
 

Januari-februari 

 
 

19 maart: Groepsfeest 
31 maart: Lentebivak  
9 april: Paasontbijt  
6 mei: Streekbierenavond  
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Beste leden, ouders en sympathisanten, 
  
Het jaar 2022 is weer voorbij gevlogen en hoe? We hebben dit jaar heel wat nieuwe leden 

maar ook leiding mogen ontvangen. Het afgelopen jaar hebben we ook een spetterende editie 

van Plage à Gogo gekend, zonovergoten kampen, talloze zaterdagen en bivakken. We kunnen 

voor 2023 alleen maar hopen dat dit opnieuw zo is. Dit jaar voegen we er graag opnieuw ons 

tweejaarlijks groepsfeest aan toe op 19 maart. Door het beestje corona dat bij velen roet in 

het eten heeft gegoten hebben we helaas nog geen afscheid kunnen nemen van heel wat 

gestopte leiding. Hun inzet, gezelschap en enthousiasme iedere zaterdag en veel meer mag 

nog eens bedankt worden. Bij deze nodigen we jullie hiervoor uit en hopen op jullie talrijke 

aanwezigheid. Jullie kunnen hierbij jullie kind, kleinkind, neefje, nichtje,… zien schitteren op 

het podium met een verrassende act. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar noteer deze 

alvast in jullie agenda.  

Helaas gaan we de maand januari weer van start met onze avondactiviteiten aangezien onze 

leiding moet strijden voor hun examens. Kijk dus zeker nog eens waar en wanneer de 

activiteiten doorgaan. We hopen jullie in februari dan opnieuw te verwachten in de namiddag.  

We willen jullie graag al meedelen dat het lentebivak van de kapoenen, welpen, jonggivers en 

givers zal doorgaan in het weekend van 31 maart. De uitnodigingen kunnen jullie verwachten 

in het volgende boekje. 

Ten slotte willen we jullie nog bedanken voor het vertrouwen die u ons heeft gegeven in 2022. 

Wij hebben er van genoten en we zijn er zeker van dat we van 2023 nog een fantastischer jaar 

zullen maken.  

 

Stevige linker  

Janne Van Parijs, Maarten Willaert, Manoe Vanbelleghem en Irma Goethals  

 

 
 



GELUKKIG NIEUWJAAR! We zijn alweer halverwege het scoutsjaar :(. Maar niet gevreesd, er 
staat jullie nog een drukke paar scoutsmaanden te wachten. En jullie eerste bivak! 

 

Zaterdag 7 januari                                                                                                                   Kattenberg 
Twee-feestjes-in-één-feestje-feestje                                                                             18u00-20u00 

 
Jippie jeej! We kunnen deze week terug naar de 
scouts!! Jullie ouders zullen al moe zijn van al dat 
feesten, maar wij nog niet! Maak jullie al maar klaar 
voor een gigantisch mega-cool-twee-in-een-kerst-

en-nieuwjaars-feestje. 
Neem zeker een pakje mee twv ongeveer € 5. Tip: 
geef eens iets cadeau dat je zelf niet meer gebruikt. 

 

Zaterdag 14 januari                                                                                                                 Kattenberg 
Stagevergadering JIN                                                                                                         14u00-17u00 

 
Vandaag komt de leiding van morgen al eens proeven hoe het is om leiding te zijn. De JIN gaat 
speciaal voor jullie een super tof spel in elkaar steken. En als ik een tip mag geven: leer hun 
namen maar alvast uit jullie hoofd, want wie weet zijn zij volgend jaar jullie nieuwe leiding. 

 

 
Zaterdag 21 januari                                                                                                                Kattenberg 
Quiz                                                                                                                                       18u00-20u00 

 
Nu jullie leiding flink aan het studeren is voor hun examens is het ook eens tijd dat jullie wat 
bijleren. Daarom hebben wij speciaal voor jullie een aardsmoeilijke quiz in elkaar gestoken. 
Tijd om jullie hersenen eens te laten kraken. 

 
Zaterdag 28 januari                                                                                                                Kattenberg 
Kampvuuravond                                                                                                                  18u00-20u00 

 
Wat is het beste wat je kan doen om de koude wintermaanden te 
doorstaan? Een kampvuur bouwen natuurlijk. Vanavond gaan we 
zoals echte scouters allemaal leuke kampvuurspelletjes spelen. 
 
 



Zaterdag 4 februari                                                                                                                 Kattenberg 
Verrassingsvergadering                                                                                                      14u00-17u00 

 
Ben jij een goede speurneus? Kan jij achterhalen wat we vandaag gaan 
doen? Maak jullie alvast klaar voor DE verrassing van het jaar.  

