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Februari - Maart

 
12 maart: Bierpongtornooi 
19 maart: Geen vergadering 
1-3 april: Paasbivak 
17 april: Paasontbijt 

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

 
Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten 

 

Na even stil te hebben gezeten vliegen we er vanaf 5 februari terug in. 

We kunnen al niet wachten om jullie allemaal terug te zien. 

 

Een stevige linker, 

Emma Van den Kerchove, Janne Van Parijs, Renzo Vanbelleghem en Nore Goegebeur 
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Heyla, hola! We zijn terug en hoe? Met veel enthousiasme en goesting om met jullie te ravotten. Een 
nieuw jaar met nieuwe spelletjes, ideeën en toffe activiteiten. Kijk goed want af en toe gaan 
activiteiten op een andere locatie door. Tot snel! 

 
 

Zaterdag 5 februari 14u – 17u 
Prehistorie Kattenberg 

 

We gaan terug in de tijd naar de prehistorie. Pak jullie knuppels, speren 
en skills om een vuurtje te maken maar mee want jullie zullen het nodig 
hebben.    We zorgen ervoor dat jullie  nooit meer terug willen naar het 
moderne heden. 
 

 

Zaterdag 12 februari  14u – 17u 
Valentijnsvergadering Kattenberg 
 
Het moet nog komen maar is het niet iedere dag ‘de dag van de liefde’? 
Het is een dag waar jullie verliefd mogen wegdromen of is het wel de 
moment om je vriendje tot liefje te vragen. Als je nog niemand op het 
oog hebt zullen we hier wel verandering in maken. Ooh schattig!   

 
 

Zaterdag 19 februari 14u – 17u 
Stagevergadering Jin Kattenberg 
 
Vandaag neemt de Jin het over van ons. Niet getreurd want we blijven in de buurt om te 
kijken om te kijken of ze wel deftig leiding in spe zijn.  Haal jullie stoutste streken maar 
boven en leg ze het vuur maar aan de schenen.  

 
Zaterdag 26 februari 14u – 17u 
Boerderijbezoek Zwagerhullestraat 26 
 
Boer zoekt vrouw is het vandaag niet maar wel een bezoek aan de boerderij waar  jullie 
heel veel kunnen bijleren over koetjes en kalfjes en de kans krijgen om eens boer of boerin  
te spelen. 

 
Zaterdag 5 maart 14u15 – 17u15 
Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen! De Alk, Wingene 
 
Jippie zwemmen! Tijd om pootje te baden en baantjes te trekken in het coole 
zwembad van Wingene met de grote gele glijbaan. Mogen we vragen om €4 
mee te brengen.  
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Zaterdag 12 maart 14u – 17u 
Ontspanningsvergadering Kattenberg 
 
We zijn al een tijdje in het nieuwe jaar en vinden het eens tijd om te herbronnen en eens te 
reflecteren hoe we de afgelopen weken al hebben beleefd. Mopjeuhhh… vandaag is een 
dag vol ontspanning en gezelligheid. 
 
Zaterdag 19 maart Nooit 
Nietskes Nergens 
 
Jep nadat jullie eens een zaterdag hebben kunnen ontspannen is het deze week aan de 
leiding en dat doen we zonder jullie. 
 
Zaterdag 26 maart 11u – 14u 
Kookvergadering Kattenberg 
 
De Piet Huysentruyts mogen zeker komen maar de rest zeker ook. We gaan een lekker 
gerechtje maken waar jullie jullie buikjes rond mee kunnen eten. Om al dat lekkere eten te 
kunnen kopen zouden we graag €5 willen krijgen van jullie. 
 
Vrijdag 1 – Zondag 3 april Info volgt 
Bivak  
 
Alle info gaan we nog doorsturen via mail. 

 
Lieve, leuke groetjes van de allerleukste leiding 
 
Emlyn, Andis, Teis, Arne, Mien, Stef & Irma 
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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 5 februari 19u – 21u 
Kerstfeestje Kattenberg 

 
Vrolijk kerstfeest!!! Oeps we zijn misschien een beetje laat, 
de kerstman is al langs geweest, maar dat betekent niet dat 
we kerstmis op een super scouts manier kunnen vieren.  
Gelieve een cadeautje mee te nemen t.w.v. 5 euro 
 
 

Zaterdag 12 februari 14u – 17u 
Stagevergadering Jin Kattenberg 
 
Als super beste leiding ooit zijn wij natuurlijk 
verantwoordelijk om de volgende generatie ook wat bij 
te leren. Daarom zullen we het leidinggeven deze week 
overlaten aan onze jin. Ze hebben zelf een vergadering 
gemaakt voor jullie dus kom zeker eens langs om jullie 
toekomstige leiding al eens te ontmoeten.  
 
Zaterdag 19 februari 14u – 17u 
Among us Kattenberg 

 
Ben jij de imposter? Of ben je juist helemaal niet sus? 
Vandaag komen we het allemaal te weten in ons levensechte 
among us spel. Kom bewijzen dat je als beste de imposter kan 
vinden of juist iedereen kan misleiden. 
 

