van jullie lieftallige leiding, 

Hanne, Rune, Arne en Wouter 
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Na 2  maanden constant vervelen, dromen over het voorbije kamp en verlangen naar 
het volgende scoutsjaar , is het eindelijk  terug September.  De maand dat alles nieuw 
is. Een nieuw schooljaar, nieuwe klas, nieuwe leerkrachten... Maar vooral nieuwe 
leiding! Wij hebben er al zin in en kunnen niet wachten om jullie ons jaarspel uit te 
leggen, dat mega zot cool de max gaat zijn!  
 
 

20-21 september 
19u – 14u 

Kies een item. 

Kattenberg 

 

Aan allen die overgaan: komen, dit is een de eerste en dus ook een memorabele 

giveractiviteit. Aan allen die niet overgaan: ook komen! Terwijl de 1ste jaars bezig zijn 

met hun proef werken wij aan ons groepsgevoel. Neem voldoende warme kledij mee 

want we slapen uiteraard in tenten!  

GRAAG ZOVEEL MOGELIJK 1STE JAARS MET DIE FIETS 

 
 

zaterdag 28 september 

startdag 

14u-17u 

kattenberg 

 

De dag dat nieuwe leden mogen/kunnen/moeten 

komen proberen. Ja: MOETEN want wie niet in de 

scouts zit weet gewoon niet wat hij/zij moet missen. 

Pak dus zeker al jullie maten en vriendinnen mee en 

dan zullen we ze eens laten zien waar wij altijd zo 

enthousiast over kunnen vertellen .  
 
 

zaterdag 5 oktober 

Lokaal inkleden 

14u-17u 

kattenberg 
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Eindelijk mogen we onze bunker wat gezelliger 

maken!Alles wat jullie thuis te veel hebben en ons lokaal 

gezellig kan maken is welkom.  

 
 
 

zaterdag 12 oktober 

9u30-12u en 13u30-17u00 

Lotenverkoop 

Confectie Van der Elst (Sint-Maria Aalterstraat) 

 

Het lokaal dat we vorige week nog net dat tikje meer waarde 

hebben gegeven is helaas nog niet volledig afbetaald. Hoewel 

we nog niet kunnen spreken van de laatste loodjes is het nog 

steeds ons lot het lot aan de man te brengen.  

 
 
 

zaterdag 19 oktober 

Sjorren voor de put feesten 

10u-16u00 

Kattenberg 

 

Af en toe laten we nog eens zien aan de buitenwereld dat wij weldegelijk goede 

scouten zijn. De avond van putfeesten is zo een moment. Doel: een sjorring 

maken die monden doet openvallen en waarvan mensen zich afvragen hoe we 

dat in godsnaam hebben kunnen maken. De eer van onze tak staat hierbij op het 

spel dus zeker afkomen. Neem zeker een lunch pakket mee, we eten zoals de echte 

werkmensen op de werf! 

 
 

zaterdag 26 oktober 

Sneukeltoer  (met fiets!) 

14u-16u 

kattenberg 

 

Sneukelen is Vlaams voor snoepen, smullen, smikkelen. Een 

sneukeltour, sneukeltoer of sneukeltocht is een traject dat 

minstens één plaats aandoet waar je iets kan proeven. Dat 

kan gaan van een regionaal melkje , tot chocolade tot een 

typisch gebak of een ander streekproduct. Vergeet zeker 

niet met de fiets te komen!  

 
 
 

1-3 november 
Bivak 

Zie uitnodiging 
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Nieuwe start van het scoutsjaar, ongetwijfeld één van de beste jaren uit jullie jonge scoutscarrière. 
Iets om zeker naar uit te kijken dus! En we starten het jaar uiteraard met wat besprekingen alvorens 
over te gaan naar de echte jin-ervaring. Tevens ook het laatste boekje dat wij als leiding gaan 
schrijven. Zelf krijgen jullie dit jaar veel meer verantwoordelijkheid… Oh nee, als dat maar goed 
komt? Ënfin, genoeg gezeverd, hier komt de planning van de komende maanden. 
 
 
zaterdag 28 september 
Nieuwe-start-vergadering + 
Ouderbar + 1e Jinbar 

13u-… 
Kattenberg 

 
Vandaag gaan we officieel van start met een brainstormsessie, 

gevolgd door een ouderbar en een 1e jinbarfeestje. Denk dus al zeker 

maar eens na over een thema + inkleding jinbar. 

