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

 

Kamp Kapoenen: 11-15 juli 

Kamp Welpen: 5-11 juli 

Kamp Jonggivers: 4-14 juli 

Kamp Givers: 14-24 juli 
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Het is alweer het tweede boekje van het jaar. Enkele belangrijke zaken die dit jaar in het boekje 

voorkomen: op 9 november komt de paskoffer naar kattenberg. Dit is het moment om hemden, 

sjaals, broeken, rokken,… te passen en te bestellen zodat jouw scout volledig in uniform is. 

Vanaf heden zijn ook de data van het zomerkamp bekend: deze zijn te vinden op de eerste 

pagina van dit boekje of op de site: www.scoutsaalter.be. 

Rond de periode van het einde van het jaar zullen er verschillende avondvergaderingen zijn 

aangezien de leiding dan midden in hun examens zit en overdag geen tijd kunnen vrijmaken om 

leiding te geven. 

Mensen die thuis nog klusjes hebben die opgeknapt moeten worden of hulp kunnen gebruiken 

op een feest kunnen altijd rekenen op onze jin! Ze zijn klaar om te helpen en je steunt er hun 

buitenlands kamp mee. Ze zijn te bereiken via de facebookpagina: rent-a-jin Aalter of via e-mail 

jin@scoutsaalter.be.  

Scoutse linker, 

De Groepsleiding 

Isaak Porters, Arne Castelein, Janne Van Parijs en Emma Van den Kerckhove  

http://www.scoutsaalter.be/
mailto:jin@scoutsaalter.be
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Een nieuw boekje, een nieuw scoutsavontuur!!! Deze editie zal nog vele leuker zijn dan ooit. Tot 
dan kapoenen                                                                         x De leiding 
 
 
 
Zaterdag 9 november + PASKOFFER                            14-17u
Het is wintertijd vergadering! Kattenberg 
 
We gaan jullie vandaag goed voorbereiding op de winter.  
Hierbij kunnen er vandaag hemden en sjaaltjes gepast worden tijdens de paskoffer.  
 
 
zaterdag 16 november 
Wie is de beste kunstenaar? 

14-17u 
kattenberg 

 
Om de beste kunstenaar onder jullie te vinden gaan we een spel spelen. Dus 
begin maar te oefenen en kijk maar af van de grootste kunstenaars.

 
 
 
 
 
zaterdag 23 november 
Olympische spelen 

14-17u 
kattenberg 

 
We gaan vandaag eens de beentjes, armpjes, hoofdjes en buikjes is goed 
trainen! Dus zoek  maar allemaal jullie beste sportkledij, want we gaan er stevig 
tegenaan! 

 
 
zaterdag 30 november 
Dolle binnenspeeltuin 

14-17u 
URSELSEWEG 55 Knesselare 

 
Yeuuuuuuuuy dikke pret in de allerbeste binnenspeeltuin van Aalter en 
omstreken!  
Dit is een kleine verrassing voor jullie om 1 reden: Jullie mochten niet op 
bivak van de groepsleiding!  
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zaterdag 7 december 
Sinterklaas 

14u-17u 
kattenberg 

 
Sinterboas is weer in het land en dat moet gevierd worden! hopelijk zijn jullie 
allemaal flink geweest dit jaar, want hij neemt zijn zak alvast mee!

 
 
 
 
zaterdag 14 december 
Kookvergadering 

14-17u 
Kattenberg 

 
Laat maar jullie creatieve gedachten maar naar boven komen, want we gaan iets 

heeeeeeeeeeeeeeeeeel lekker maken!  

Zaterdag 21 december                                                                                                          14-17u 

Spelbosdinkvergadering                                                                                               Kattenberg 

 

Vandaag spelen we een superdupernicemegacoolwijsprettynice spel in ons bos! 

 

 

Zaterdag 28 december                                                                                                          16-18u               

Oudkerstnieuwfeestvergadering                                                                                                       Kadans 
 
10….,9….,8…,7…,6…,5…,4…,3 BOEM! Ow PLOTS is het vuurwerk al afgevuurd! Dat is niet erg! 

Want vandaag gaan we allenmaal 3 uur feesten whoooohoeeeewwwww!!!! Haal allemaal jullie 

djansschoenen maar boven! 

 
Jullie lieftallige leiding: 
Gaëlle, Stan, Sam, Michaël & Andreas 
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November is de elfde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. 
De naam komt van novem, het Latijnse woord voor "negen". November was oorspronkelijk de 
negende maand van het jaar. December is de twaalfde en laatste maand van het jaar op de 
gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Vanwege de vele feestdagen wordt deze maand in 
Nederland en België informeel ook wel de feestmaand genoemd. 
 
zaterdag 9 november 
Het-grote-ganzenbord-spel  
+paskoffer 

14-17u 
Kattenberg 

 
Het bordspel ganzenbord wordt gespeeld met een speelbord, pionnen in 
diverse kleuren en met twee dobbelstenen. Het doel is om zo snel als mogelijk 
jouw pion naar de finish te brengen. Bij elke dobbelsteenworp zal bekend 
worden hoeveel vlakken jij met jouw pion naar voren mag gaan. 
 
