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VU Vanpeene Matthias – p/a Brouwerijstraat 76 9880 Aalter

13 januari: foute muziekquiz
20 januari: Kerstboomverbranding
24 februari: Pannekoekenverkoop
13-15 april: Lentebivaks

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

Januari-februari
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Beste leden, ouders en sympathisanten,
Het jaar 2017 is weer voorbij gevlogen. Wij kunnen niet anders dan zeggen dat we er met volle
teugen van hebben genoten! Leuke zaterdagnamiddagen, top bivaks en prachtige kampen hebben
we met z’n allen meegemaakt. Daarboven kwamen dan nog eens enkele topactiviteiten als
streekbierenavond, Plage à Gogo en de Putfeesten om er maar enkele te noemen.
Wat deze activiteiten betreft willen we u graag uitnodigen voor de foute muziekquiz georganiseerd
door onze overkoepelende vzw. Deze gaat door op zaterdag 13 januari om 20u00 in de
gemeentelijke feestzaal van Lotenhulle. Inschrijven? Mail naar pieter.goethals2@telenet.be
Is een quiz niets voor u? Drinkt u liever iets bij een mooi kampvuur met daarbovenop goede muziek
en een warme sfeer? Dan moet je op 20 januari op de Kattenberg zijn. De givers zullen een hele
boel kerstbomen inzamelen om een prachtige kerstboomverbranding te kunnen houden. Hou
zeker de site en facebook (scouts de witte kaproenen Aalter) in de gaten om op de hoogte te
blijven.
24 februari valt het de jonggivers te beurt om de handen uit de mouwen te steken. De leiding zal
zich gedurende de dagen voordien dag en nacht bezig houden met het bakken van een enorme
hoeveelheid pannenkoeken. Aan de jonggivers om deze allemaal te verkopen. De winst die
hiermee behaald wordt, zal het kamp van de jonggivers nog toffer maken dan het eigenlijk al zou
zijn! Pannenkoeken kan je ook op voorhand bestellen door een mailtje te sturen naar
jonggivers@scoutsaalter.be. Niet vergeten hé!
Bij het lezen van het boekje zal het u waarschijnlijk opvallen dat er in de maand januari een heleboel
avondactiviteiten gepland staan. Dit komt omdat de overgrote meerderheid van de leiding
examens moet afleggen in deze periode en ze alle tijd om te studeren goed kunnen gebruiken. Wij
hopen hiervoor op jullie begrip.
Ten slotte kunnen we ook meedelen dat de lentebivakken van de kapoenen, welpen, jonggivers
en givers zullen doorgaan tijdens het weekend van 13 - 15 april.
Verder rest ons niets anders dan jullie een zalige kerst en een spetterend nieuwjaar te wensen. Wij
hopen jullie het komende jaar weer te mogen ontvangen op zaterdagmiddag en tijdens onze
fantastische activiteiten.
Stevige linker,
Matthias Vanpeene, Tom Chielens, Andreas Porters en Marthe Vanderhaeghe

Hoera, het is weer zover!!! Het begin van het nieuwe jaar. Een nieuw jaar vol avontuur en heel
veel plezier maken. Hiervoor kan je zoals altijd bij ons terecht. Nieuwjaar is de dag waarop het
begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de westerse wereld is dit op 1 januari, in andere
culturen vaak op andere data. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en
goede voornemensgebruikelijk.
zaterdag 6 januari
Gezelschapsspellekesavond

19u00-21u00
Kattenberg

Een avond vol met leuke spelletjes en gezonde competitie. Deze avond zullen we zien
wie het best is in een monopolie opbouwen, wie een geboren dokter is en nog veel
meer.

zaterdag 13 januari
dnovamlif

19u00-21u00
Kattenberg
Zoals je kan zien is het vanavond dnovamlif dus na een lange dag spelen
kunnen we eens neer vallen in de zetels en een leuke film kijken met de
nodige snacks uiteraard.

