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November - December

 
4 december: Sinterklaasvergadering 
18 december: Geen vergadering 
25 december: Geen vergadering 
1 januari: Geen vergadering 
 

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

 
Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten 

 

De koude, korte winterdagen zijn op komst, maar deze laten ons natuurlijk niet afschrikken. 
De komende maanden zullen de vergaderingen op andere tijdstippen (vooral ’s avonds) 
doorgaan omdat de leiding bijna examens heeft en wij natuurlijk heel veel moeten 
studeren. Controleer dus zeker elke week het tijdstip en de locatie van de vergadering. 

Ook zijn de kampdata voor deze zomer bekend. De kapoenen (9 – 13 juli) en de welpen       
(3 – 9 juli) gaan op kamp naar Merelbeke. De jonggivers gaan op kamp van 4 – 14 juli en de 
givers van 14 – 24 juli. 

Tot slot willen we iedereen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen! 

 

Een stevige linker, 

Emma Van den Kerchove, Janne Van Parijs, Renzo Vanbelleghem en Nore Goegebeur 
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WOWOWOWOWOW… Jullie eerste maanden in de scouts zijn al voorbij gevlogen. Wij zijn 
blij dat we jullie in groot volume hebben mogen ontvangen op onze startdag en gaan graag 
zo verder! Kijken jullie al uit naar de volgende activiteiten? Wij in ieder geval wel! 
 
 

Zaterdag 6 november 14u – 17u 
Knutselvergadering Jeugdhuis Kadans 
 

Picasso’s, Da Vinci of Michel Angelo… Jullie kunnen beter, mooier, leuker en artistieker. 
Vandaag stomen we jullie op creatieve manier klaar om Teis zijn giga mega spectaculaire 
verjaardag voor te bereiden. Ps: jullie mogen zeker en vast een oude krant meenemen! 

 
 

Zaterdag 13 november  14u – 17u 
Teis zijn giga mega spectaculaire verjaardag Kattenberg 
 
FEESJE OFWA!!! Jazeker, vandaag is het Teis zijn giga mega 
spectaculaire verjaardag en die kunnen we niet voorbij laten gaan 
zonder te vieren. Dat wil zeggen feesten als de beeten, beentjes 
losschudden, gaan met die banaan en shaken met de heupen. We 
vergeten natuurlijk jullie super coole en mooie voorbereiding van de 
knutselvergadering niet zodat we deze kunnen gebruiken om nog meer 
te feesten.  

 
 

Zaterdag 20 november 14u – 17u 
Ganzenbord Kattenberg 
 
Ja hoor goed gelezen, vandaag zijn jullie de ganzen op het ganzenbord. Vandaag gaan jullie 
de strijd der ganzen aan én pas maar op of je valt in de put of vliegt achter de tralies. 5 
stapjes vooruit, 5 stapjes achteruit en FINISHHH als eerste bij jullie favoriete vijver!!! 

 
 

Zaterdag 27 november 14u – 17u 
Bosspel Kattenberg 
 

De leiding was niet goed bezig, hoe zijn we nu al zover in het 
scoutsjaar zonder ook maar 1 bosspel te spelen? Vandaag gaan 
we dat veranderen. Het wordt geen klein bosspelletje maar een 
giga bosspel! 
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Zaterdag 4 december 14u – 17u 
Sinterklaasvergadering Kattenberg 
 
Eerlijk… zijn jullie braaf geweest? Sinterklaas en zijn pieten zullen het anders wel gezien 
hebben. Het is dan ook hoogdag vandaag want vandaag komen ze langs op de Kattenberg 
en jullie mogen jullie beloning komen ophalen. 
 
Zaterdag 11 december 14u – 17u 
Highlandgames Kattenberg 
 
Vandaag is de dag dat jullie mogen bewijzen wie de sterkste kapoen is van heel de scouts 
en omstreken. Balkenwerpen, kogelstoten, touwtrekken,… warm jullie spierballen maar al 
op! 

 
Zaterdag 18 december Nooit 
Geen scouts vandaag Nergens 
 
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts. 
 
Zaterdag 25 december Nooit 
Geen scouts vandaag Nergens 
 
Vandaag is de dag dat jullie de geboorte van Jezus mogen vieren, maar helaas is dit niet op 
de scouts maar thuis. Fijne kerst! 
 