Vandaag is het ook paskoffer. Dan krijgen jullie de kans om scoutshemden, T-shirts, broeken, 
rokken en nog veel meer te passen en te bestellen 
 
16 november 
The Scout van Vlaanderen 

14-17u 
kattenberg 

 
 
Vandaag gaan we eens nagaan welke welp de beste scout is. 
Bereid jullie maar al voor op een namiddag vol scouteske 
spelletjes en uitdagingen. 

 
 

zaterdag 23 november 
Zwemmen 

14-17u 
De Alk (Wingene) 

 
 

 
Baantjes trekken, van de glijbaan glijden, rondjes draaien in de 
draaikolk, bubbelen in het bubbelbad of gewoon ronddobberen 
in het water. Nu is jullie kans om dit allemaal eens uit te 
proberen op eenzelfde locatie, het zwembad van Wingene. 
Vergeet jullie zwemgerief dus zeker niet! Gelieve ook 5 euro 
mee te brengen. 

 
 
 
zaterdag 30 november 
Wie is de beste kok vergadering 

10u-13u 
Kattenberg 

 
“En wat hebben we vandaag geleerd?” Tijd om eens wat meer bij te 
leren van Jeroen Meus, Piet Huysentruyt, Peter Goossens, Sergio 
Herman en nog veel meer. Vandaag koken we een lekker topgerechtje.  
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zaterdag 7 december 
Een-man-komt-door-de-
schoorsteen-van-kb-vergadering 

14u-17u 
kattenberg 

 

Vandaag komt de goede oude sint al jullie diepste geheimen 
vertellen. Wees dus maar heel flink zodat zwarte piet jullie niet 
hoeft te straffen.  
 
 
zaterdag 14 december 
GIGAMEGASUPERGROOTSPELIN
HETBOS 

 
19-21u 

Kattenberg 
 
In echte casino’s mogen jullie jammer genoeg nog niet binnen. Maar 

gelukkig bestaat op deze wondermooie avond Casino Kattenberg waar 

iedereen boven de 0 jaar binnen mag. Haal jullie beste pokertrucs dus 
maar al van onder het stof. 

 

Zaterdag 21 december                                                                                                     14-17u 
Linksonderexpeditie                                                                                            Bos Maria-Aalter 
 
Trek jullie stapschoenen al maar aan want vandaag gaan we op stap in het verre Maria-Aalter. 
Bochten kennen we vandaag niet en geen enkel obstakel zal ons stoppen. We spreken af op de 
parking van het bos van Maria-Aalter. 

 

Zaterdag 28 december                                                                                                     19-21u 

Kerstfeestje 

Tijd om eens goed te vieren want het nieuwe jaar komt steeds dichter bij. 
2020 wordt een jaar vol plezier en nog meer scouts! Jeej! Vergeet zeker 
ook niet een cadeautje mee te nemen van 5 euro zodat je een andere 
welp een nog groter plezier kan bezorgen. 
 

 

Jullie allerliefste leiding 

Thibault, Jochen, Janne, Jan en Nore 
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Het tweede boekje van het jaar en het staat alweer propvol met ultratoffe vergaderingen. Op 9 

november is er paskoffer waar je kan hemden/andere kleren passen en bestellen.  

 

 

Zaterdag 9 november                                                                                                    Kattenberg 

Wapenstilstandsvergadering + paskoffer                                14u00-17u00 

 
Jaja… het is 2 dagen te vroeg, we weten het. Maar vrede komt nooit te 
vroeg. Vandaag draait alles rond wapenstilstand. Wat dit echter precies 
voor jullie inhoudt blijft uitermate geheim! 
 
 
Vandaag is het ook paskoffer. Dan krijgen jullie de kans om 
scoutshemden, T-shirts, broeken, rokken en nog veel meer te passen 
en te bestellen. 
 
 
Zaterdag 16 november               Kattenberg 
Techniekenvergadering            14u00-17u00
 
We weten al wat jullie denken… ‘techniekenvergadering pfff, zo saai, daar ga ik niet naartoe ze’. 
Ok, niet altijd even boeiend en spannend maar jullie hebben het wel nodig op kamp en later in de 
leiding! Om jullie toch een beetje te motiveren, kijk eens naar de volgende vergadering! De 
technieken die je vandaag leert komen zeker en vast van pas volgende week.  