zaterdag 20 januari
Brunchvergadering

10u00-12u00
Kattenberg

Het woord stamt uit het Engels en is samengesteld (een portmanteau)
uit breakfast (ontbijt) en lunch. De historie van het woord brunch is niet
precies bekend; mogelijk kwam het reeds in de 17de eeuw voor.
Een brunch wordt soms op zaterdagochtend, maar bijna uitsluitend op
zondagochtend georganiseerd. In restaurants wordt de brunch meestal
vanaf 10 à 11 uur 's ochtends aangeboden, maar over het algemeen is ook
een latere maaltijd die het ontbijt en de lunch combineert een brunch te
noemen. Wil jij ook lekker mee smullen? Vergeet dan niet om 3 euro mee te brengen.
zaterdag 27 januari
Bosspel

14u00-17u00
Kattenberg
Na de feestdagen en vele nieuwjaarsrecepties gaan we nog eens
al het teveel aan energie ervan lopen en spelen in groot bosspel.

zaterdag 3 februari
Levensgroot ganzenbord

14u00-17u00
Kattenberg

Vandaag spelen we het alom gekende gezelschapsspel Ganzenbord maar
zoals het gezegde klinkt bigger is better dus spelen we dit in het groot.

zaterdag 10 februari
Valentijnvergadering

13u30 – 16u30
Predikherenstraat 28 (Wingene)

Het is weer de tijd van chocolade hartjes, bloemen en nog meer van dat
romantisch gedoe. Dus ook bij ons ontkom je er niet aan!

zaterdag 17 februari
Kids Adventure

14u00 – 17u00
Kids Adventure Deinze

Vandaag trekken we met zen allen naar Deinze om te gaan spelen in
Kidsadventure. KIDS ADVENTURE biedt maar liefst 2000 m² indoor
speelplezier aan! We kunnen er ravotten op de springkastelen, klauteren op
de klimmuur, springen op de trampolines, glijden op de super rollerbaan en
nog zoveel meer! Kostprijs voor deze superdeluxe activiteit: 10 euro. Dit voor
het bekostigen van de ingang, een vieruurtje en een drankje. Aangezien we
slechts met 2 leiding in het bezit zijn van een rijbewijs zouden wij willen rekenen
op een aantal vrijwillige ouders om ons naar Deinze te voeren en terug op te halen.
zaterdag 24 februari
Guinnes world reccord vergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Er bestaan oneindig veel wereldrecords. Ze houden al deze records bij in een
groot boek. Het guinnes book of wold records noemt dat. Vandaag gaan we
kijken of het mogelijk is voor ons om hier een plaatsje in te veroveren.
KUCH(Debesteleidersgroepooit)KUCH

Renzo

Marthe

Lodewijk

Maarten

Arne

Wat waren jullie goede voornemens voor dit nieuwe jaar? Wij hebben met de leiding alvast aan elkaar
beloofd om opnieuw ons uiterste best te doen om jullie elke zaterdag een toffe namiddag te bezorgen.
Doordat de leiding in januari examens heeft staan er opnieuw heel wat avondactiviteiten gepland. Gelukkig
hebben we ook aan elkaar beloofd om deze minstens even leuk te maken!
Zaterdag 6 januari
Filmvergadering

19u00 – 21u00
Kattenberg

Om het nieuwe jaar in te zetten gaan we allemaal gesjellig samen naar een film kijken. Breng gerust je
knuffel, een dekentje of kussen mee als je wilt. Zorg wel dat je het achteraf niet vergeet terug mee te
nemen!!!
Zaterdag 13 januari
Kookvergadering

11u00 – 13u00
Kattenberg
Mmmmm. Vandaag gaan we een super vette lekkere menu samenstellen. Samen met
chefkok Isaki, Janessime, Runaldo, Michaëllu en Joranilli een heerlijke maaltijd maken.
We gaan eens aan de mama, papa, oma, opa,… laten zien wie hier de kok in huis is.
Voor dit super chique dinér vragen we 5 euro all-inn. We verwelkomen jullie graag te
cuisine Kattenberg!!

Zaterdag 20 januari
Fakkeltocht

19u00 – 21u00
Kattenberg

Het bos komt tot leven in het donker. Maar geen schrik, samen kan ons niets
overkomen. Vandaag gaan we gaan wandelen in het prachtige Kruiskerke
(Ruiselede). De leiding is braaf geweest en heeft al een paar fakkels gemaakt.
Als je wil mag ze zelf ook een maken. Tijdens de tocht kunnen ouders zich
eventueel verwarmen bij de kerstboomverbranding georganiseerd door de
givers.

