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September - Oktober 

 
22 september: Infoavond 
26 september: Startdag 
24 oktober: Afhalen pompoensoep jin 

Het maandprogramma is ook te 
vinden op onze website: 
www.scoutsaalter.be 
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Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten 

Ondertussen is het alweer september en dit betekent natuurlijk de start van ons nieuwe 

scoutsjaar. Eerst en vooral willen wij Isaak Porters en Arne Castelein bedanken voor hun 

enorme inzet als groepsleiding het afgelopen jaar. Na een jaar als assistent groepsleiding 

te kunnen bijleren nemen wij (Emma Van den Kerchove en Janne Van Parijs) de taak van 

groepsleiding, samen met Rune Boone, over voor de komende twee jaar. Aangevuld met 

Renzo Vanbelleghem en Nore Goegebeur als assistent groepsleiding. 

Dit jaar nemen wij afscheid van Andreas Porters, Michaël Kint, Wouter De Sutter en Brecht 

Van de Walle. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren! Gelukkig mogen wij ook 8 

nieuwe leiding verwelkomen namelijk: Brecht Lorré, Andis Bilali, Eve Uyttendaele, Irma 

Goethals, Maarten Willaert, Manoe Vanbelleghem, Mien Van De Walle en Stef Depré, maar 

ook Marthe Vanderhaeghe sluit terug aan bij onze leidingsploeg. Zo staat er 24 

enthousiaste leiding klaar voor het komende jaar! 

Door de huidige corona-maatregelen kunnen een aantal evenementen jammer genoeg niet 

doorgaan. Deze evenementen zijn onze jaarlijkse overgang, lotenverkoop, Putfeesten en 

de herfstbivaks. 

Om een centje bij te verdien verkoopt de jin pompoensoep. Meer details hierover 

achteraan in het boekje. 

Het scoutsjaar begint op 26 september met onze startdag. Dan nodigen we graag de jeugd 

uit Aalter en omstreken uit om te komen kennismaken met de scouts. Vraag aan uw 

kinderen gerust of ze vriendjes of vriendinnetjes hebben die de scouts wel eens zouden 

willen uitproberen. Iedereen is meer dan welkom. Vergeet zeker niet om een mondmasker 

aan te doen! 

Wij wensen iedereen een fantastisch, ongelooflijk en onvergetelijk scoutsjaar toe! Tot snel! 

Een stevige linker, 

Emma Van den Kerchove, Janne Van Parijs, Rune Boone, Renzo Vanbelleghem en Nore 
Goegebeur 
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Het is weer zo ver!!! EINDELIJK kan het nieuwe scoutsjaar beginnen. Wij hopen alvast dat 
jullie er, net als ons, heeeeel veel zin in hebben! Na lang wachten staan wij jullie elke 
zaterdag terug enthousiast op te wachten op onze geliefde Kattenberg. Samen zullen we 
weer allerlei geweldige spelletjes spelen en zalige avonturen beleven, tot dan! 

 
 

Zaterdag 26 september 14u – 17u 
Startdag Kattenberg 
 

Jippie, vandaag is dé kans om al jullie nieuwe scoutskameraadjes, en natuurlijk de nieuwe 
leiding te leren kennen op de supertoffeleukegezellige startdag! Neem gerust zelf ook 
vriendjes en vriendinnetjes mee, dan spelen we samen heel wat spelletjes en maken er een 
onvergetelijke eerste scoutsnamiddag van! 

 
 

Zaterdag 3 oktober 14u – 17u 
We-halen-onze-creativiteit-boven-vergadering Kattenberg 
 
Vandaag mogen jullie de handen lekker vuil maken (yes!) en zien we graag 
Jullie mooiste en creatiefste kunstjes tevoorschijn komen. We gaan jullie 
mama’s en papa’s trots maken met de mooiste kunstwerkjes. 
Wij hebben er alvast zin in! 
 
