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17-18 september: Overgang 
25 september: Startdag + ouderbar 
30-1 okt/nov: Bivak 
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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. Dit jaar nemen wij afscheid van Isaak Porters en Marthe Vanderhaeghe. 

Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren! Gelukkig mogen wij ook 5 nieuwe leiding 

verwelkomen namelijk: Cedric Vandeginste, Jarno Van De Walle, Emlyn Poelmans en Tom 

Van Der Eecken, maar ook Teis Delrue sluit terug aan bij onze leidingsploeg. Zo staat er 27 

enthousiaste leiding klaar voor het komende jaar! 

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen binnen het jeugdwerk. Dit wil zeggen 

dat de leden/leiding geen gebruik meer hoeven te maken van mondmaskers. Als u als ouder 

uw kind(eren) komt afzetten moet u wel nog steeds een mondmasker dragen. 

Beginnen doen we met de overgang van 17 tot 18 september (uitnodiging in bijlage). 

Iedereen die veranderd van tak moet zich dan komen bewijzen om zo aan te tonen dat ze 

het wel echt waard zijn om naar een oudere tak over te gaan. Maar natuurlijk verwachten 

we ook dat de kinderen die niet overgaan hen hierin komen aanmoedigen. Het is helaas 

niet de bedoeling dat nieuwe leden al komen. Zij, en iedereen, zijn van harte welkom op 

onze startdag op zaterdag 25 september van 14u tot 17u. Vraag gerust aan vriendjes of 

vriendinnetjes, als ze de scouts wel eens zouden willen uitproberen. Iedereen is meer dan 

welkom! 

Onmiddellijk na de startdag kunnen jullie nog gezellig een drankje drinken, en een 

babbeltje doen op de ouderbar van de jin. De ideale kans om de leiding en andere ouders 

wat beter te leren kennen terwijl de kinderen nog wat verder spelen op de speeltuin. 

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

Een stevige linker, 

Emma Van den Kerchove, Janne Van Parijs, Renzo Vanbelleghem en Nore Goegebeur 
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Het is weer zo ver!!! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, en daarmee gaat uiteraard 
ook het scoutsjaar weer van start! Het belooft een beter jaar te worden, vol met spelletjes 
en geweldige vergaderingen! De leiding staat al te popelen om er terug in te vliegen, 
hopelijk jullie ook! Tot snel lieve kapoentjes xxx 

 
 

Vrijdag 17 – zaterdag 18 september zie uitnodiging 
Overgang Kattenberg 
 
Zie uitnodiging achteraan. 
 
Zaterdag 25 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! 
Hierna voorziet onze oudste tak, de jin, een ouderbar waar jullie gezellig iets 
kunnen drinken en terwijl een babbeltje slaan met de leiding. 

 
 

Zaterdag 2 oktober 14u – 17u 
Waterspelletjes Kattenberg 
 
Het is net geen zomer meer, maar dat wil niet zeggen dat we niet 
kunnen genieten van leuke waterspelletjes! Kom dus met zijn allen af om 
te genieten van een geweldige vergadering! Doe kleren aan die nat 
mogen worden en neem een extra droog paar kleren mee. Als het te 
koud is, voorzien we een alternatief.  
 

 
Zaterdag 9 oktober 13u30 – 17u 
Lotenverkoop Hof van Praet (Stationsstraat 35) 
 
Na een tussenjaartje is het weer tijd voor onze jaarlijkse lotenverkoop! Om ons nieuwe 
lokaal af te kunnen betalen moeten we af en toe eens werken voor de scouts en vandaag 
doen we dat door lootjes te verkopen. We gaan van huis tot huis en proberen de mensen 
te overtuigen een lootje te kopen. Leer alvast het volgende tekstje goed vanbuiten: 

“Dag meneer/ mevrouw, wij zijn van de scouts van Aalter en wij verkopen lootjes om ons 
nieuwe scoutslokaal af te kunnen betalen. Bij ieder lootje dat u koopt hebt u wel twee kansen 
om een aantal prachtige prijzen te winnen. Zou u alstublieft eentje willen kopen? 
*puppyoogjes*” 
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Zaterdag 16 oktober 14u – 17u 
Kapoen universalis Kattenberg 

 
Vandaag testen we wie de meest getalenteerde kapoen is! Bereid je alvast voor om al je 
talenten te laten zien op deze spannende vergadering! Wie weet wint de kapoen 
universalis ook wel iets... 

