
        

     

 

September – Oktober  

24 en 31 december is er geen vergadering!! 
 



November – December 2022 
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November – December 2022 

 
 
 
Beste leden, ouders en sympathisanten 

Ons scoutsjaar heeft weer een spetterende start gekend! Eerst en vooral hadden we de overgang 
waarbij de eerstejaars van elke tak enkele proeven moesten doorstaan en zich hebben bewezen 
als scoutswaardig. De week er na volgde een succesvolle startdag waarbij we opnieuw vele nieuwe 
gezichtjes mochten leren kennen. Aan hen nog eens: Welkom in onze grote scoutsfamilie! 

 

Ondertussen zijn de weken voorbij gevlogen en hebben we nog het een en het ander meegemaakt.  

Het was tijd voor een feestje, de vernieuwde Putfeesten, ESTAMINEET was meer dan welkom. Onze 
vzw zorgde opnieuw voor een onvergetelijke avond! Bedankt ouders, sympathisanten, leiding, JIN 
en VZW-leden om er samen zoals elk jaar een fantastische avond van te maken en zo onze 
financiële put, die achtergelaten is door de bouw van ons nieuwe lokaal, weer een beetje minder 
diep te maken. 

 

En tenslotte, de feestdagen komen er stilletjes aan. Hier en door wordt er al nagedacht over 
cadeautjes, een kerstboom en heerlijke kerstdiners. Zalig toch?  

Dit is de ideale gelegenheid om een kerstboom in jullie living te plaatsen. Onze lieve, geweldige jin 
heeft hiervoor gezorgd. Jullie kunnen een kerstboom bij hun bestellen! 

Jammer genoeg moet de leiding tijdens deze gezellige periode ook tijd maken om met de neus 
tussen de boeken te zitten en moeten wij ons voorbereiden op de examens die in januari zullen 
volgen. Hierdoor zullen wij de komende weken soms pas in de avond de vergadering door laten 
gaan. Hou dus zeker het boekje in de gaten! 

 

Geniet van de feestdagen en tot binnenkort! 

Een stevige linker, 
Manoe Vanbelleghem, Irma Goethals, Janne Van Parijs en Maarten Willaert  

  



November – December 2022 

 

De eerste twee maanden van het nieuwe scouts jaar zitten er jammer genoeg al op. Het is toch 
snel gegaan. Wij hebben alvast heel veel zin in de komende vergaderingen. Hopelijk kunnen we 
jullie weer in grote getale verwelkomen. Er staan alvast heel wat leuke activiteiten op de planning. 
 

Zaterdag 12 november 
Ganzenbord 

14u00 – 17u00 
Kattenberg 

Draai een keer in het rond, stap met je voeten op de grond, zwaai je 
armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht, stap nu rond als een 
gans, …  We hopen dat jullie allemaal veel zin hebben om met een 
dobbelsteen te gooien en leuke opdrachten te doen, want vandaag 
staat er ganzenbord op de planning!

 
 
Zaterdag 19 november 
Speurneuzen vergadering 

 

 
 

14u00 – 17u00 
Kattenberg

Er is een moord gebeurd. De politie heeft jullie hulp nodig want het onderzoek 
zit muurvast. We nemen het volledige terrein en lokaal onder de loep. Helpen 
jullie ons met het zoeken? 

 
 
 
Zaterdag 26 november 
Brandweer 

 
 
 

14u00 – 17u00 
Brandweerkazerne Aalter

Wij zijn bij de brandweer. Wij zijn bij de brandweer. En als het brand dan blussen 
wij het vuur! Ja, jullie hebben het goed gehoord, vandaag gaan we langs bij de 
brandweer van Aalter! Speciaal voor ons gaat brandweerman Rune alle hoekjes en 
deurtjes van de kazerne tonen. En wie weet mogen jullie zelf eens blussen .

 
 
Zaterdag 3 december 
Sinterklaasvergadering 

 

 
 

14u00 – 17u00 
Kattenberg

Er zijn geen stoute kinderen dit jaar! Of toch wel.  Vandaag komen Sinterklaas 
en zijn Pieten langs op KB. Zij komen vertellen of jullie wel flink zijn geweest. 
Wie flink is geweest krijgt een beloning.

  



November – December 2022 

Zaterdag 10 december 
Woutlopers keuken  

11u00 – 14u00 
Kattenberg 

Vandaag halen we de kok in onszelf naar boven. We gaan vandaag 
koken zoals een echte scouts dat doet. Uiteraard gaan we dit ook 
allemaal opeten. Mogen we daarom vragen €5 mee te nemen?