 
 
Zaterdag 10 oktober 14u – 17u 
Schattenzoektocht Kattenberg 
 
Pssssst, naar verluidt zou er in de buurt van de Kattenberg ergens een 
verborgen schat liggen, maar wij kunnen deze helaas maar niet vinden. De 
leiding heeft dus echt heel dringend jullie hulp nodig om deze eerder te vinden 
dan de andere landpiraten die op de loer liggen!  
 
 
Zaterdag 17 oktober 14u – 17u 
Maarten-is-jarig-vergadering Kattenberg 

 
Zoals jullie weten is Maarten jullie leiding. Vandaag is een heeeel leuke dag 
voor hem, want het is zijn verjaardag, hoera!!! Wie weet heeft hij wel een 
leuke verrassing voor jullie in petto.  
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Zaterdag 24 oktober 14u – 17u 
Homo Universalis Kattenberg 
 

Vandaag zullen we eens kijken wie onder jullie de allerbeste kapoen is! Dit 
gaan we testen aan de hand van verschillende proefjes. Kom maar eens al 
jullie verborgen talenten tonen aan ons! 
 
Vandaag kan je ook je bestelling heerlijke pompoensoep afhalen van de jin. 
Meer details hierover achteraan in het boekje. 

 
 
Zaterdag 31 oktober 14u – 17u 
Halloweenfeestje Kattenberg 
 
BOE!, oei sorry we wilden je niet laten schrikken hoor. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten 
is het vandaag halloween. Dat wil zeggen dat jullie samen met ons mogen griezelen op de 
Kattenberg. Wij verwachten jullie in je griezeligste halloweenoutfit! 
Ps: hebben jullie al gehoord van de Kattenbergheks? Pas maar op of ze roert je in haar soep! 
!Opgelet: het uur en de locatie zijn aangepast! 
 
 
Lieeeeeeeeeeve groetjes jullie nieuwe en superleuke leiding, 

   Janne                    Nore      Hanne                  

Eve                  Stef        Maarten 
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Beste Welpen. 
Jullie hebben het goed gehoord, het nieuwe schooljaar is al efkes start en daarbij hoort 
natuurlijk ook het begin van een nieuw en fenomenaal scoutsjaar. Het belooft een fantastisch 
jaar te worden met heel veel wijze bosspelen, kampen bouwen, een ongelofelijk kamp en nog 
zoveel meer. Houd jullie maar al klaar, want jullie nieuwe leiding staat te springen om er weer 
in te vliegen! 
 
Zaterdag 26 september 14u – 17u 
Startdag Kattenberg 
 
Vandaag gaan we weer van start en zijn we klaar om 
een met de nieuwe eerste jaars veel plezier te maken 
en veel van die zotte scoutsspelletjes te spelen. Dus 
haal die bottine en scoutshemden maar boven en 
veel enthousiasme is altijd leuk :p  
 
 
 
Zaterdag 3 oktober 14u – 17u 
Highlandgames Kattenberg 
 
Ello, hoo are ye? Of zoals we in het vlaams zeggen: hallo, hoe gaat 
het? Vandaag reizen we naar het wilde Schotland om te bewijzen 
wie de beste McWelp is van ons gezelschap. Dit doen we door de 
traditionele Highland Games te spelen. Smeer dus allemaal jullie 
kuiten in en laat mama de kilt nog eens strijken want we halen onze 
innerlijke Mel Gibson boven. Kortom:FREEEEDOOOOOMMM 
 
 
 
Zaterdag 10 oktober 14u – 17u 
1 tegen allen Kattenberg 
 
Zijn jullie klaar voor alle opdrachten te doen voordat de tijd om is. 
Verras de leiding met wat jullie allemaal kunnen bereiken door de 
opdrachten te voltooien. 
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Zaterdag 17 oktober 14u – 17u 
Junglespel Kattenberg 
 
OEH,OEH,AH,AH gelijk dat de apen in de jungle zeggen ofwel in het 
nederlands wie van jullie is de koning/koningin van de jungle dat gaan 
wij beslissen met dit mega cool super wijs junglespel.  
 