Zaterdag 1 januari Nooit 
Geen scouts vandaag Nergens 
 
Gelukkig nieuwjaar! We kijken er al naar uit om jullie terug te zien in het nieuwe jaar! 

 
Heel veel lieve, leuke groetjes, kusjes en knuffels 
Jullie leiding 
 

Arne, Stef, Teis, Andis, Mien, Irma & Emlyn 
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De zomer is nu helemaal voorbij maar als echte scouts laat ons dit niet afschrikken om buiten 
te komen. Gewoon een pull en een vest aandoen en we kunnen er zo weer tegenaan. Ook nu 
hebben we weer ons best gedaan om van elke zaterdag een top namiddag te maken. 
 
 
Zaterdag 6 november 14u – 17u 
We GAAN ZWEMMENNNNN De Alk Wingene 
 

Wij gaan samen de glijbaan, de draaikolk en het bubbelbad onveilig 
gaan maken! Na het zwemmen voorzien wij voor jullie een 4-uurtje 
met een drankje. Voor de zwemactiviteit vragen wij aan jullie 5 euro. 
Kom zeker op tijd zodat we snel in het zwembad kunnen springen en 
vergeet jullie zwemgerief niet!!!! 
 

 
Zaterdag 13 november 14u – 17u 
Laddercompetitie Kattenberg 
 
Wie als eerste boven op de ladder staat die wint! Deze namiddag kunnen jullie elkaar 
uitdagen met verschillende grappige, spannende, lastige maar leuke spelletjes. Neem jullie 
klimhandschoenen maar mee! ;) 
 
 
Zaterdag 20 november 14u – 17u 
Casiodayyy Kattenberg 
 
Trek jullie mooiste kleedje of costuum maar aan want vandaag 
wordt het een heel serieuze dag! 
Hopelijk is het jullie geluksdag, die zal je zeker nodig hebben! Als ik 
jullie was zou ik de avond ervoor al beginnen oefenen met 
dobbelen. ☺ 
 
 
Zaterdag 27 november 14u – 17u 
Levend ganzenbord Kattenberg 
 

Jullie kennen zeker het spel ganzenbord!? Maar vandaag veranderen jullie 
allemaal in ganzen! 
We brengen het ganzenbord naar een next level met super uber coole 
opdrachten. 
Verkleden in een gans mag zeker en vast!  
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Zaterdag 4 december 14u – 17u 
De Heilige Heer Kattenberg 
 

Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Hij brengt ons Sint 
Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en 
neer, hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 
Onze beste vriend komt op bezoek! Alle stoute dingen die je dit jaar hebt 
uitgestoken zullen we te weten komen. Oefen alvast maar alle liedjes 
van buiten om sorry te zeggen aan Sinterklaas! 
 

 

Zaterdag 11 december 10u – 13u 
Kookvergadering Kattenberg 
 
We gaan aan de slag in de keuken van KB! Niets is leuker dan samen 
gezellig kokerellen, toch? Wat we gaan maken is een grote verrassing maar 
je zal zeker niet met een lege maag naar huis gaan! Graag 2 euro 
meebrengen. Het is heel handig moest je een dunschiller bij de hand hebben 
zo kan iedereen aan de slag!  
 
Zaterdag 18 december Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts. 
 

Zaterdag 25 december Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Vandaag moeten we allemaal op bezoek bij de familie en is er geen scouts. 
 
Zaterdag 1 januari Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Vandaag moeten we allemaal op bezoek bij de familie en is er geen scouts. 
 
 

Jullie liefste leiding, 
Manoe, Cé, Emma, Jochen, Eve en Jarno! 
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Het weer is al ellendig koud en de dagen gaan snel, voelen jullie het al aankomen “the 
happiest time of year” de feestdagen, de leuke familiebezoekjes bij alle tantes en nonkels 
maar ook zoals altijd is er nog die wekelijkse toeverlaat de zaterdag waar we nog eens onder 
de vriendjes gezellig kunnen spelen en ravotten. 
 
 
Zaterdag 6 november 14u – 17u 
Gezellig gezelschap vergadering Jeugdhuis Kadans 
 
Vandaag gaan we allemaal samen gezellig gezelschapspelletjes spelen. Om dit zo leuk 
mogelijk te maken mogen jullie zelf jullie favoriete gezelschapsspelletjes meebrengen. 
 