 
 
Zaterdag 11 februari                                                                                                              Kattenberg 
Valentijn                                                                                                                                14u00-17u00 

 
14 februari. De dag van de liefde. Maar Valentijn is dit jaar een doodgewone 
dinsdag… Daarom maken we er vandaag al de beste Valentijn ooit van. Zijn jullie 
klaar om je liefde te tonen in ons groot Valentijn-spel? 
 

 
Zaterdag 18 februari                                                                            Zwaggershullestraat 26, Bellem 
Boerderijbezoek                                                                                                                  14u00-17u00 
 

*knor knor**kwak kwak**tok tok**oink oink* 
Benieuwd welke dieren deze geluiden maken? Jullie komen het allemaal te 
weten tijdens de rondleiding op de boerderij. 
Gelieve € 5 mee te nemen zodat we de boeren en boerinnen ook een 
pleziertje kunnen doen voor hun harde werk. 
 

 
Zaterdag 25 februari                                       Parking Brielmeersen 
Brielmeersen                                            14u00-17u00 
 
Vandaag is ons geliefde gebouw Kattenberg bezet, maar niet getreurd lieve kindjes! Vandaag 

gaan we op verplaatsing naar de Brielmeersen in Deinze. We spreken af op de parking van 

de Brielmeersen. 

 
 
Jullie allerliefste leiding, 
Boris, Daan, Daan, Janne, Lucas, Maarten en Sientje



Hey Hey boys and girls, het nieuwe jaar is hier en de goesting natuurlijk ook! Jammer genoeg 
moet de leiding in Januari zwoegen en zweten om goede puntjes te halen op de examen. 
Maar niet getreurd, er zijn nog steeds avondvergaderingen. Dus hopelijk zien we jullie daar 
allemaal!! 
 
Zaterdag 7 januari                                                                                                        Kattenberg 
Nieuwjaarspartyyy                                                                                                          18u00-20u00 
 

Doe snel je dansschoenen en swingbroeken aan! Het is groot feest 
vandaag met top DJ Simon in de house. De buren zijn alvast 
gewaarschuwd voor de wilde plaatjes die wij gaan draaien (Dovy 
keukens inbegrepen). 

 
Vergeet ook zeker allemaal geen cadeautje van max 5 euro!  

 
Zaterdag 14 januari                                                                                                        Kattenberg 
Filmavond                                                                                                          18u00-20u00 
 
Vanavond kijken we met z’n allen een film, gezellig in de zetels met 
een bakje chips en een snack. De leiding zoekt alvast naar een leuke 
film. 
Neem gerust een dekentje mee om het extra knus te maken! 
 

Zaterdag 21 januari                                                                                                              Kattenberg 
Boysnight                                                                                                                            18u00-20u00 
 
Vanavond is boys avond, alle vrouwelijke leiding laat het afweten! 
Zoveel te beter natuurlijk, want we maken er een top avond van. 
Natuurlijk mogen alle meisjes ook aanwezig zijn! Hoe meer hoe 
beter.. Kom allemaal strak in pak want vanavond is alles binnen te 
doen. Nog een kleine tip: TIME IS MONEY! 
 

Zaterdag 28 januari                                                                                                              Kattenberg 
Sluipspel                                                                                                                             18u00-20u00 

 
Haal jullie beste camouflage kleren uit de kast, want vanavond gaan jullie 
zich moeten bewijzen tegenover de leiding! Wie van jullie kan door het bos 
sluipen zonder gezien te worden?  
Tip: met hoe meer jullie zijn, hoe moeilijker het is voor de leiding ;-).  
 



   

Zaterdag 4 februari                                                                                                                   Nergens 
Geen Vergadering                                                                                                                          Nooit 

 
Vandaag geen vergadering :(  De leiding neemt even een mini, 
verdiende pauze na het strijden voor de examens. We weten dat jullie 
ons allemaal zullen missen maar we zien jullie volgende week terug!! 

 

 

Zaterdag 11 februari                                  Kattenberg 
Stage vergadering                   14u00-17u00 
Vandaag is stage vergadering. De lieve jin zal vandaag onze taak als leiding overnemen en een 
leuke activiteit verzinnen. De perfecte vergadering om eens goed wild te zijn om de 
toekomstige nieuwe leiding eens goed op de proef te stellen.  
 