 
Zaterdag 26 februari 14u – 17u 
Poeke bos Sint-Lambertuskerk, Poeke 
 
Vandaag gaan we lekker gaan ravotten in Poeke bos! We vertrekken van de kerk (hier 
verzamelen!) tot aan het bos waar we een paar super toffe spelletjes zullen spelen. Haal 
jullie loopschoenen al vast naar boven want je zal zeker niet te veel stilstaan. 
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Zaterdag 5 maart 14u – 17u 
Fietstocht Parking Aard, Aalter 

 
Worden de welpen net zoals Tom Boonen wereldkampioen? 
Natuurlijk wel! Maar vandaag gaan we toch gewoon rustig een 
mooie fietstocht gaan doen. Wat hebben we nodig? 
Een fiets natuurlijk! Een helm en een fluohesje zijn ook een 
must om te zorgen dat we ook weer veilig terugkomen, dus 
zeker niet vergeten!. 

 

Zaterdag 12 maart 14u – 17u 
1 jaar gratis Kattenberg 

 
We hebben al ons best gedaan om samen te werken en zo een spel 
te winnen, maar deze keer wordt het een super spannende 
wedstrijd tussen de welpen in ons 1 jaar gratis spel. 
Denk je dat je kan winnen? Kom het dan zeker bewijzen! 
 

 
Zaterdag 19 maart Nooit 
Niets Nergens 
 
Oeps. Geen vergadering dit weekend, maar volgende week zijn we er weer om dubbel zoveel 
pret te hebben! 
 

Zaterdag 26 maart 14u – 17u 
Fotozoektocht Parking Aard, Aalter 
 
Een foto zegt soms wel eens duizend woorden, maar deze foto’s tonen 
gewoon een locatie die jullie moeten vinden. Per locatie vinden jullie dan 
een clue om een mysterieuze puzzel op te lossen. Neem je vergrootglazen 
en speurneuzen maar zeker mee en los het mysterie op!  
 
Vrijdag 1 – Zondag 3 april Zie uitnodiging achteraan 
Bivak  
 
Wil je graag mee? Stuur dan een mailtje naar welpen@scoutsaalter.be  
Inschrijving is pas officieel door €30 over te schrijven naar BE91 1030 5158 5476 met 
vermelding van de naam. 
 

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 5 februari 19u – 21u 
Fakkeltocht Kattenberg 
 
We gaan op een wonderbaarlijke tocht door de duistere straten alleen 
maar verlicht door de trouwe fakkels waarmee we gaan rondmarcheren. 
(en af en toe de onvermijdelijke lantaarnpaal.)  
 
Zaterdag 12 februari 14u – 17u 
Stagevergadering Jin Kattenberg 

 
Vandaag komt de jin waardevolle ervaring opdoen bij ons voor hun latere 
scoutsjaren, we gaan zeker allemaal suuuuper braaf zijn en heel goed luisteren 
toch? zeg maar van JA. 
 
 

Zaterdag 19 februari 9u30 – 11u30 
Brunch Kattenberg 
 
HIEP HIEP HOERA op deze vergadering is onze lieftallige leiding Hanne  
jarig en we vieren het met een brunch gelieve allemaal 3 euro cash mee 
te nemen en een lege maag natuurlijk!  
 
 
Zaterdag 26 februari 14u – 17u 
Bosspel Kerk van Poeke 
 
In de wonderbaarlijke tuinen en bossen van het poekekasteel-domein gaan 
we vandaag een spel vertoeven zoals nooit tevoren gezien.  
 
 
Zaterdag 5 maart 14u15 – 17u15 
Zwemmen De Alk, Wingene 

 
Eet vandaag maar na de vergadering want als ik mijn oma moet geloven gaan 
er anders heel veel met buikpijn zitten want we gaan ZWEMMEENNN! BRENG 
ALLEMAAL 4 EURO MEE OF ANDERS ZAL HET EEN DROOG ZWEMBAD ZIJN! 
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Zaterdag 12 maart 14u – 17u 
Stratego Kattenberg 
 
Het is oorlog op de KB en de hoge generaals vragen de hulp van de coolste scouts van het 
meetjesland om hulp (bende mietjes) om nog een schijn van kans te maken tegen de vijand. 
 
Zaterdag 19 maart Nooit 
*snik* *hiul* *kuch* Nergens 

 
Met pijn in het hart moet ik mededelen dat er vandaag op deze grijze 
dag geen scouts zal plaatsvinden. Dit weekend gaat de leiding nog 
dikkere vrienden worden dan dat ze al waren! 
 

 
Zaterdag 26 maart 14u – 17u 
Cluedo Kattenberg 
 
Er is een spion tussen ons, nee geen imposter als in among us een echte spion met een mooi 
pak, een zonnebril, een klein snorretje en heel vreemd een frans accent? 
 
Vrijdag 1 – Zondag 3 april Zie uitnodiging achteraan 
Bivak  
 
Meer info in de uitnodiging achteraan. 
 
 
Groetjes!!! 
Maarten, Hanne, Gaëlle, Sam en Tom 
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Zaterdag 5 februari 14u – 17u 
1 tegen allen winterspecial Kattenberg 
 
Het zegt hetzelf. Vandaag gaan we 1 tegen allen doen. Een leuke start voor een nieuw joar! 
Werme kleertjes kan welkom zijn. 
 