 
 
 
 
Zaterdag 17 december 
Cinema scouts 

 

 
 
 

 
18u00 – 20u00 

Kattenberg

Shht, de film gaat beginnen en pas toch op met die popcorn. Vandaag 
gaan we naar een film kijken. Vergeet daarom zeker geen dekentje of 
knuffel mee te nemen.  
 
 
 
 
 
Zaterdag 24/12 en 31/12 geen scouts  
Nergens 

 
 
Vandaag is het kerstavond en ouderjaar avond. Deze vieren we niet op de scouts, maar thuis. We 
hopen jullie allemaal terug te zien in het nieuwe jaar. 
 
 
 
 
Groetjes jullie leiding, 
 

 
Maarten, Janne, Lucas, Daan 
Sientje, Daan, Boris   



November – December 2022 

 

 
 

Dag iedereen! We zijn super blij met de talrijke opkomst elke vergadering. Hopelijk zien we 
jullie blije gezichtjes ook massaal terug in november en december.  
Bivak was superleuk. Hopelijk hebben we jullie allemaal warm gemaakt om mee te gaan op 
kamp dit jaar!  
 
 
 
Zaterdag 12 november                                                                                                  14u00 – 17u00 
Stratego deluxe                                                                                                                     Kattenberg 

 
Haal jullie beste camouflage maar boven, want vandaag spelen 
we stratego! Maar niet zomaar stratego. De leiding gaat met hun 
creatieve brein een stratego XXL deluxe verzinnen!!  
 
 
 

 
Zaterdag 19 november                                                                                                  14u00 – 17u00 
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 supercool veroveringsspel dat wij in 
levende lijve gaan spelen!  
 
 
 
 
Zaterdag 26 november                                                                                                14u00-17u00 
Sneukeltocht wandeling                                                                                                   Kattenberg   
Hoe leuk is dat? Wandelen en lekker sneukelen tegelijk! Dus trek jullie wandelschoenen aan 
en doe zeker een fluojasje aan boven jullie scoutshemd zodat we zeker herkenbaar zijn. 
 
  



November – December 2022 

Zaterdag 3 december                                                          14u00 – 17u00  
Sinterklaas                                                                                                                              Kattenberg  
 
Hij komt, hij komt, de lieve goeie sint!!! Zijn jullie allemaal braaf geweest? 
Zijn er geen stoute kindjes in de scouts? Leer allemaal jullie mooiste 
sinterklaasliedjes van buiten en strijk jullie scoutshemd maar glad, want de 
lieve Sint komt naar de scouts!!!  
 
     
Zaterdag 10 december                                                                                                   14u00 – 17u00         
Homo scoutiversalis                                                                                                             Kattenberg 

Iedereen kent ondertussen deze rubriek wel al van Iedereen beroemd: 
Homo universalis. Vandaag spelen wij hem op onze scouteske manier. 
Wie kan er het langste overleven? Natuurlijk niet getreurd voor de 
kindjes die er in de eerste ronde uitliggen, want wij zullen het op een 
alternatieve manier spelen! 
 
 

 
Zaterdag 17 december                                                                                                   19u00 – 21u00  
Gezelschapsspelletjes                                                                                              Kattenberg  

 
De blok is van start gegaan voor de leiding, dat wil ook zeggen: 
avondvergaderingen. 
Vanavond spelen we gezellig met z’n allen gezelschapspelletjes. 
Gelieve ook zelf een gezelschapsspel mee te nemen. 
 

Zaterdag 24 december niets 
 
Zaterdag 31 december niets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen jullie heel fijne feestdagen en tot in 2023!!!!!!Simon, Vincent, Maurice, Gaëlle, 
Emlyn, Emma en Milan 
  



November – December 2022 

 
 

Jaja, ons favoriete tijd van het jaar is weer in zicht, de winter. Er zijn knotsgekke activiteiten 

gepland dus zet je schrap. Want het wordt de beste winter van jullie leven. Misschien doen 

we wel een sneeuwvergadering als het genoeg sneeuw. Tip: nooit gele sneeuw eten! 

Zaterdag 12 November                             10u00 - 13u00 

Kookvergadering              Kattenberg 

Haal de kok in jezelf maar boven, want vandaag gaan we lekker 

kokkerellen zoals een echte scout. Wat we gaan maken is nog een 

verrassing maar het wordt zeker en vast mega lekker. Bereid je 

smaakpapillen al voor en hou je klaar voor een culinair meesterwerk. 

€5 meebrengen!  