Zaterdag 18 januari                                                                         Dinodorp Urselseweg 55  
Springen, jumpen en glijden                                                      13u30-16u30 
 

We nemen jullie mee naar de speeltuin waar we ons 3 uurtjes amuseren 
door te vliegen, lopen en dansen. Gelieve hiervoor 7 euro mee te 
brengen  

 

 

Zaterdag 25 februari                                                                                    Parking Brielmeersen 
Brielmeersen                                                                    14u00-17u00 

 

Vandaag is ons geliefde gebouw Kattenberg bezet, maar niet getreurd lieve kindjes! 

Vandaag gaan we op verplaatsing naar de Brielmeersen in Deinze. We spreken af op de 

parking van de Brielmeersen. 

 

 

 

Een nieuwe start van het jaar, we voelen ons herboren! 
Simon, Vincent, Maurice, Gaëlle, Emlyn, Emma en Milan 

 
 



   

GELUKKIG NIEUWJAAR BESTE JONGGIVERS!!! Jaja, ’t is alweer een nieuw jaar, om dit jaar nog 

onvergetelijker te maken dan het vorige, vliegen we er direct stevig in. In januari zijn het vooral 

avondvergaderingen, aangezien de leiding overdag zwaar moet blokken voor de examens. In 

februari hebben we hopelijk allemaal goede resultaten en zullen we nog enthousiaster leiding 

kunnen geven! 

Zaterdag 7 januari                 19u00-21u00 

Filmavond                          Kattenberg  

De eerste vergadering van het nieuwe jaar, nadat we de verplichte beste 

wensen achter de rug hebben, is het tijd om samen een film te kijken. De 

leiding heeft een selectie blockbusters gemaakt, combineer dit met popcorn 

en frisdrank, meer heb je niet nodig voor de perfecte avond! 

 

 

Zaterdag 14 januari                             19u00-21u00 

WinterBBQ                       Kattenberg 

 

Een BBQ in de winter serieus?! Ja de leiding is serieus, maar kom zeker af het 

zal een gezellige avond worden. Wij zorgen voor lekkere groentjes en stukjes 

vlees en jullie zorgen voor het plezier! Breng wel allemaal 5 euro mee en 

afgeven aan de leiding! Anders zijn het alleen groentjes om te eten :(  

 

 

Zaterdag 21 januari                 19u00-21u00 

Quizavond                      Kattenberg 

 

Omdat wij hele dagen achter onze bureau onze hersenen zitten te kraken 

tijdens de blok, zijn wij het wijde web ingedoken om uit te zoeken wie de 

slimste van de groep is! 

 

 

Zaterdag 28 januari                 19u00-21u00 

Fakkel/kampvuuravond                    Kattenberg 

 

Deze avond gaan we lekker gezellig rond het kampvuur zitten en grappige, leuke verhalen 

vertellen aan elkaar! Of je kan natuurlijk een goeie mop of enkele roddels vertellen, wie weet 

verteld de leiding ook wel spannende verhalen.  

 



   

Zaterdag 4 februari                 14u00-17u00 

Stagevergadering jin                     Kattenberg 

 

Vandaag komt de jin eens tonen wat ze al kunnen voor hun latere scoutsjaren. 

Ze hebben een super leuk spel in elkaar gestoken. Dus gaan we zeker allemaal 

suuuuper braaf zijn en heel goed luisteren toch?  

 

Zaterdag 11 februari                 14u00-17u00 

1 jaar gratis                      Kattenberg 

 

We spelen een spel vandaag woehooeeee! 1 jaar gratis is een Vlaamse 

televisiequiz op Eén. Het programma werd bedacht door Karel 

Vereertbrugghen en Herman Van Molle. Van Molle presenteerde het 

programma ook de eerste 7 seizoenen, geflankeerd door Katja Retsin. 

Het spel is veel leuker op de scoutsmanier, dus kom zeker maar af want 

wie weet maak jij kans op 1 jaar gratis…..?   

Zaterdag 18 februari               14u00-17u00 

Schaats vergadering             Kristalijn Gent 

 

Vandaag trekken we naar de Kristallijn te Gent om onze kunsten op 

het ijs boven te halen. Vergeet dus zeker geen warme kledij, je sjaal, 

muts en handschoenen! Om het iets makkelijker te maken, vragen 

we jullie op voorhand in te schrijven door een mailtje te sturen naar 

jonggivers@scoutsaalter.be . De inschrijving is definitief nadat er 

10 euro overgeschreven is op BE69 1030 5158 5678 met vermelding van de naam van de 

jonggiver. 