Zaterdag 24 oktober 14u – 17u 
Super-deluxe-megacool-bosspel Kattenberg 
 
Wadde nog nooit van de superdeluxemegacoolbosspel 
gehoord, daar brengen wij rap verandering in door het dit 
superdeluxemegacoolbosspel te spelen.  
 
 

Zaterdag 31 oktober 19u – 21u 
Halloweentocht Kattenberg 
 

Yesh halloween, verkleden, mensen lastig vallen voor 
snoep, mensen bang maken wat is er leuker dan dat 
? Helemaal niets dus daarom gaan wij wat stappen 
als een bende monsters, spoken, prinsessen of in wat 
je dan ook kunt verkleden. Alles mag, niets moet. Dus 
pak je verkleedkleren en zet een stapje met ons in de 
wijde wereld. 
 

De derdejaar welpen (geboortejaar 2010 of 5de leerjaar) sluiten vanaf vandaag aan bij de 
eerstejaar jonggivers. Zij zullen dus voorlopig het boekje van de jonggivers volgen, dit om 
de groepen evenrediger te verdelen naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. 

 
Jullie leiding, 
Rune, Brecht, Sam, Irma, Manoe, Andis 
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Dag lieve Jonggivers, het scoutsjaar is opnieuw begonnen en we gaan er direct invliegen. We 
begrijpen het als jullie ons gemist hebben, daarom hebben we wat leuke activiteiten voor 
jullie gepland. Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook!! 
 
Zaterdag 26 september 14u – 17u 
Startdag Kattenberg 
 
Vandaag begint het langverwachte scoutsjaar opnieuw, (hopelijk zonder coronapauzes of 
anderen bocht). Met ons kersverse leidingsploegje kijken we er naar uit om samen een 
gigantisch wijs jaar te beleven. PS: we hebben ook een epic spel voorbereid en neen tis niet 
zoals andere startdagen. 
 
Zaterdag 3 oktober 14u – 17u 
Overgangsactiviteit Kattenberg 
 
Wat is het begin van een scoutsjaar zonder een overgang? Deze keer nemen we het iets 
anders aan en is het zonder overnachting, zonder tenten opzetten en zonder toneeltje, het 
enige wat we jullie niet afpakken is de fun en de mogelijkheid om eens goed vuil te worden. 
Neem dus best wat extra kleren mee en vergeet geen handdoek (dit geldt voor iedereen ;) ).  
 
Zaterdag 10 oktober 14u – 17u 
Keiweinig tegen keiveel Kattenberg 
 
Een klassieker die niet mag ontbreken, we staken er 
wat opdrachten met een twist bij waar jullie nog nooit 
van zullen gehoord hebben. Super geheimzinnig en 
super spannend dus, kom dus met zoveel mogelijk af 
zodat jullie deze opdrachten tot een goed eind kunnen 
brengen.  
 
 
 
 
Zaterdag 17 oktober 14u – 17u 
Epische skillz vergadering Kattenberg 
 
Bist gelle gereed om onze oeroude maar toch ook oerepische skillz over te nemen? 
Vierpikkels sjorren, vuur maken, bijlen gebruiken, je hoort het al broodnodig al scout(in). We 
smijten die ingrediënten in een competitie en da wordt de max.  
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Zaterdag 24 oktober 14u – 17u 
Kip-aan-spit… Kattenberg 
 
Hier heb ik niet veel woorden aan vuil te maken. Leer jullie anatomie van de kip misschien 
eens… Wist je trouwens dat kippen gras eten zoals spaghetti, al slurpend dus. Megazot! 
 