 
Zaterdag 13 november 14u – 17u 
Risk Kattenberg 
 

 
We keren terug naar de tijden van napoleon (ja dezelfde van op die 
snoepjes) waarin we een machtige strijd zullen naleven en waar 
onze echte soldaten zullen scheidin van de gewone burgers. 
 
 

 
Zaterdag 20 november 14u – 17u 
324ste dag van het jaar vergadering Kattenberg 
 
Zoals jullie misschien al hebben opgemerkt vindt deze vergadering plaats op de 324ste dag 
van het jaar. Vandaag spelen we waterspelletjes. Maar… deze waterspelletjes zijn niet zoals 
deze in de zomer! Hierbij gaan we enorm veel spelletjes spelen en teken van water maar 
gaan jullie niet nat worden. Jullie hoeven dus ook geen verse kleren mee te brengen.  
 
 
Zaterdag 27 november 14u – 17u 
Deinteressantstevergaderingvanhetjaarvergadering Kattenberg 
 
Deze vergadering zal zonder twijfel de leerijkste, interessantste vergadering zijn van het 
volledige scoutsjaar. Kom zeker met zijn allen! 
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Zaterdag 4 december 14u – 17u 
Sint-nikloas vergadering Kattenberg 
 
 
Leg de speculoos en de wortels maar al klaar want de Sint komt weer aan 
en ook in ons lokaal doet hij een stop.  
 
 
Zaterdag 11 december 19u – 21u30 
Bowlen Rozestraat 62 Ursel 
 
Vanaf vandaag beginnen de avondvergaderingen, want de leiding moet weeral eens blokken 
(snik). Deze zaterdag gaan we gaan bowlen in Rozenhof. Hiervoor moet je wel inschrijven 
zodat wij het juiste aantal kunnen doorgeven. Gelieve 8 euro over te schrijven naar BE69 
1030 5158 5678 met vermelding van de naam. 
 
Zaterdag 18 december Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts. 
 
 
Zaterdag 25 december Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Fijn kerstfeest iedereen! 
 
Zaterdag 1 januari Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Gelukkig nieuwjaar! Mogen al jullie wensen en dromen uitkomen! 
 
 
Jullie lieftallige leiding, 
Tom, Sam, Maarten, Gaëlle en Hanne 
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De koude, donkere winterdagen zijn in aantocht. Maar dat laat ons natuurlijk niet afschrikken. 
Bekijk zeker elke week het boekje want vanaf nu beginnen de avondvergaderingen omdat 

jullie favoriete leiding (en jullie zelf) moeten studeren     . 
 
 
Zaterdag 6 november 14u – 18u 
Stadsspel Station Aalter 
 
Kennen jullie onze provinciehoofdstad een beetje? Jullie lieve 
leiding heeft al opgevangen dat velen van jullie in het mooie Gent 
naar school gaan. Vandaag mogen jullie eens bewijzen of je wel 
echt alle kleine steegjes kent!  

 
 
Zaterdag 13 november Uur volgt 
Pootje baden Station Aalter 
 

Vandaag gaan we naar het allerzotste zwembad van de heeeele 
wereld. Jaja, en dat vinden we vlak bij ons in het mooie Knokke! 
Breng een aansluitende zwembroek (!!!!!) en €5 mee!!!! 
 

 
Zaterdag 20 november 14u – 17u 
Smokkelspel Kattenberg 
 
We onderzoeken of jullie ook een carrière in de donkere 
smokkelwereld kunnen beginnen. Trek jullie stoute schoenen maar 
aan en zorg dat je er ook iets in kan verstoppen ;). Breng ook zeker 
jullie fiets mee want we doen dit niet in ons vertrouwde bos op kb.  
 
Zaterdag 27 november 14u – 17u 
Verrassingsvergadering Kattenberg 
 
Eén ding is zeker, het wordt vandaag onvergetelijk! Kom dus maar allemaal af want dit wil je 
niet missen! Zelf de jonggivers komen ook naar deze supertoffe vergadering! 
 