 
 
 
Zaterdag 23 november               Kattenberg 
We-maken-een-katapult-vergadering          14u00-17u00 

 
Ooit eens zo een film gezien over stoere ridders die een kasteel 
aanvallen? Ja? Die katapulten die ze gebruiken om de muren kapot 
te schieten, wij gaan er zo ook eentje maken. Zeker dertig meter 
hoog en hij zal wel 50km ver kunnen schieten volgens mijn 
berekeningen.  
 
 
 
 
Zaterdag 30 november               Kattenberg 
knutselvergadering             14u00-17u00

Na al het harde labeur van de voorbije weken eens tijd voor wat 
ontspanning, een beetje knippen en plakken. We zullen eens zien wie 
hier de meest getalenteerde kunstenaar onder de Jonggivers is. 
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Zaterdag 7 december               Kattenberg 
Hij komt, hij komt, de lieve goede sint          14u00-17u00

Daar is hij dan weer zoals elk jaar. Ik hoop dat jullie allemaal braaf zijn geweest want de sint weet 
alles en we zouden nu toch niet willen dat 1 van de pieten jullie in de zak moet steken en 
meeneemt naar Spanje. Toch stout geweest? Dan zou ik nu maar snel heel braaf worden…  
 
 
 
Zaterdag 14 december               Kattenberg 
Quiz de suisse             19u00-21u00 
 
Hopelijk weten jullie allemaal heel veel want we gaan vandaag eens testen wie de bollebozen 
onder jullie zijn. Neem die encyclopedieën maar vanonder het stof en blok alles maar vanbuiten, 
je zal het nodig hebben.
 

 
 
Zaterdag 21 december       Parking hooggoedbos 
Fakkeltocht              19u00-21u00 
 
Ja hoor, het jaarlijks gebeuren is daar weer, een good old fashioned 
fakkeltocht. Trek jullie stapschoenen en warme kleren maar aan, je zal 
het nodig hebben.   
 
 
 
 
 
Zaterdag 28 december          Kadans 
Kerstfeestje              19u00-21u00  
 
4 daagjes te laat maar we gaan het toch nog vieren, Kerstmis. Heuuujjjj, feestje! Gelieve allemaal 
een cadeautje ter waarde van ongeveer 5 euro mee te nemen en dan maken we er een 
spetterend feestje van! 
 
 
 
Groetjes jullie leiding, 
Rune, Arne, Wouter en Hanne 
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September en oktober zijn achter de rug. We zijn ondertussen al wat opgewarmd voor het 
scoutsjaar. Na een meer dan geslaagde bivak richten we ons op de wintermaanden. Winter is 
coming, maar niet gevreesd, jullie giverleiding heeft meer dan voldoende verwarmende 
activiteiten voorzien. 
 
Zaterdag 9 november 
Bartender games 

 

14u00 - 17u00 
Kattenberg 

 
Je raadt het goed! Vandaag testen we je handvastheid, je stalen zenuwen 
en je creativiteit. Dit doen we door verschillende zenuwslopende 
partygames. Niet ideaal voor de lompe givers onder ons. 
Vandaag is het ook paskoffer, dus aan allen die nog een tekentje, een 
nieuw hemd of sjaaltje nodig hebben, nu is de kans! 
 

Zaterdag 16 november 
De minst domme giver quiz 

14u00-17u00 
Kattenberg 

 
Vandaag testen we jullie gevatheid met een slimste, of nee!, minst domme giver quiz (ja dat is 
een dis). Kom jullie dus deze zaterdag bewijzen. 
 
Zaterdag 23 november 
Social media games 

14u00 – 17u00 
Kattenberg 

 
Aangezien het niet altijd even gemakkelijk is om de givers van hun gsm te 
houden tijdens de vergadering, spelen we hierop in door social media games. 
Verwacht je maar aan topstreaks op snapchat, retweets op twitter, enzovoort. 
 
 
 
Zaterdag 30 november                                                                                            13u30-17u 
Kerstmarkt Brugge                                                                                            Station Aalter 
 
Vandaag snuiven we de kerstsfeer op in Brugge. Gezellig slenteren op de 
markt. Neem hiervoor € 10 voor mee. 
 
 
 
Zaterdag 7 december                                                                                                        14u-17u 
Sinterboas                                                                                                                    Kattenberg 

 
We flink is krijgt een zakje suiker, wie stout is een letterkoekske tegen zijn 
uufdje! Het is weer zover, de alwetende Sinterklaas komt allemaal 
oordelen of we wel braaf geweest zijn dit jaar! 
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Zaterdag 14 december                                                                                                        19-21u 

Casinoavond                                                                                                                                 Kattenberg 
 
De avondvergaderingen, zoals de blok voor de leiding, beginnen weer. 
Vandaag schakelen we een verzetje terug, en leggen we op ons gemak een 
kaartje. 
 