 
 

Zaterdag 23 oktober 14u – 17u 
Paralympics Kattenberg 

 
De paralympics 2021…. gaan dit jaar door op Kattenberg 5 te Aalter! 
Smeer dus alvast jullie kuiten in, want het zal een hevige editie worden. 
Welke kapoen kan de paralympics winnen? 
 
 

Vrijdag 29 oktober Uur volgt 
Halloweentocht Locatie volgt 
 
Klaar om allemaal samen te griezelen? Wees maar vooral niet bang (of 
misschien ook wel ;)) en kom in je engste Halloweenoutfit naar de 
Halloweentocht! Informatie over uur en locatie op vrijdag volgen nog via 
mail. Het wordt in ieder geval huiveringwekkend scoutsformidabel! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stevige elleboog van jullie nieuwe fantastische leiding, 
     Mien              Irma                 Emlyn             Andis              Stef                  Arne      Teis 
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Woehoewww! Eindelijk terug scouts! Spetterend nieuw jaar, nieuw jaarthema, nieuwe 
leiding. Wij staan te popelen om de enthousiaste welpen te betoveren met allerlei leuke 
spelletjes. Er staat eind oktober al een bivak op jullie te wachten. 
 
Vrijdag 17 – zaterdag 18 september zie uitnodiging achteraan 
Overgang Kattenberg 
 
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 25 september 14u – 17u 
Startdag 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 hen tonen 
wat wij allemaal doen. 
Het spel dat we spelen is nog geheim, maar je zal zeker je kennis van namen 
kunnen gebruiken! 
Hierna voorziet onze oudste tak, de jin, een ouderbar waar jullie gezellig iets 
kunnen drinken en terwijl een babbeltje slaan met de leiding. 
 

Zaterdag 2 oktober 14u – 17u 
Teambuilding Kattenberg 

 
Wat maakt ons sterk? TEAMWERK! Vandaag is het dé dag om elkaar 
super goed te leren kennen. Jullie kunnen pas de schatkist bereiken als 
je samenwerkt. We gaan iedereen zijn unieke kwaliteiten kunnen 
gebruiken. 
Wij geven 1 tip: brandende kaars… 
 
 

Zaterdag 9 oktober 13u30 – 17u 
Lotenverkoop Hof van Praet (Stationsstraat 35) 
 
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 16 oktober 14u – 17u 
Mastermind & cluedo Kattenberg 
 
Haal de beste detectives in jullie zelf naar boven, want we zullen 
het kunnen gebruiken om de moord te ontrafelen in levend 
cluedo. Omdat we niet genoeg krijgen van gezelschapsspelletjes 
in’t echt te spelen hebben we ook nog een mastermind voorzien.  
 
 
Zaterdag 23 oktober 14u – 17u 
Levend Risk Kattenberg 

 
 “Risk is de verzamelnaam voor een grote hoeveelheid versies en 
varianten van soortgelijke strategische bordspellen, afgeleid van 
het oorspronkelijk door Miro en later door Parker Brothers 
uitgegeven bordspel.” 
Met andere woorden: een super cool veroveringsspel dat wij in 
levende lijve gaan spelen! 
 

 

Vrijdag 29 – zondag 31 oktober Zie uitnodiging 
Bivak Zie uitnodiging 
 
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. 
 