 

Zaterdag 25 februari                 14u00-17u00 

Brielmeersen                     Parking Brielmeersen 

 

Vandaag is ons geliefde gebouw Kattenberg bezet, maar niet getreurd lieve kindjes! 

Vandaag gaan we op verplaatsing naar de Brielmeersen in Deinze. We spreken af op de 

parking van de Brielmeersen. 

 

Vriendelijke groetjes 

Jullie super leuke mega coole leiding 

 

  Thibault      Manoe        Stef         Arthur        Leon          Victor 

mailto:jonggivers@scoutsaalter.be


   

Ahhh deze maand zien we jullie hopelijk in grote aantallen terug, mooi dik en rond van de 

afgelopen feestdagen. Deze maand zitten we met onze avondactiviteiten aangezien het nu 

aan de leiding is om af te zien met de examens. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we geen 

mega toffe, leuke, plezante, fantastische activiteiten zullen voorbereiden voor jullie.  

Zaterdag 7 januari                                                                               19u00-21u00 
Movienight                                                                                Kattenberg 

 
Niet veel uitleg nodig! Snackske, drankske, achteroverleunen en filmpke 
checken.  
Stuur jullie filmsuggesties maar door naar de leiding.  
 
 

 
Zaterdag 14 januari                                                                               19u00-21u00 
Lokale gebieden netwerk vergadering                                          Kattenberg 
 
Een LAN-party is een bijeenkomst van computerliefhebbers die in hun vrije tijd hun 
computers op een Local Area Network (LAN) aansluiten, dat de computers met elkaar 
verbindt. Iedere bezoeker van de LAN-party neemt zijn eigen computer met monitor of een 
laptop en andere toebehoren mee; ook een netwerkkabel om de computer op het netwerk 
aan te sluiten hoort bij de basisuitrusting.  
Nerd en nerdinnen kom zeker af om jullie brein te kunnen verrijken want dit doen ze al vanaf 
de jaren 90.  
 
Zaterdag 21 januari                                                                              19u00-21u00 
Terug naar de gevangenis…                                Kattenberg 

 
Zet jullie beste beentje maar voor want euhh… anders moet je terug naar 
de gevangenis of je rijk lachen. Deze week spelen we 
gezelschapsspelletjes, breng allemaal iets mee zodat we niet allemaal naar 
de gevangenis moeten.  
 
 

 
Zaterdag 28 januari                                                                   19u00-21u00 
Fakkeltocht                                                           Kattenberg 
 
Geen winter zonder detige fakkeltocht. Doe jullie stapschoenen maar aan en als jullie nog 
overschotjes stof of kaarsen hebben, neem maar mee!  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Computer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
https://nl.wikipedia.org/wiki/Netwerkkabel


   

Zaterdag 4 februari                                                                               14u00-17u00 
Highlandgames                                                            Kattenberg  
 
Hopelijk ligt jullie schotse rok al klaar voor deze zaterdag want jullie zullen hem nodig hebben. 
We gaan opzoek wie er het best balken kan gooien, touw kan trekken, op een ton kan lopen, 
… kom jullie maar bewijzen.  
 
Zaterdag 11 februari                                                                  18u00-21u00 
Winterbbq                                                                       Kattenberg 
 
Mmm…lekker vleesje, groentjes en gezelligheid rond het 
kampvuur. Neem zelf jullie stuk vlees mee, wij zorgen voor de 
groentjes! 
 
 
Zaterdag 18 februari                                                                  14u00- 17u00 
Kegelen 2.0                                                                         Rozenhof Ursel  

 
Bowling is een sport waarbij de speler door middel van een bowlingbal 
moet proberen om alle tien de kegels omver te gooien. Bowling is ontstaan 
uit het aloude spel kegelen. Kom met genoeg af en vergeet geen €10 mee 
te nemen voor de bal en een fristi natuurlijk.  
 

 
Zaterdag 25 februari                                                                   11u00-13u00  
Kookvergadering                                                                             Kadans 
 
Vandaag kokerellen we erop los. Vergeet zeker geen €5 mee te nemen. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten  jullie leiding 
Tom, Mien, Andis, Lennard en Irma 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bowlingbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelen_(spel)


  

 

 

Jaja, het is eindelijk zover. Na een lastige periode van examens is het eindelijk tijd voor wat 
ontspanning (voor de leden dan toch). In het nieuwe jaar vliegen er weer volledig in en er zijn 
leuke vooruitzichten in het verschiet! Veel succes nog aan de leiding met jullie examens (xoxo 
jin). 
 