Zaterdag 4 december 14u – 17u 
Stinkerklaasvergadering Kattenberg 
 
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen… De sint heeft ons al gezegd dat 
jullie allemaal stoute, vuile givers zijn. Kom maar allemaal af zodat hij jullie eens goed onder 
jullie voeten kan geven! (en misschien krijg je dan een snoeptje) 
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Zaterdag 11 december 20u – 22u 
Blokkeeuuun Kattenberg 
 

Wij moeten blokken dus jullie ook! We gaan quizen vanavond 
hehehe! Zorg maar dat jullie flink gestudeerd hebben, want het 
wordt serieus moeilijk zenne!!! 
 
 
 

Zaterdag 18 december Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts. 
 

 

Zaterdag 25 december Nooit 
Njet Nergens 
 
Vandaag moeten we allemaal op bezoek bij de familie en is er geen scouts. 
 
Zaterdag 1 januari Nooit 
Njet Nergens 
 
Vandaag moeten we allemaal op bezoek bij de familie en is er geen scouts. 
 
 

Jullie allerliefste leiding, 
Brecht, Jan, Janne, Nore en Stan 
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Zaterdag 6 november 11u – 13u 
Epic brunch time! Locatie volgt 
 
Vrijdag is het jullie befaamde 100-dagen fuif en de leiding vreest 
voor jullie gezondheid… Om jullie er terug bovenop te helpen 
voorzien we een goe stevige vettige brunch. Wees gekomen!  

 
 
 
Vrijdag 12 november Uur volgt 
Pootje baden Kattenberg 
 
 
We gaan niet zomaar met 21 kiddows op reis… daarom organiseren we dit 
weekend de lang verwachte ‘Jindiana Jones and the jinbar of boom’-fuif. 
Alle hens aan dek in dit verlengd weekend. Hou whatsapp in het oog!  
 
 
 
Zaterdag 20 november 14u – 17u 
Jinstick Visput Biesemveldstraat 

 
Vandaag op het programma: SPORTEN. Geen paniek, we hebben het 
over de vis’sport’. Ga eens langs bij opa, de buurman, een nonkel of 
een eenzame visser om een vislijn te lenen. 
 

Zaterdag 27 november 14u – 17u 
Yeti Kattenberg 
 
Neje, niet het mythische wezen, maar die in Eeklo. Let wel op, 
pak je eigen geld hiervoor mee, adhv wat je zelf wil doen.  
 
 
Zaterdag 4 december 19u – … 
Winter BBQ Kattenberg 
 
Niets beter dan een warm vlezeke tijdens een koude winternacht. Kleed je dus goe dikke en 
brengt uw eigen vlezeke mee. Te hopen dat het niet te veel krimpt in de kou, kou, koude 
winternachten. 
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Zaterdag 11 december 19u – … 
Casino avond Kattenberg 
 
Zij de gij al uw geld in één keer kwijt, snie onze schuld. Wete gij 
nie hoe die spellen werken, snie onze schuld. Wordt ge er keidik 
opgelegd, snie onze schuld. Hebt gij geen geld om in te zetten, 
dan zitte gij in de schuld. We accepteren alleen maar cash geld en 
pokémonkaarten. (- Fransje, 2015)  
 
 
Zaterdag 18 december Nooit 
Njet Nergens 
 
Vandaag is er jammer genoeg geen scouts. 
 

 

Zaterdag 25 december Nooit 
Njet Nergens 
 
Vandaag moeten we allemaal op bezoek bij de familie en is er geen scouts. 
 
Zaterdag 1 januari Nooit 
Njet Nergens 
 
Vandaag moeten we allemaal op bezoek bij de familie en is er geen scouts. 
 
 

Jullie Jinleiding, 
Renzo    Rune  Kelso aka Maarten  Thibault 
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• Koerspakjes in de smaak vallen bij de dames 

• Teis graag knipoogt 

• Janne hierdoor nachtmerries krijgt 

• Gerief wel eens durft te verdwijnen op kb 

• Bekers daarentegen wel eens verschijnen 

• T. zijn eigen kusjesdag heeft gehad deze maand 

• Onze kuisvrouw op voetballers valt 

• De jin eindelijk een uurtje later mag opblijven 

• Hun ouders hierdoor wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan 

• Jarno zijn voeten nog steeds pijn doen 

• Andis heeel kleinzerig is 

• De Tour bij sommigen het beest naar buiten brengt 

• Nore wel eens vecht met glijbanen 

• De glijbaan deze keer gewonnen heeft 

• Winteruur vanaf nu een officiële feestdag is 

• Gelukkig winteruur! 