 
 
 
 
 
zaterdag 5 oktober 
Jinkleding bar + 
KennismakJingspelletjes 

13u-… 
Kattenberg 

 

De titel zegt genoeg, we gaan de brainstormsessie afsluiten en beginnen aan de effectieve 
uitvoering, hoe meer zielen, hoe meer vreugd (en hoe rapper we klaar zijn!) 
 

zaterdag 12 oktober 
Lotenverkoop 

9u30-12u  13u30-17u 
Confectie van der elst 

 
Dag meneer, dag mevrouw hoe gaat het met u? Zou een lotje willen kopen van de scouts? Zo 
kunnen wij onze lokalen verder afbetalen (grote glimlach). Vandaag ontdekken we de 
topverkopers onder de kapoentjes

 
 
 
zaterdag 19 oktober 
Pré-Putfeesten-boit 

Uur volgt 
Locatie volgt 

 
Vanavond is’t zover, ulder Putfeest-ontmaagding. Om jullie hier voor de volle 
100% op voor te bereiden, zullen wij jullie een volledige dag klaarstomen, waarbij 
ook alle “do’s and don’ts” ter sprake zullen komen. Belangrijk om goed op te 
letten overdag, zodat ge de zondag toch nog iets van herinnering aan Putfeesten 
hebt.  
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zaterdag 26 oktober 
Megasurpriseparty 

Uur volgt 
Locatie volgt 

 
Eindelijk herfstvakantie, na een kleine 2 maand op de schoolbanken is het eindelijk 
tijd voor ontspanning! Wat we gaan doen, bespreken we nog wel eens, maar ik kan 
nu sowieso al zeggen dat het meer dan de moeite gaat zijn (ahja, want ge moogt 
zelf kiezen…)  
 
 
 
Donderdag 31/10- Zondag 3/11 
BIVAK 

Zie uitnodiging 
Kies een item. 

 
Mega geheimzinnig bij het ter perse gaan van het boekje, maar de uitnodiging zal jullie snel bezorgd worden 

via onze social-mediakanalen. Be there or be  
 
Jullie lieve leiding: 

 
Jullie medejin: 

 

 
P.S. Wie vindt de verborgen boodschap? 
(Tip: jinleiding=) 
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• … hier de wist-je-datjes komen? 

• … Nore nu al spijt heeft dat ze leiding is. 

• … Haar medeleiding hier niet bij helpt. 

• … Barns een schuurtje is. 

• … Hij liever hoefsmid zou zijn. 

• … Fluffy zich heeft verwond aan een roos. 

• … Hij dus verloren is van een bloem. 

• … De papiercontainer nu een klimparcours is. 

• … J moeilijk aan zijn toilet kan. 

• … TL-buis + kelder = voil 

• … Brecht last heeft met bonnetjes verkopen. 

• … Die zo slaapverwekkend zijn 

• … Voorspellingen in de jinbar uitkomen 

•  
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bivak givers 2019 

pelgrimbivak 

  

Om het scouts jaar stevig in te zetten vertrekken wij op onze wandelbivak. deze bivak is voor de leiding 

DE kans om jullie survival skills te beoordelen!  

 

Wat neem je mee? 

• Wandelschoenen! 

• Warme / regen kledij  

• Toilet gerief 

• Gamel en bestek 

• Drinkbus 

• Trekrugzak 

• Zaklamp 

• Slaapzak & matje 

 

Wat nemen we niet mee? 

Alcoholische drank! Technologie, liefjes, vuurwerk of huisdieren  

 

 

Vertrek: 

Vrijdag 1 november 18u aan de voorkant van station Aalter 

 

 

Aankomst: 

Zondag 3 november 20u40  

 

 

Wat moet dat kosten? 

40 euro/persoon naar het rekeningnummer: BE58 1030 5158 5779 
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Parking Aard 

1/10/’19 (19:30) - 3/10/’19 (13:00) 

Mee te nemen: 

Slaapzak, matje, eetgerief, toiletgerief en verse 

kleren 

Kostprijs €30 

(fietsen niet nodig) 

BY order  

of the  
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peaky blinders 

Al altijd eens een alien 

willen zien? 

Nu is je kans! 

Voor dit avontuur worden jullie verwacht 

op 1 november 2019 om 19u aan Parking 

Aard. Vandaar vertrekken we dan verder 

naar onze bivakplaats (Heistraat 206b, 

9100 Sint-Niklaas). Nadat we de aliens 

eens goed bestudeerd hebben mogen jullie 

terug opgehaald worden op zondag 3 

november om 12u. 

Er is namelijk een ufo gespot 

bij de scouts van Sint-

Kristoffel. 

Inschrijven kan je door zo snel mogelijk 

een mailtje te sturen naar 

welpen@scoutsaalter.be en €30 over te 

schrijven naar BE91 1030 5158 5476. 

Wat neem je mee: 

o Scoutshemd en das 

o Ondergoed 

o Kousen 

o Stevige schoenen 

o Lange broek 

o T-shirts 

o Warme pulls 

o Zaklamp 

o Slaapzak 

o Matje 

o Pyjama 

o Identiteitskaart 

o Verkleedkleren (aandoen 

bij vertrek) 

o Gamel/plastic bord 

o Bestek 

o Beker 

o Keukenhanddoek 

o Toiletgerei (tandenborstel, 

tandpasta, handdoek, 

washandje) 

mailto:welpen@scoutsaalter.be