Zaterdag 12 februari 20u – 22u 
Kerstboomverbranding Kattenberg 

 
Nu de feestdagen al even achter de rus is, is het tijd om al 
jullie kerstbomen 1 voor 1 te laten verbranden tot er niks 
meer van overschiet. Dus als jullie nog een (echte) 
kerstboom hebben staan, pak ze zeker mee! 
 
 

Zaterdag 19 februari 14u – 17u 
1 jaar gratis Kattenberg 
 
1 jaar gratis is een Vlaamse televisiequiz op Eén. Het programma werd bedacht door Karel 
Vereertbrugghen en Herman Van Molle. 
Nu dat we weten wie Herman is, begin maar al je hersenen goed te trainen, want het kan al 
eens moeilijk worden! 
 
Zaterdag 26 februari 14u – 17u 
Dorpsspel Kattenberg 
 
Pak maar jullie fietsjjj mee en shmeer jullie beentjes maar goed in. We gaan namelijk eens de 
mooie omgeving van Aalter gaan ontdekken. 
En wie nog een paar puntjes wilt pakken voor ons jaarspel: er is er een jarig! Namelijk Janne. 
Tip: haar adres vind je door haar achternaam in te typen op google maps… (en nee ze woont 
niet in Roeselare). Extra puntjes voor originaliteit… 
 
Zaterdag 5 maart 14u – 17u 
Supergrootmaarzekernietkleinmariobosspel Hooggoed 
 
Nu we nog kunnen genieten van een mooie nawinter leek het ons 
nog eens leuk om een traditioneel bosspel te spelen deze namiddag. 
Oefen je supermariokreet en raap maar supermarioenluigikleren 
bijeen want het wordt een heuse strijd die je zeker wil winnen 
(+2 punten aje mee de velo komt)  
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Zaterdag 12 maart 14u – 17u 
Bierpong voorbereiden Kattenberg 
 
Vandaag starten we de voorbereidingen voor bierpong. Zo een beetje tafeltjes en bankjes 
versleuren. Geld verdieneuh!! 
 
 
 
Zaterdag 19 maart Nooit 
Geen vergadering Nergens 
 
Jullie super toffe leiding moet er even van tussenuit. Even relaxen, genieten van het 
zonneke,… tot volgende week! 
 

 

Zaterdag 26 maart 14u – 17u 
Highlandgames Kattenberg 
 
 
“De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele 
clanspelen uit de hooglanden van Schotland.” Dat dus. Vergeet geen Schots 
rokje aan te trekken!!!  

 
 
Vrijdag 1 – Zondag 3 april Zie uitnodiging achteraan 
SOLL-weekend  
 
Meer info achteraan en in de mail. 
 
 

Jullie allerliefste leiding, 
Brecht, Jan, Janne, Nore en Stan 
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Zaterdag 5 februari 14u – 17u 
Vergadering vergadering Kattenberg 
 
In deze vergadering bespreken we de indeling voor de rest van het jaar, 
waaronder: kamp, stagevergadering, etc.  
 
 
Zaterdag 12 februari 14u – 17u 
Stagevergadering Kattenberg 
 
 
Uiteindelijk is jullie jin jaar er ook om jullie voor te bereiden als leiding. 
Vandaag testen jullie vaardigheden als leider en hoe jullie presteren met met 
de kleinere takken.  
 
 
Zaterdag 19 februari 14u – 17u 
Stagevergadering 2 Kattenberg 
 
 
Uiteindelijk is jullie jin jaar er ook om jullie voor te bereiden als leiding. 
Vandaag testen jullie vaardigheden als leider en hoe jullie presteren met met 
de kleinere takken. Opnieuw!  

 
Zaterdag 26 februari Info volgt 
Omloop het nieuwsblad  
 
Koers is van oes. Fietsen es fietsen. Heuj koerse 
 
 
 
Zaterdag 5 maart 14u – 17u 
Citytrip vergadering Locatie volgt 
 
Kennen jullie jullie eigen steden wel goed. Vandaag doen we 
een citytrip in eigen land en schaven we jullie cultuur en 
geschiedenis wat bij.  
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Zaterdag 12 maart 14u – 17u 
Diner vergadering Kattenberg 

 
Samen eens goed eten. Gezellig. Laagske leggen. 
 
 
 
 

 
Zaterdag 19 maart Nooit 
Vriendjesweekend Nergens 
 
Leiding is weg op teambuilding. Doet zelf iets! Kweet niet, tikkertje ofzo… 
 

 

Vrijdag 25 – Zondag 27 maart Info volgt 
Bivak  
 

Bivak numéro deux staat voor de deur! Deze bivak is volledig in het teken 
van de langverwachte totems.  
 
 
 
Zaterdag 2 april 14u – 17u 
Verassingsvergadering Kattenberg 
 
Verassink! 
10 euro meebrengen 
 
 

Jullie Jinleiding, 
Renzo, Rune, Kelso & Miss Thibault 
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• Er geen wist je datjes zijn 