Zaterdag 7 januari         18u00 - ... 
Zakelijke meeting 2.0                    info volgt nog 
 

 
 Mmmmmm, yum yum! Vandaag gaan we weer eens zakelijk   
samenzitten om te brainstormen over super leuke activiteiten voor 
in het tweede semester. Laat die grote breinen dus maar al werken! 
Tijdens deze super lastige vergadering worden er natuurlijk lekkere 
snacks voorzien, kwestie van de hardwerkende leiding content te 
houden ;). 

 
Zaterdag 14 januari                14u00 - 17u00 
Stagevergadering kapoentjes          KB 
 
Het is eindelijk zover, de dag waarop we allemaal gewacht hebben! 
Vandaag gaan jullie jullie super verantwoordelijke schoentjes aantrekken 
en de job van de leiding overnemen. Zet alvast jullie beste beentje voor bij 
het entertainen van kapoentjes voor maar liefst 3 uur lang ;). 
 
Vrijdag 20 januari                20u00 - 22u00 
Game night              KB 

 
   Na het grote succes van de vorige spelletjesvergadering komt een      
revenge van de leiding nadat die zwaar is verloren van zijn leden (that’s 
too easy?!). Vandaag worden jullie skills in een van de belangrijkste 
sporten getest, namelijk die van de Wii sporten. Benodigdheden voor 
vandaag: extra spelletjes voor op de Wii en jullie meest competitieve 
zelve (valsspelen is ook spelen… 

 
Vrijdag 27 januari         18u00 - … 
Droppink           Top secret 
 

YESSIR, YES! Jullie worden na jullie schooldag als burger verwacht 
op de basis want vandaag staat er een onvergetelijke, epic 
dropping op de planning. Met andere woorden, tijd om jullie beste 
oriëntatie- en leger skills boven te halen want jullie terugkeer tot 
de Kattenberg is anders niet verzekerd. Vergeet zeker jullie 
BOTTINES niet, want een soldaat zonder schoeisel is ook maar ne 
matige soldaat.



 

 

Zaterdag 4 februari                14u00 - 17u00 
Stagevergadering jonggivers                                                                                                              KB 
 
Tis weer van da… Op de planning staat nog maar eens het overpakken van de leiding 
hun job maar nu die van de jonggivertjes. Als je dacht dat het niet erger kon worden, 
check dan ma ne ke de activiteit van volgende week ;) 
 
 
Zaterdag 11 februari                14u00 - 17u00 
Stagevergadering welpjes           KB 
 
Ja lap e, ze zijn der echt mee aan t lachen. Voor de derde keer mogen jullie uit jullie 
schulp komen en een onvergetelijke eerste indruk nalaten op de jongere leden van 
onze scouts, namelijk op de welpjes. Vergeet niet nog maar eens jullie beste en 
leukste beentje voor te zetten en vergeet geen plezier te hebben! Aangezien jullie 
lievelings leiding eindelijk vrije mannen zijn na de examens zijn we er natuurlijk 
ook om jullie harde werk te beoordelen. Na de inspanning komt de langverwachte 
ontspanning… 
 
 
Zaterdag 18 februari            18u00 - … 
Kook + bierdegustatie vergadering          KB 

 
De langverwachte ontspanning waar jullie al wekenlang 
naar uitkijken is eindelijk een feit! De vele verloren kilo’s 
van de stress zullen er vandaag weer bijkomen. Vandaag 
staat er immers een onvergetelijke kook- en 
bierdegustatie vergadering op de planning. Vergeet zeker 
geen gaatje vrij te laten in jullie buikjes ;) 

 
Zaterdag 25 februari                 info volgt nog 
Dilemma                                                                                                                    info volgt nog 
 
Vandaag hebben jullie de keuze uit 2 feestkes: 24h van de jin of Nieuwjaarsvergadering. De 
keuze ligt volledig in jullie handen en bijgevolg gaat er wanneer de hartverscheurende keuze 
is gemaakt ook meer info volgen. 
 
all the love, all the power 
JIN: Jeana, Sammya, Jullia, Kiara, Ilana, Nouna, Baba 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Lucas niet bij Daan M woont 

• Maarten al 2 keer gekroond werd tot koning van de week 

• De trap op kb soms eens glad kan zijn 

• Daan M dit nog steeds niet heeft kunnen overtreffen 

• De bloemfee ons materiaalkot heeft ingewijd 

• Gaëlle wel heel hard bedankt werd 

• Maurice slecht is in plannen 

• Er daarom niemand naar zijn verjaardagsfeestje komt 
 

 

 

 

 