 

Zaterdag 19 November                             14u00 - 17u00 

Reuze galgje vergadering                                   Kattenberg 

Iedereen kent het klassieke spel galgje wel. Een tof spel waarbij je een 

woord moet raden voor de galg af is. Vandaag doen wij er nog een stapje 

bovenop. Pas wel goed op want voor je het weet hang jij aan de galg… 

 

Zaterdag 26  November                             14u00 - 17u00 

Ruiltocht                                 Markt Aalter 

Vandaag gaan we net al kabouter Wesley en Jos het ei op 

ruiltocht. We gaan op zoek naar de beste deals om zo steeds 

betere dingen te krijgen. Kom zeker en vast kijken om te zien wat 

je met ruilen allemaal kunt bereiken. 

 

Zaterdag 3 December                 14u00 - 17u00 

Sinterklaas Vergadering                                                                                                    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. En Piet staat te lachen, hij roept 
ons reeds toe: Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! Oh lieve Sint 
Nicolaas kom ook eens bij mij. En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij.  

           



November – December 2022 

Zaterdag 10 December                                                                                 14u00 - 17u00 

Kerststalbouwenvergadering                      Kattenberg 

Jingle bells jingle bells jingle all the way. Kerstmis is op komst maar 

er is nog geen stal. Kom ons helpen een prachtige kerststal te 

bouwen. Wie weet zijn er voor de flinke kindjes al een paar pakjes te 

vinden. Wie leuke accessoires heeft mag deze zeker meebrengen!  

 

Zaterdag 17 December                      19u00 - 21u00 

Kerstfeestje + Secret Santa                         Kattenberg 

Het is weer kerst, ik heb er zin in. Jullie ook? Want vandaag 

organiseren we al een kerstfeestje. Kom verkleed in je leukste 

kerstoutfit. En hou je klaar voor het leukste kerstfeestje van de 

maand. We spelen ook secret santa dus neem een cadeautje mee 

t.w.v. €5. 

 

 

Zaterdag 24 December          nooit  

Geen vergadering                 nergens  

Jullie gaan ons deze week moeten missen. Onze excuses  

 

Zaterdag 31 December         nooit  

Geen vergadering                 nergens 

Het spijt ons zeer! Maar wees gerust! Wij missen jullie ontzettend hard!  
                             
 
 
Groetjes jullie stoere cowboys (Manoe, Victor, Stef, Thibault en Leon) en cowgirl (Arthur) <3  
 

 



November – December 2022 

 
 

Nu het scoutsjaar gestart is en ons lokaaltje (bijna) op orde is kunnen we beginnen aan de 
echte vergaderingen. Na de vele hunker bunkertjes die we vorige maand hebben gedaan, 
hebben we wat ideetjes verwerkt in onze vergaderingen! 
 
Zaterdag 5 november                                      Uur volgt 
Stadsspel Gent                   Station Aalter 
 
Vandaag gaan we in Gent een kweetniehoeleuk spel doen. Dit begint al vanaf het station van 
ons mooie Aalter.  
 
 
Zaterdag 12 november                                                                             14u00 - 17u00 
Escaperoom                                                                                                                 Kattenberg 
 
We hebben geluisterd naar jullie tips voor vergaderingen en hebben KB omgevormd tot een 
escaperoom. Doe wat research en kijk naar de klassiekers zoals escape from alcatraz en 
escape plans en hopelijk blijf je niet vastzitten! 
 
 
Zaterdag 19 November                                                                                                    14u00 -17u00 
DeLangVerwachteFrikandellenFret-vergadering                                                           Kattenberg 
 
Na de vele verhalen over en vragen naar een frikandellen  
vergadering is het eindelijk zo ver! Bereid jullie maagjes  
maar al voor want vandaag zal er genoeg te eten zijn! 

Neem 5 euro mee om de vele frikandellen te bekostigen 
 

 

Zaterdag 26 November                                                                              Zie whatsapp 
Boompjes planten                                                                                           Zie Whatsapp 
 
Als Jeugdbeweging willen we natuurlijk ons steentje bijdragen aan de natuur, daarom gaan 
we vandaag bomen planten. Neem een SPADE mee en je groene vingers! 
 

  



November – December 2022 

Zaterdag 3 December                                                                             14u00 -17u00 
SinterBaos                                                                                                            Kattenberg 
 
Sinterbaosje komt vandaag langs op Kattenberg. Dus we zullen al  
je diepste geheimen weer te weten komen, want de oude wijze man  
ziet en hoort alles! Wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe!  
 

 
Zaterdag 10 December                                                                                           14u00 -17u00 
Bowlen                                                                                                       Rozenhof Ursel 
 
Een balletje smijten naar wat kegels is wat er jullie te wachten staat of  
om te quoten als Mnr. Vandergunst ; ik ga naar de gym, jij gebruikt anabolen 
Jij doet domme dingen, ik ga met Anna bowlen. 

Gelieve hiervoor 10 euro mee te brengen. 
 