Zaterdag 27 januari
Gezelschapspelletjes

19u00 – 21u00
Kattenberg
4 OP EEN RIJ!! GE HEBT GEEN UNO GEZEGD!! TIS ZEKER POL Hé? Zinnen die we
genoeg gaan mogen horen. Spelletjes en leuk gezelschap, meer is er niet nodig om
een 27ste januari goed af te sluiten. Mogen we jullie vragen om elk een
gezelschapspelletje mee te brengen?

Zaterdag 03 februari
Stagevergadering Jin

14u00 – 17u00
Kattenberg

Tijd om eens wat nieuw jong geweld aan te spreken om jullie deze namiddag te
begeleiden. Ongetwijfeld maakt de jin er voor jullie een onvergetelijke namiddag van.
En niet getreurd, uiteraard zijn wij er ook om oogje in het zeil te houden (we zouden
het jullie toch nooit aandoen om ons een week te moeten missen?!).

Zaterdag 10 februari
Boerderijbezoek

14u00 – 17u00
Bachten ’t kloosterhof

Zouden de koeien nog op stal staan? En leggen de kippen wel nog eieren als het zo koud is? We ontdekken
dit allemaal op de boerderij in Bellem. Vergeet zoals het echte boeren betaamd jullie laarzen niet aan te
doen.
Deze vergadering kost 5 euro en jullie worden om 14u00 verwacht op volgend adres: Zwagershullestraat
26, 9881 Bellem.
Zaterdag 17 februari
Het grote ‘Aalter is verliefd’ spel

14u00-17u00
Markt Aalter

Aalter is met zijn meer dan 20 000 inwoners al bijna een kleine stad te noemen. Wonderbaarlijk genoeg zijn
de helft van deze inwoners man, de helft vrouw. Iedereen vind dus wat wils maar het is aan ons vandaag
om uit te zoeken wie de grootste romance van onze stad heeft. Een kleine tip: het zijn niet Nicole en Hugo.
Ah nee, die wonen in Wemmel.
Zaterdag 24 februari
Ik strateeg-o-u omver vergadering

14u00-17u00
Kattenberg

Vandaag wordt ons tactische oorlogsbrein getest. Wie van ons is waardig om toe te treden
tot de genie in het leger? Slaagt de spion erin om de maarschalk te verschalken? Of zorgen
de bommen voor de ultieme defensie van de vlag? De slag om KB zal ongetwijfeld de
geschiedenisboeken ingaan als een der felst bestreden ooit.

Dikke kussen van jullie leiding: Isaak, Michaël, Rune, Janne en Joran

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 06 januari
Filmvergadering

19u00 – 22u00
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 13 januari
Gezelschapsspelletjesavond

19u00 – 21u00
Kattenberg

Nu de meeste leiding hun eerste examen al achter de rug heeft, is het tijd om eens
te ontsnappen van tussen de boeken en achter onze laptops. Niets beter dan nog
eens old-school gezelschapsspelletjes te spelen. Jullie mogen allemaal jullie
favoriete spelletjes meebrengen, zodat het ongetwijfeld een topavond wordt.
Zaterdag 20 januari
Fakkeltocht

19u00 – 21u00
Kattenberg

Vandaag gaan we de omgeving van de Kattenberg eens verkennen in het
donker, maar je hoeft niet bang te zijn, de leiding heeft enkele fakkels
voorzien om ons pad te verlichten. Vergeet jullie niet extra warm te kleden
en stevige wandelschoenen aan te trekken! Ondertussen kunnen de ouders
zich eventueel verwarmen bij de kerstboomverbranding georganiseerd door de givers.
Zaterdag 27 januari
Stagevergadering Jin

14u00 – 17u00
Kattenberg

Vandaag komt de Jin eens tonen dat ze het waard zijn om volgend jaar leiding te geven… Wat het zal
worden kunnen we jullie nog niet zeggen (want we weten het zelf niet), maar het zal alleszins meer dan de
moeite zijn, allen afkomen is de boodschap!
Zaterdag 03 februari
NooitNiets, nada, noppes, riendenougabollen

Nergens

De leiding hun examens zitten erop, maar dat wil jammer genoeg ook zeggen dat er
vandaag geen vergadering zal zijn. Tijd voor jullie om even te bekomen van de
fantastische maand januari, zodat we er in februari extra hard kunnen invliegen!

