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VU Vanpeene Matthias – p/a Brouwerijstraat 76 9880 Aalter

11 november: Ouderbar (17u)
18 november: Spaghettiavond
30 december: Geen vergadering

Het maandprogramma is ook te
vinden op onze website:
www.scoutsaalter.be
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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. Beginnend met onze alombekende lotenverkoop die opnieuw een groot succes
was. Een dikke merci aan alle leden, leiding en VZW’ers die aanwezig waren!
Na al dat harde werk was het tijd voor een feestje dus waren de Putfeesten de week er na 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.
Op zaterdag 11 november zal er net na de vergadering om 17u terug een ouderbar
georganiseerd worden door onze JIN. Kom dus gerust iets drinken en sla een praatje met andere
ouders of met de leiding. Indien het slecht weer is, laten we ouderbar gewoon in ons lokaal
doorgaan.
Daarnaast nodigt onze JIN u ook graag uit om te komen proeven van hun heerlijke spaghetti op
zaterdag 18 november. De ideale gelegenheid om met het gezin, de voltallige familie of de hele
buurt bij te kletsen en ondertussen te genieten van de heerlijke kookkunsten van de JIN. Gelieve
wel op voorhand hiervoor in te schrijven. Meer informatie vind je achteraan het boekje.
En tenslotte, de feestdagen komen er stilletjes aan. Hier en door wordt er al nagedacht over
cadeautjes, een kerstboom en heerlijke kerstdiners. Zalig toch? 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. Daarom zal er op
zaterdag 30 december geen vergadering zijn.
Geniet van de feestdagen en tot binnenkort!

Stevige linker,
Matthias Vanpeene, Tom Chielens, Andreas Porters en Marthe Vanderhaeghe
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Hela hola hela hola, wat is die eerste maand scouts weer snel voorbijgegaan. Wij zijn heel blij dat
we jullie allemaal in grote getale hebben mogen ontmoeten op onze startdag. Wij zijn alvast klaar
voor de maand november en december, hopelijk jullie ook? Zet jullie schrap, want er staan weer
super toffe activiteiten op de agenda!
zaterdag 11 november
Wereldoorlog 3 spel + Ouderbar

14u00 – 17u00
Kattenberg

Het is vandaag exact 99 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog werd
beëindigd. Normaal is wapenstilstand een dag van vrede en
verdraagzaamheid, maar wij zullen de helden en heldinnen uit ’14-’18
vandaag eren. Verkleed jezelf dus als een echte soldaat of als een
oorlogsverpleegster, want vandaag zullen er zich verschillende echte
oorlogstaferelen afspelen op onze Vlaamse akker, de Kattenberg.
zaterdag 18 november
Dessertjesnamiddag

14u00 – 17u00
Kattenberg

Iedereen is toch wel fan van dessertjes? Ik kan er alvast blijven van eten of
wil altijd het hoofdgerecht overslaan om direct in de dessertjes te vliegen.
Deze namiddag zullen we eens creatief zijn met het maken van dessertjes.
En als jullie braaf zijn, zullen we ze op het einde van de namiddag ook
opeten. Dat wordt smullen!!! Al dat smullen kost helaas ook wat geld,
gelieve daarom €3 mee te nemen deze namiddag.
zaterdag 25 november
Schattenzoektocht

14u00 – 17u00
Kattenberg

Jullie weten dit misschien nog niet, maar ergens op onze Kattenberg ligt er
al een eeuwenoude schat verborgen. Tot op de dag van vandaag zijn er al
verschillende pogingen geweest om deze schat te vinden, maar nog steeds
zonder succes. Wij, met de kapoenen, gaan hier verandering inbrengen.
Neem jullie vergrootglas mee, zet jullie ogen en oren open, want vandaag is
de dag waarop we hem zullen vinden!!!
zaterdag 2 december
Sinterklaasvergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Het hoogtepunt van het jaar is weer aangebroken op je verjaardag na natuurlijk.
De sint komt! Vandaag gaan we een beloning krijgen voor onze goede daden van
het afgelopen jaar. Doe misschien nog snel eens uw best om uw kamer op te
ruimen of uw mama, papa of leiding eens goed te verwennen zo dat sinterklaas u
nog iets extra’s kan geven en kom dan maar naar de scouts achter uw beloning!
November – December 2017
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zaterdag 9 december
Knutselvergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg
Yeeesssss!!! Eindelijk is het zover, de tofste vergadering van het jaar,
namelijk knutselen!!! Ben je creatief met klei, papier marché of gewoon
met potlood en stiften, dan moet je vandaag op de Kattenberg zijn. Het
eindejaar komt alsmaar dichter, ideaal dus om nog een mooi, creatief
knutselwerkje te maken voor in het huis tijdens Kerst en nieuwjaar.

zaterdag 16 december
Zwemvergadering

14u00 – 17u00
De Alk (Wingene)