Scoutse groetjes, 

 
Manoe, Emma, Eve, Jochen, Cedric en Jarno XXX 
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Dag lieve Jonggivers! Boeee de zomervakantie is helaas wel gedaan, maar dat wil natuurlijk 
wel zeggen dat het geweldige nieuwe scoutsjaar terug zal beginnen. Hopelijk hebben jullie er 
evenveel zin in als ons, want wij hebben alvast heel wat leuke activiteiten gepland voor 
jullie! Met een glimlach op ons gezicht kunnen we jullie vertellen dat we dit jaar starten 
zonder mondmaskers! 
 
Vrijdag 17 – zaterdag 18 september zie uitnodiging achteraan 
Overgang Kattenberg 
 
Op het einde van het boekje zal je de uitnodiging vinden voor onze overgang. Aan de nieuwe 
jonggivertjes, vergeet zeker geen verse kleren mee te nemen. Smeer jullie kuiten maar in, 
want een echte jonggiver moet zich natuurlijk eerst bewijzen! Hierna kan het scoutsjaar pas 
écht van start gaan! 
 
Zaterdag 25 september 14u – 17u 
Startdag Kattenberg 
 
Vandaag is de dag dat jullie al jullie vrienden en vriendinnen kunnen 
meenemen naar de scouts! Wij zorgen ervoor dat jullie een zalige dag 
zullen beleven en de vrienden warm worden om ook naar de scouts te 
komen. Deze eerste dag zal er eentje zijn, om nooit te vergeten! 

Hierna voorziet onze oudste tak, de jin, een ouderbar waar jullie 
gezellig iets kunnen drinken en terwijl een babbeltje slaan met de leiding. 
 
Zaterdag 2 oktober 14u – 17u 
Gekke olympische spelen Kattenberg 

 
Begin jullie sportschoenen alvast te poetsen want vandaag mogen jullie 
eens tonen aan ons hoe sportief jonggivers écht zijn. Zoals je kan lezen in 
de titel gaan wij natuurlijk geen gewone olympische spelen doen, maar 
de enige echte “gekke olympische spelen” worden vandaag 
georganiseerd op de kattenberg. Wat wij hier precies mee bedoelen kan 
je zelf komen ontdekken! 

 
Zaterdag 9 oktober 13u30 – 17u 
Lotenverkoop Hof van Praet (Stationsstraat 35) 
 
Zoals elk jaar moeten wij deze keer natuurlijk ook onze kas spijzen om dat mooie 
scoutslokaal af te betalen. En we hebben natuurlijk wat in te halen door dat corona-beestje 
die vorig jaar onze plannen in het water liet vallen. Jullie weten dus wat dat betekent! Strijk 
jullie scoutsuniform, poets jullie tanden, toon ons jullie mooiste glimlach en verkoop zoveel 
mogelijk lootjes.  
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Zaterdag 16 oktober 14u – 17u 
Rechtendoortocht Kattenberg 

 
Waarom een wandeling saai maken door de weg te volgen, als je gewoon 
rechtdoor kan blijven lopen?! Vandaag gaan we een tocht maken waarbij 
niets ons kan tegenhouden! Wij stappen door, no matter what!!! 
(natuurlijk houden we dit wel veilig hé!) 
 

 
Zaterdag 23 oktober 11u – 13u 
Epic mealtime Kattenberg 
 
Vreteeeen!!!! Smikkel, smul, vandaag worden jullie maagjes goed 
gevuld! We kunnen een pizza van 3 meter of een hamburger van 5 
kilo maken. Wat dan ook, het zal alleszins ferm de moeite zijn om 
mee te komen kokkerellen met ons. Hiervoor vragen we om 5 euro 
mee te brengen!  
 
 
Vrijdag 29 – zondag 31 oktober Zie uitnodiging 
Bivak Zie uitnodiging 
 
Alfa, bravo, charli, echo,… dit weekend veranderen we helemaal in echte soldaten. We gaan 
door modder sluipen naar de vijand en aanvallen als het moet! Dit zal een echt old-school 
scoutsbivak worden, zoals uw grootouders zouden zeggen “in mijnen tijd hé!” 
Doe alvast jullie khaki kleren maar aan, zodat we ons goed kunnen verstoppen! 
Er is een kleine wijziging gebeurd in de planning. Jullie worden niet meer aan Parking Aard 
verwacht maar op de bivakplaats zelf (zie uitnodiging achteraan). 
 