Zaterdag 10 februari
Schaatsen in de Kristallijn

13u00 – 17u40
Station Aalter

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 15 euro overgeschreven is op BE69 1030 5158 5678 met vermelding van
de naam van de jonggiver.
Zaterdag 17 februari
Birthday-brunchvergadering

11u00 – 14u00
Jeugdcentrum Kadans

Zoë is jarig vandaag en trakteert. Je leest het goed, vandaag mogen jullie je
ontbijt overslaan, want Zoë voorziet een stevige brunch. Mogen we vragen
allemaal 3 euro mee te brengen om al dit lekkers te kunnen betalen. Let op,
vandaag is het niet op de Kattenberg, we verplaatsen ons naar de Kadans!

Zaterdag 24 februari
Pannenkoekenverkoop

13u45 – 17u15
Markt Aalter

Vandaag is het zover, de leiding heeft de afgelopen dagen bijna non-stop
pannenkoeken gebakken, nu is het aan jullie om deze te verkopen in Aalter.
Probeer allemaal met de fiets te komen, dan kunnen we verder gaan, en dus meer
pannenkoeken verkopen. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om een
onvergetelijk kamp te hebben!

Jullie stralende leiding:

Andreas

Wouter

Zoë

Liesbet

Brecht

Van dit intro tekstje eens gebruik maken voor iets praktisch. Aangezien we op buitenlands
kamp gaan vragen we, om organisatorische redenen, in te schrijven voor 20 januari. Wat je
hiervoor moet doen en meer info vinden jullie in een mail die naar de ouders van de givers
werd gestuurd. Met vragen kan je steeds mailen naar givers@scoutsaalter.be
zaterdag 6 januari
Kerstfeestje

19u00-22u00
Kattenberg

De eindejaarsfeesten zijn achter de rug. Gelukkig zijn er hier en daar wel
mensen die deze periode nog wat rekken door feestjes te geven in januari.
Wij ook!! Breng allen een cadeautje mee ter waarde van ongeveer 5 euries
om elkaar mee te verrassen.

zaterdag 13 januari
Gouwfilm

18u30-22u00
parking aard

scouts de witte kaproenen -> district moerkensheide -> gouw gent. Vandaag
klimmen we eens op in de hiërarchische structuur van de scouts en gaan we
samen met de rest van gouw gent een filmke checken in gent. Op het www kan
je stemmen welke film het moet worden.

zaterdag 20 januari
Kerstboomverbranding

17u00 – …
Kattenberg

Kerstbomen horen geen heel jaar in huis te staan. Daarom gaan wij de
mensen verlossen van hun exemplaar en in de fik steken. Ga dus alvast
maar zoeken naar iedereen met nen echten boom. Sociaal als we zijn
nodigen wij ook iedereen uit om te komen kijken en te genieten van een
drankje ter voordele van ons kamp. (fb evenement volgt)

zaterdag 27 januari
Fakkeltocht

19u00 – 21u00
Kattenberg

Onder het motto u vraagt wij draaien gaan we vandaag op fakeltocht. Eerst maken
we zelf onze fakkels om er vervolgens een schoon wandeling mee te gaan maken.

zaterdag 3 februari
(Après)-ski vergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Het gaat sneeuwen vandaag! We kunnen niet anders dan hier gebruik van maken en
onze sleeën, ski’s, snowboards,… bovenhalen en wat winterpret beleven.

zaterdag 10 februari
Supermariobosspel

14u00 – 17u00
Maria-Aalter bos

Vandaag gaan we eens een ander bos gaan verkennen. Maar omdat gewoon
wandelen in een bos voor sommigen saai lijkt te zijn zullen wij zorgen voor een
fantastisch spel zodat niemand zich hoeft te vervelen.