Tijd om een plonsje te nemen in het mega hippe en coole
zwembad van Wingene. Ooooww jaaa, ze hebben daar zelfs een
mega grote glijbaan en een bad waar je wordt voortgeduwd
door het water. Dat wordt zalig dobberen en plonzen dus.
Mogen wij vragen aan de ouders om zoveel mogelijk onderling
te carpoolen, kwestie van een beetje aan het milieu te denken.
Kostprijs voor deze activiteit bedraagt €4, af te geven aan de
leiding aan het zwembad.

zaterdag 23 december
Kerstfeestje

18u30 – 20u30
Jeugdhuis Kadans
Het is bijna Kerstmis, huuuuujjjj en dat betekent… Cadeautjestijd!!!!!!
Breng allemaal een cadeautje mee ter waarde van max. €5, en met
ons super-deluxe-verdeel-cadeautjes spel zullen jullie allemaal met een
cadeautje van iemand anders terug naar huis keren. Ah ja, bijna
vergeten, we gaan ook een klein feestje bouwen, maar sshhhhhhh,
jullie mama’s en papa’s mogen dit niet weten.

zaterdag 30 december
Niets

Nooit
Nergens

Vandaag is er geen vergadering, de leiding is volop bezig met studeren voor de examens en het
voorbereiden van eindejaar. Tot in 2018!!!
Jullie mega-zotte-coole leidingsgroep: Renzo, Maarten, Marthe, Arne en Lodewijk!
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November (ook wel: slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand)[1] is de elfde maand van het jaar in de
gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. De naam komt van het Latijnse novem, wat "negen" betekent.
November was oorspronkelijk de negende maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153
v.Chr. op 1 maart begon.

zaterdag 11 november
Bootcamp + Ouderbar

14u00 – 17u00
Kattenberg
Vandaag onderscheiden we de sterksten van de zwaksten. Wie van
jullie welpen kan het snelste een hindernissenparkour afleggen?
Wie kan zich het best vermommen? Kunnen jullie wel nog via een
touw naar boven klimmen? Want in onzen tijd konden wij dat
allemaal ze! Tijd om te bewijzen dat jullie echte welpen zijn!

zaterdag 18 november
Zwemmen

13u30 – 16u30
De Alk (Wingene)

Vandaag gaan we met zen allen naar het alom bekende ubercoole
vet grave waterpretpark DEN ALK. Vergeet niet van zeker ook een
aansluitende zwembroek mee te nemen indien een short niet
toegelaten is. Gelieve zo veel mogelijk te carpoolen. De kostprijs van
deze vergadering bedraagt 5 euro.

zaterdag 25 november
Knutselvergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg
Tijd om jullie creativiteit te loop te laten. Onder begeleiding van
topkunstenaars zoals Joran Rubens, Fluffy Ensor, Janne Da Vinci,
Michelangelo Porters en Rune Van Gogh gaan jullie miljoenenwerken de
wereld insturen. Succes!

zaterdag 2 december
Sinterklaasvergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen.
De Sint is terug en gul zoals hij altijd is krijgt elke welp die braaf is geweest chocolade en
snoep. Maar zijn jullie wel braaf geweest? De leiding wel hoor.
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zaterdag 9 december
Cluedo

14u00 – 17u00
Kattenberg
In wie van jullie schuilt een echte detective? Vandaag rust jullie de taak
om uit te zoeken wie onze geliefde leiding ontvoerd heeft.
de detective zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [diˈtɛktɪf, detɛk'tivə]
Verbuigingen: detective. s (meerv.) 1) iemand die als beroep informatie
over iets of iemand probeert te krijgen

zaterdag 16 december
Casinoavond

18u30 – 20u30
Kattenberg

Het is eens op TV geweest, misschien keken jullie er wel naar en dacht je “Dat
kan ik beter hoor” of “Dat kan ik toch wel sneller”. Kom je dan maar bewijzen
want vandaag is alles wat we doen binnen 1 minuut. Wie wordt de snelste
welp? Wij zijn alvast benieuwd!

zaterdag 23 december
Kerstfeestje

18u30 – 20u30
Villa Snoeck (naast jeugdhuis Kadans)
joepiieee kerst en dus ook cadeautjes. Niemand wil dit uiteraard missen
en aangezien iedereen graag een cadeautje krijgt vragen wij aan
iedereen om een cadeautje ter waarde van 5 euro mee te nemen. Bij
deze wensen wij iedereen een prettige kerst.

zaterdag 30 december
Niets

Nooit
Nergens

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat viert iedereen graag met familie en
vrienden. Daarom is er vandaag dus ook geen vergadering. Prettig nieuwjaar aan
iedereen.