Vandaag kan je ook je bestelling heerlijke pompoensoep afhalen van de jin. Meer details 
hierover achteraan in het boekje. 
 
 
 
Zaterdag 31 oktober 14u -17u 
Wie-is-de-beste-scout-vergadering Kattenberg 
 
Het doel van deze jeugdbeweging is om, via de methode van scouting, bij te dragen aan de 
ontplooiing van kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar, als individu, in groep en binnen de 
samenleving. Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans 
om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de 
samenleving. En dat is precies wat we vandaag gaan doen, aan de hand van allerlei 
scouteske spelletjes kijken wie echt scoutswaardig is. 
 
De derdejaar welpen sluiten vanaf vandaag aan bij de jonggivers (enkel -12 jaar), dit om de 
groepen evenrediger te verdelen naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. Voor 
de jonggivers die 12 jaar of ouder zijn mogen de activiteiten helaas tijdelijk niet meer 
doorgaan. 
 
 
 
 
 
Vriendelijke grts 
Jullie lieftallige leiding 
Stan, Thibault, Emma, Mien en Jan 
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Zo’n vakantie is toch niet alles: Veel tijd, veel zon en geen verplichtingen. Op den duur wordt 
dat ook wat saai. Tis dan weer eens tijd om het scoutsjaar te starten en terug aan het schoon 
leven te beginnen. Zoals je zal merken bij het lezen van de activiteiten hebben we een druk 
programma de eerste maanden. Zeker afkomen dus want tijd voor verveling zal er toch niet 
zijn. 
 
Zaterdag 26 september 14u – 17u 
Startdag 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 ulder maten en vriendinnen mee en dan 
zullen we ze eens laten zien waar wij altijd zo enthousiast over kunnen 
vertellen . 

 
Zaterdag 3 oktober 14u – 17u 
Rechtendeure tocht Kattenberg 

 
Rechtendeure of recht door of noch naar rechts noch naar links van 
richting veranderend of verder in dezelfde richting of doe maar jullie 
vuile kleren aan want vandaag gaan we dus enkel RECHTDOOR. Neem 
allemaal propere kleren en gerief om jullie te douchen. 
 

 
Zaterdag 10 oktober 14u – 17u 
Fietsen es fietsen Kattenberg 

 
Amstel Gold Race is een Nederlandse eendaagse wielerklassieker voor 
profrenners, die sinds 1966 jaarlijks wordt verreden in de Limburgse 
heuvels. NEEM VANDAAG ALLEMAAL JULLIE FIETS MEE want ook wij gaan 
de (Aalterse) heuvels verkennen. 
 

 
Zaterdag 17 oktober 14u – 17u 
Vloamsebar spelen Kattenberg 

Mijn vaderland, mijn vlaanderland, mijn nondedjus patatteland 
Mijn edel dierbaar Belgenland, mijn afgescheurd stuk Nederland 
Mijn klei- mijn zand- en waterland, mijnbaksteenland, mijn 
mortelland, 
Mijn vlammend autostradeland, mijn asfaltland, mijn fileland…. 
Vandaag dusss vlaamse spelen, tot in den draai! 
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Zaterdag 24 oktober 14u – 17u 
Webouwenietswakko Kattenberg 
 
Vandaag willen we graag nog iets oldschoolmegademaxextreemzot 
bouwwerk maken. Stuur ons gerust al jullie gekke ideeën door via 
Whatsapp of neem ze mee naar de vergadering zodat we er samen 
kunnen invliegen! 
 
Vandaag kan je ook je bestelling heerlijke pompoensoep afhalen van de 
jin. Meer details hierover achteraan in het boekje. 
 
 
 
Zaterdag 31 oktober Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Aangezien jullie ondertussen allemaal ouder zijn dan 12, mogen de activiteiten voor ons 
helaas voorlopig niet doorgaan. Hou zeker jullie mails en de boekjes in de gaten zodat jullie 
als eerste weten wanneer we terug naar de scouts mogen komen. Hopelijk zien we elkaar 
snel terug! 
 