 
Vriendelijke groetjes 
Jullie super leuke nieuwe leidingsploeg 

 
        Gaëlle                      Sam                 Hanne                   Maarten                 Tom 
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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. En dit alles zonder coronamaatregelen. Jullie mondmasker mogen jullie 
vanaf nu gewoon thuis laten! 
 
Vrijdag 17 – zaterdag 18 september zie uitnodiging achteraan 
Overgang Kattenberg 
 
Het scoutsjaar starten doen we jammergenoeg met een droevig afscheid. Want die stoere 
boys (en girls) van vorig jaar worden nu allemaal jin. Maar niet getreurd want jullie krijgen in 
de plaats een hele hoop nieuwe vrienden, nadat ze bewezen hebben dat ze geen 
jonggivertjes meer zijn natuurlijk. 
 
 
Zaterdag 25 september 14u – 17u 
Startdag Kattenberg 
 
Aangezien jullie vandaag allemaal jullie vrienden 
en vriendinnen meebrengen om eens te kijken hoe 
wijs de scouts wel is, en we dus een overvloed aan 
leden gaan hebben, leek het ons interessant om 
elkaar eens goed te leren kennen. 
Hierna voorziet onze oudste tak, de jin, een 
ouderbar waar jullie gezellig iets kunnen drinken 
en terwijl een babbeltje slaan met de leiding.  
 
 
Zaterdag 2 oktober 10u – 17u 
Van-alles-en-nog-wa-vergadering Kattenberg 
 
Wat doen we? Van alles en nog wa. Bereid jullie maar voor op een volledige dag boordevol 
verschillende activiteiten van fietsen tot schilderen. Vergeet dus zeker jullie fiets niet ;). 
 
 
Zaterdag 9 oktober 13u30 – 17u 
Lotenverkoop Hof van Praet (Stationsstraat 35) 
 
Na een jaar de stembanden gespaard te hebben vliegen we er terug in. De lotenverkoop. 
Voor wie het tekstje alweer vergeten is hebben we alvast een spiekbriefje voorzien. 
“Dag meneer/ mevrouw, wij zijn van de scouts van Aalter en wij verkopen lootjes ten voordele 
van onze nieuwe lokalen. Bij ieder lootje dat u koopt hebt u wel twee kansen om een aantal 
prachtige prijzen te winnen. Zou u alstublieft eentje (of meer) willen kopen?” 
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Zaterdag 16 – zondag 17 oktober Uur volgt 
Opzet en afbraak putfeesten Ten Dauwe 
 

Nog iets dat we niet meer gewoon zijn door corona. Op zaterdag 
maken we een mega-super-coole sjorring zodat de mensen ’s avonds 
goed ontvangen worden op de putfeesten. Zondag moeten we de 
sjorring natuurlijk ook terug gaan afbreken dus hou deze dag ook 
zeker vrij. Het uur word nog met jullie meegedeeld via whatsapp. 
Mochten jullie nog niet in de whatsapp zitten, vraag dan zeker aan 
jullie favoriete leiding om jullie toe te voegen. 

 
Zaterdag 23 oktober 14u – 17u 
Wa est er te doene? Kattenberg 
 
Begin maar al eens goed na te denken, want vandaag mogen jullie zelf eens kiezen wat we 
doen. Haal dus zeker jullie gekste ideeën maar uit de kast. 
 
Vrijdag 29 – zondag 31 oktober Zie uitnodiging 
Bivak Zie uitnodiging 
 
Smeer jullie kuiten maar al in want dit belooft een stevige bivak te worden. 
Alle info vind je in de uitnodiging achteraan. 
 