 
 
Zaterdag 21 december                                                                                                       19-21u 
Kerstfeestje                                                                                                                         Kattenberg 

 
De avondvergaderingen, zoals de blok voor de leiding, beginnen weer. 
Vandaag schakelen we een verzetje terug, en leggen we op ons gemak 
een kaartje. 
 
 
 

 
  
Zaterdag 28 december                                                                                                     19-21u 
Filmavond                                                                                                                   Locatie volgt 
 
Niet veel aan uit te leggen. Snackske, drankske achteruit leunen en een filmpke checken.  
 
 
Feestelijke groetjes en de beste wensen! 
 
Jullie giverleiding: Emma, Renzo en Kelso 
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Na een memorabele (althans voor sommigen) editie van Putfeesten kunnen we alweer beginnen aftellen. 
Slechts 358 dagen tot alweer een sehr baleurig feesje. De tijd is gekomen de kerstmuziek alweer op te 
zetten.SANTACLAUS IS COMING TO TOWN – JUSTIN BIEBERRRRR  
 
zaterdag 9 november 
Eetwedstrijd 

13u-… 
Kattenberg 

 
Onze persoonlijke ‘stefkok’ zal zorgen voor voil gebakken frietsnacks. Wie 

houdt het meeste hapjes binnen? De terug naar boven gekomen hapjes 

zullen omgevormd worden tot heerlijke taartjes. GUTEN APPETIT 

 
 
zaterdag 16 november 
1,2,3 FOTOMODEL 

13u-… 
Kattenberg 

 

Tandjes poetsen, niet vergeten flossen, schoenen opblinken, mooiste 

hemdje aan, broek strijken, haar in de wax, haar vol haarspeldjes, juweeltjes 

niet vergeten, oren uitkuisen, luizen uitkammen, neushaar blonderen, lager 

gelegen haren epileren, lipjes opspuiten, wenkbrauwen scheren, maskertjes 

op, puistjes uitknijpen en 3,7 kg make-up op! 

 

zaterdag 23 november 
LA PREHISTOIRRREEE 

13u-… 
KB 

 
Feesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesje 

feesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesjefeesje 

FEEST!  

 
 
 
zaterdag 30 november 
casinogames 

14u-… 
KB 

 
Een casino is een uitgaansgelegenheid waar de bezoekers kunnen 

gokken door hun geld in te zetten op roulette, blackjack, 

fruitautomaten en andere kansspelautomaten in een poging om hun 

inzet te vergroten.     
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zaterdag 7 december 
Sinterklaas 

14u-… 
KB 

Een kleine jongen zegt tegen Sinterklaas:“Lieve Sinterklaas,ik wil graag een zusje!” Sinterklaas zegt:“Stuur 

je moeder maar!” 

 

Zaterdag 14 december 
#MOVIENIGHT 

19u-… 
KB 

 
*crap, get me out of this hellhole* 

Ja vriendjes en vriendinnetjes, examens zijn helaas verplicht! Dus leer 

maar allemaal goed jullie lessen! Ook degenen die denken dat dat niet 

nodig is #M ;)  

Bepijnig jullie hersenen echter niet te hard want ’s avonds staat er jullie 

nog een belangrijke beslissing te wachten: WELKE FILM GAAN WE 

KIEZEN????!  

(+evt. feesje :o ) 
 

 

 
Zaterdag 21 december                                                                                                                               Tijdstip volgt 
Music for life 
We gaan ons goed scoutshartje nog maar eens gaan tonen en ons 

amuseren voor het goede doel. Met veel moeite zullen we ons opofferen 

en één (heel misschien een aantal) chocomelkskes drinken. We zijn dan 

nu wel Jin, da wil nie zeggen dat we stoer zijn hé 

 
 
 
Zaterdag 28 december                                                                                                                           Tijdstip volgt 
Bowlings 
 
Oké, allemaal je bowlschoentjes bovenhalen!!! Vandaag zijn er twee prijzen binnen 

te halen! 

1.0: wie kan het best een Arne’ke?? (voor de kiendjes die nie mee zijn: t balleke 

naar de foute kant smijten) 

2.0: wie heeft de dikste nek?? (degenen die dus continu strikes proberen te gooien, 

hier zijn we compleet tegen!!!) 
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• … hier de wist-je-datjes komen? 

• … De westhoek een mooi stukje cultuur is 

• … Kelso er van geproefd heeft 

• … Bitterballen geen vleeskroketten zijn 

• … Pit pat pat niet 

• … De viking maar een korte wandeling is 

• … Ramen in koksijde soms niet opengaan 

• … Toch niet als Andis gepasseerd is 
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Met dank aan onze sponsors:  
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