 
 

 

 
          Renzo                 Isaak                     Jochen                     Maarten                   Gaëlle 
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Het is zover, ons Jin-jaar komt eraan, en het zal er eentje worden om nooit te vergeten: 
druk, zot, lastig en… heerlijk genieten!! 
Maar kom, tijd voor actie. Hieronder krijg je al een kort overzichtje van de komende 
scoutsmaanden. De details gaan we samen nog bedenken en invullen!! 
 
Zaterdag 26 september 14u – 17u 
Startdag Kattenberg 
 
Vandaag is het het officiële begin van een geweldig scoutsjaar. Hou je dus maar al klaar voor 
een spetterende start!! En als je ideeën hebt voor het komende jaar, dan kan je ze vandaag 
zeker kwijt! 
 
Zaterdag 3 oktober 14u – 17u 
Lokaal schilderen Kattenberg 
 
Ja hoor, het wordt tijd om ons lokaal weer helemaal op en 
top te maken. Haal dus maar al jullie creatieve 
schilderkunsten naar boven!!! Pak wat verfborstels mee en 
je inner Picasso zo dat het een echt kunstwerk wordt. 
 
 
 
Zaterdag 10 oktober Uur volgt 
Brunch Kattenberg 
 
Tegen vandaag hebben we gemeet, geschilderd, hoog tijd dus om onszelf te 
verwennen…Brunch tijd!!! Zorg er dus maar voor dat jullie magen goed leeg zijn want gevuld 
zullen ze worden.  
 
Zaterdag 17 oktober 19u - … 
Filmavond Kattenberg 
 

I’ll be back  of ET phone home? I am your father of 
gewoon Doh! ?  ’t Is filmavond!!!!  Dekentje, drankje, 
popcorn…. en supercalifragilisticexpialidocious Hollywood-
pareltje. Meer moet da nie zijn. 
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Vrijdag 23 oktober 17u – 22u 
Zaterdag 24 oktober 11u – 17u30 
Soepe maken Kattenberg 
 

Vandaag gaan we onze eerst inzamelactie voor ons kamp. 
Daarvoor gaan we pompoensoep maken. Bel maar allemaal al 
eens lief heel je familie op om te vragen of ze geen litertje van 
onze overheerlijke soep willen. Op vrijdag maken we de soep, de 
zaterdag doen we deze dan in de potje, mooi etiquette opplakken 
en dan onze verkoopspraatjes bovenhalen.   
 
 

Zaterdag 31 oktober nooit 
Geen vergadering nergens 
 
Aangezien jullie ondertussen allemaal ouder zijn dan 12, 
mogen de activiteiten voor ons helaas voorlopig niet 
doorgaan. Hou zeker jullie mails en de boekjes in de gaten 
zodat jullie als eerste weten wanneer we terug naar de 
scouts mogen komen. Hopelijk zien we elkaar snel terug! 
 
 
 
Lieve groetjes van de jin 

 
Emlyn                        Tom           Arne                –                Julietta           Jarno               Marthe 
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• … De jinbar vanaf nu de jinbarns noemt 

• … Eve soms ademhalingsproblemen heeft 

• … Thibault touche heeft met de plaatselijke Italiaanse bevolking 

• … Er in het jinlokaal een nieuwe rookmachine staat 

• … Brecht de plaats van Brecht heeft ingenomen 

• … Janne de welpen dan toch beu is 

• … Marthe voor een speciaal persoon teruggekomen is uit pensioen 

• … We blij zijn dat snapchat bestaat 

• … Hierdoor alle leiding toch een beetje mee was op reis naar Italië 

• … Lasagne soms spoorloos verdwijnt 

• … Hanne helemaal klaar is voor het districtsvoetbal 

• … Ze ondertussen al geleerd heeft wie de scheidsrechter is 