 
 
Veel liefs, 
Jullie superleuke leiding, 

 
                  Stan          Jan        Nore      Brecht       Janne 
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Nieuwe start van het scoutsjaar, ongetwijfeld één van de beste jaren uit jullie jonge scouts 
carrière. 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. Dit is tevens ook het laatste 
boekje dat wij als leiding gaan schrijven. Zelf krijgen jullie dit jaar veel meer 
verantwoordelijkheid… genoeg gezeverd, hier komt de planning van de komende maanden. 
 
 
Vrijdag 17 – zaterdag 18 september zie uitnodiging achteraan 
Overgang Kattenberg 
 
Eindelijk kunnen jullie nu echt overgaan naar het beste 
scoutsjaar van jullie leven. Dus afkomen is de boodschap en 
plezier gegarandeerd. 
 
 
Zaterdag 25 september 14u – … 
Startdag Kattenberg 
 
Vandaag gaan we brainstormen over wat ons jaarthema gaat worden, dus denk hier al 
allemaal maar eens goed over na! Om 17u is er ook een ouderbar waar we de ouders 
voorzien van een drankje. 
 
 
 
Zaterdag 2 oktober 14u – … 
Jinrichting Kattenberg 

 
Vandaag gaan we onze jinbar volledig zwart beginnen schilderen en 
nog verder denken aan ons jaarthema mochten we nog geen 
hebben. We zullen onze jinbar ook inrichten met wijze dingen. 
 
 
 

 
 
Zaterdag 9 oktober 13u30 – 17u 
Lotenverkoop Hof van Praet (Stationsstraat 35) 
 
You know the drill 
“Hallo wij zijn de scouts…” 
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Zaterdag 16 oktober 14u - … 
Schilderwerken Kattenberg 

 
Deze dag moet ons jaarthema all over the jinbar zijn geschilderd. 
Vele handen maken licht werk… 
 
 
 

 
Zaterdag 23 oktober 14u – … 
Groepscohesie Kattenberg 
 
Om de groepscohesie te versterken gaan we vandaag iets doen in groep, want alleen zo zal 
de groepscohesie beter worden. 
 
 
Vrijdag 29 – zondag 31 oktober info volgt later 
Bivak info volgt later 
 
Hou dit weekend alvast maar vrij. Meer info hierover ontvangen jullie pas later. Maar één 
ding is zeker… het is een weekend dat je zeker niet wilt missen! 
 
Jullie Jinleiding 
Renzo                                  Rune                         Kelso aka Maarten               Thibault 
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• … De wist-je-datjes terug zijn 

• … Emlyn blijkbaar mee was op jinreis 

• … Tom niet zo goed kan mikken 

• … Hij eigenlijk HEEL slecht kan mikken 

• … Barns niet langer op kb verblijft 

• … Hij vanaf nu in zijn auto woont 

• … Deze daar perfect voor geschikt is 

• … De jin afzetters zijn 

• … Een rondpunt en een T-splitsing soms erg goed op elkaar kunnen lijken 

• … Iedereen hetzelfde wilt schrijven over Rune 

• … De groepsleiding dus de beste zal kiezen 

• … Blondie en Steven 

• … Jarno zijn voeten zeer doen 

• … Ze bij de brandweer voortaan geen brandslang meer nodig hebben 

• … Stef stinkende plekjes heeft 

• … More is Lesse? 

• … Anda geena vollediga woorda gebruika kanna 

• … Nu Mien gedoopt zal worden ze misschien haar groeispurt krijgt 

• … Stef denkt dat dat niet nodig is 

• … Teis nog maar eens gaat proberen in de scouts 

• … Hij al goed begonnen is door af en toe eens op tijd te komen 

• … Duplo aan het sterven is 

• … Emma lekker onder tafels slaapt 

• … Gaëlle een angstaanjagend persoon is 

• … De jin dus voortaan altijd vlinders op zak moet hebben 

• … Kelso zijn t-shirt nog steeds zoekt 

• … De sporen hem naar Rotterdam brachten 

• … Hij nog niet door heeft dat Cé hier eigenlijk voor iets tussenzit 