Zaterdag 17 februari
Gezelschapspelletjes vergadering

14u00 – 17u00
Jeugdcentrum Kadans

Vanmiddag gaan we ons eens op het gemak zetten en elkaar uitdagen in ons favoriete
gezelschapspel. Neem dus jullie lievelings gezelschapspel mee.
zaterdag 24 februari
Knutselvergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Knutselen het klinkt als een bezigheid voor kleine kindjes. Dat is het ook vaak maar
vergis je niet. Op creativiteit staat geen leeftijd en vooral geen grens…

Groetjes van jullie leiding!
Benoit
Ken

Tom

Wannes

Dag lieve jin na al de speciale festiviteiten en cadeautjes en al dat uitgaan is het terug tijd voor een
nieuw jaar met vol nieuwe leuke activiteiten. Hopelijk heeft niemand een te zware kater na nieuwjaar
but who cares?
6 januari
Jinbar afwerken

14u00-17u00
Kattenberg

Onze jinbar bestaat al een tijdje maar is blijkbaar nog altijd niet volledig af. Daarom
vliegen we er nog eens in om er nu volledig optimaal een jin poloski bar van te maken.

13 januari
VZW muziekquiz

20u00-…
Gemeentelijke feestzaal Lotenhulle

Bereid jullie maar goed voor deze quiz. Speur al jullie beste afspeellijsten af
om jullie muziekkennis nog beter uit te breiden. Zowel de oude nummers zijn
heel belangrijk en de nieuwe recente nummers.
20 januari
Bitterballencontest

19u00-22u00
Kattenberg

Dit wordt de beste avond van iedereen. Eet middags alvast maar niks want deze avond
eet je je buik rond met bitterballeeeuh. Het wordt alle sinds kei fun want het
spreekwoord zegt van “hoe vettiger hoe prettiger”.
27 januari
Stagevergadering jonggivers

13u00-17u30
Kattenberg

Tis ondertussen al een ende geleden dat jullie zelf jonggivers waren. Tijd om nog
eens terug te denken aan deze periode en te peizen wat gasten van die leeftijd nu
eigenlijk echt wijs vinden want dat ligt niet altijd even voor de hand.

3 februari
Stagevergadering welpen
Vandaag mogen we eens leiding geven joepie stap dichter
naar het echte leiding geven. Hier laten we ons niet doen
door die welpen we gaan ze extra hard maken.

13u00-17u30
Kattenberg

10 februari
pokeravond

18u00-…
TBC

Deze avond zullen we onze poker skills tonen. Bij iedere pokeravond hoort
natuurlijk een dresscode. Dus doe allemaal jullie beste kleertjes aan en niet
te vergeten jullie poker face is ook alvast nodig. Bij zo chique avond hoort
natuurlijk ook wat fristi op de wijze van de jin.
17 februari
Niets

Nooit
Nergens

Aangezien 2/11 op jintro is, 4/11 gaan skiën is en er van de rest weinig geweten is, is er
hoogstwaarschijnlijk geen vergadering deze week… Tenzij je niet weet wat te doen en toch zin hebt
om iets te doen, laat maar weten, dan schudden we nog snel iets uit onze mouw!

24 februari
Dagdsico

14u00-…
Kattenberg

Dit wordt een zalig feestje we gaan natuurlijk feesten al van 14 u das
toch kei zaluggg. Haal maar zeker jullie allerbeste disco kleren uit de
kast net zoals jullie dikke vette disco moves.
Toedels
De Jin

DJ ASSIX

Sam

Gaëlle

Jochen

Emma

Thibault

For it is Abstract,

It’real

Geoffrey

Zwoele blik

Metal Simon

Joris

•
•
•
•
•
•
•
•

Brecht en Zoë een koppel zijn
Den bocht afgesloten is
Ze een laagje antisliptarmac aanleggen
Arne zijn open brief naar de gemeente dus iets uitgehaald heeft
Rune naar het Vlaams nationaal zangfeest kan
Emma de beste giverleiding is
Rune niet meer in de spiegel kan kijken
De schade aan zijn ego groter is dan die aan zijn auto