 
Zaterdag 17 December                                                                                             14u00 -17u00 
FretMijnMaagjeVolQuiz-vergadering                                                                    Kattenberg 
  
Eindelijk geen vragen meer om een 4 uurtje! Vandaag zullen jullie gevuld zitten met 
overheerlijke gerechtjes na deze zorgvuldig gemaakte fretquiz. 
 

Zaterdag 24 December         Nooit 
Niets Nadda Noppes                                   Nergens 
 
Deze week is er geen scouts… 
   
Zaterdag 31 December         Nooit 
Niets Nadda Noppes                 Nergens 
 
We vonden het vorige week zo leuk dus doen we het deze week nog eens opnieuw! 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

De giverleiding 
Andis, Irma, Tom, Mien en Lennard 
  



November – December 2022 

 

 
 
De eerste 2 maand zitten erop. Hebben ons al goe geamuseerd en webben al zeker 2 
boterhammen verdiend. Nog maandje vollenbak en dan wa rust met exaams en zo (juat jong 
kweet dat lastig is maar daarna mogen we er weer invliegen :) ) 
 
 
 
Zaterdag 12 november                14u-... 
WieIsDeVolgendeJoeyChestnutt?        KB
  
Jullie hebben er zelf om gevraagd: een eetwedstrijd. 
Zorg maar dat jullie magen leeg zijn. Maar ook niet vasten, 
anders krijg je scheurbuik. Misschien kan het geen kwaad om  
wat informatie op te zoeken. BRENG €5 euro MEE 
 
 
 
 
Zaterdag 19 november                    14u-... 
Estamidrink                               Aalter 
 
Omdat niet iedereen erbij kon zijn op Estamineet en we toch 
iedereen willen laten proeven van de Aalterse horeca gaan we vandaag op 
kroegentocht. Smeer jullie kuiten maar inwant er zullen enkele kilometers 
gedaan worden. 
 
 
 
 
Zaterdag 26 november                        14u-... 
Brengjezwemgeriefmeemaarikganognietzeggenwatwegaandoen                             KB

  
Op verzoek van Sam gaan we vandaag iets met water doen. Nu is enkel 
nog de vraag wat we zouden doen en waar? Breng voor de zekerheid 
ook nog extra kleren mee… 
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Zaterdag 3 december                                                         14u-... 
Seinikloai                                                 KB 
 
Vandaag komt ons goedheilig man de sint. Aangezien we toch altijd de 
laatsten zijn gaan we ons niet veel aantrekken van de sint en gaan we met 
onze neus de boeken in. Lekker rustig.  
 
 
 
Zaterdag 10 december                20u-23u 
Fiempkecheckenterontspannink        KB 
 
Examens volop bezig ondertussen, zijn ze al wat gelukt? We gaan ons 
vandaag keer goe onderuit laten zakken in ne zetel en opt gemak een 
fiempke checken. 
 
 
 
Zaterdag 17 december           17u-... 
WinterBBQ+FINDEXAMINS         KB
  
Oke, het zijn misschien nog examens maar dan wel de laatste loodjes… 
Aangezien je toch ook moet eten tijdens het studeren doen we daarom 
een winterbbq vandaag. (ja we weten dat het technisch gezien nog 4 
dagen herfst is). Indien de examens al gedaan zijn kunnen we hier een Fin 
d’examins aanbreien :) 
 
 
Zaterdag 24 december                Geen activiteit 
Niks nada noppes                  Familie 
Geniet van jullie vakantie. Vreet u lekker vol met familie. Bewonder die 
gigantisch schone kerstboom die ge gekocht hebt van ons. Kortom vrolijk pasen 
en gelukkige verjaardag! 
 
 
Zaterdag 31 december                Geen activiteit  
Sorry maar jullie moeten ons opnieuw missen        Vrienden/familie 
 
Tzelfste van vorige week maar dan ander feest. Vergeet zeker geen nieuwjaarsvoornemens 
te maken, cadeautjes uit te wisselen en eventueel ook wat speeksel met jullie liefjes of 
wildvreemden in de vorm van een nieuwjaarskus. Kortom vrolijk pasen en gelukkige 
verjaardag! 
 
Grts de JIN 
Jan, Sam, Kiara, Juliette, Ilana, Babeau, Nouna 
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• … Gaelle graag vleesjes eet 

• … Cupido bij vincent heeft aangeslagen  

• … Thibault getrouwd is  

• … en zelf kinderen heeft  

• … Leon ondergoed spaart in zijn kast dat niet van hem is  

• … Daan M een vuurspuwer is 

• … maar met de verkeerde vloeistof werkt  

• … en zijn mama dit ook niet mag weten  

• … Maarten niet snel spuitwater meer zal drinken  

• … Sam jammer genoeg terug in oude gewoontes valt 
 