Jullie allerliefste leiding

Rune

Joran
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Beste Jonggivers november is de maand waarin legendes zijn geboren. De nachten worden
langer, de dagen worden korter. Om in deze barre omstandigheden te overleven werden echte
helden gesmeed uit het hellevuur. Jullie leiding Wouter is toevallig geboren in november en zal
jullie deze maand opleiden tot echte helden. Reden te meer dus om af te komen. November
wordt gevolgd door december. De overgangsmaand waarin we allemaal uitkijken naar het
nieuwe jaar. Er moeten wel nog enkele feesten gevierd worden vooralleer het nieuwe jaar begint.
Dus laten we als jonggivers allemaal samen deze feesten vieren. Pret gegarandeerd!
zaterdag 11 november
De Grote Wapens Komen Nooit Tot
Stilstand Vergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

In WOI waren de soldaten het moe om te strijden voor de onnozele politieke
machtstwist. Hierdoor besloten ze de wapens neer te leggen en spelletjes te
spelen in het “no mans land”. Tijd voor ons om te zien hoe de dag was verlopen
indien ze de wapens niet hadden neergelegd. Het beloofd een ware strijd te
worden. Choose your weapon!
zaterdag 18 november
We planten een boom vergadering

13u45 – 16u00
Ganzeveld

Vandaag vergeten we de velden en het bos van Kattenberg. Vandaag
planten we zelf het bos van morgen! Leer maar al werken met schop
en spade want die putten gaan zichzelf niet graven! Moeder aarde
verwacht jullie! De vergadering stopt vandaag om 16u00.

zaterdag 25 november
Jeejeejoepiejoepiejeejeevergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

JeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejee
JeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeej
eejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeeJeejeejoepiejeevergadering
zaterdag 2 december
De oude man die ieder jaar rond
deze tijd eens langskomt
vergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Hij komt, hij komt… Ja wie komt er nu eigenlijk? Wat maakt het uit. Een zakske
koeken, spekken en chocolade voor iedereen, meer moet dat niet zijn. We
hopen dat je allemaal braaf geweest bent, dan komt dat allemaal wel goed.
Anders… tjah.
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zaterdag 9 december
Jullie kunnen veel leren van de
leiding vergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Vandaag leren we jullie alle knepen van het vak. Hoe kook ik mijn
potje in het bos, hoe moet ik mijn slaapplaats opzetten,...
Genoeg om jullie te leren dus. Smeer die bicepsen en tricepsen
maar al in, want ze zullen nodig zijn.
zaterdag 16 december
Jonggivers hebben blijkbaar talent
vergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Blijkbaar zou iedereen wel een talent bezitten. Dat wil dus zeggen dat
jullie ook allemaal een talent bezitten. Wij zijn daar echter nog niet
helemaal van overtuigd. Hoogste tijd om ons het tegendeel te bewijzen
op de grote jonggivers got talent show. Breng de nodige spullen voor je
act mee en vergeet niet: “ the show must go on!”
zaterdag 23 december
feestje feestje Kerst is feestje

20u00 – 22u00
Villa Snoeck

Kerstmis staat voor de deur, familiediners genoeg te gaan. Hoogste tijd
dus om die heupen nog eens los te gooien vooraleer we weer dag in dag
uit aan tafel moeten zitten. Wij zorgen voor beats, drinken en
versnaperingen. Jullie zorgen voor de sfeer en de losse heupen.

zondag 3 december
AAZKZEFVOLGRNJBGRK

Nooit
Nergens

Begrijpen jullie er iets van? Wij ook niet, maar vandaag is er helemaal niks te doen, GEEN SCOUTS
dus!

Jullie lieftallige leiding:

Wouter, Andreas, Brecht, Liesbet en Zoë
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Voila de eerste vergaderingen van de scouts zijn weer achter de rug. Nu ons giverlokaal bijna af is
kunnen we beginnen aan de echte scouteske vergaderingen. In november werken we aan een goede
groepssfeer en in december zitten we volop in de kerstsfeer en zullen we de Sint en zijn broer de
Kerstman kunnen verwelkomen.

zaterdag 11 november
Inkleden giverlokaal

14u00 – 17u00
Kattenberg

Vandaag zullen we verder ons giverlokaal inkleden. Vorige maand
hebben jullie al een mooie basis gelegd, dus vandaag zullen we eens
testen hoe creatief jullie zijn. Kijk ook nog eens op zolder of je daar nog
toffe dingen kan vinden voor het lokaal in te kleden.

zaterdag 18 november
Boompjes kappen

14u00 – 17u00
Kattenberg

In de scouts spelen we niet alleen super toffe spelletjes maar tonen we ook eens
dat we echte scoutse mannen & vrouwen zijn. Hoe doen we dit beter dan een
boom volledig in frieten te kappen, een dode weliswaar.

zaterdag 25 november
Teambuilding

14u00 – 17u00
Kattenberg

Heeft u behoefte om even afstand te nemen van de
dagelijkse
werkzaamheden en
samen met uw
scoutsvrienden te werken aan het functioneren van het
team? Maar wilt u dit wel combineren met de nodige
ontspanning? Daar kunnen wij voor zorgen!! Vandaag zullen
we onze vriendschapsband met elkaar wat versterken.
vrijdag 1 december
Filmvergadering

20u00 – 23u00
Kattenberg

Nu ons lokaal volledig ingekleed is en het harde werk achter de rug is, is het tijd om ons eens op
het gemak neer te zetten en een filmke te checken!
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zaterdag 2 december
Sinterklaasvergadering

14u00 – 17u00
Kattenberg

Ons heilig man is terug in het land. Het is tijd dat de medeleden al jouw
diepste geheimen te weten komen. Want jaja, onze oude wijze man ziet en
hoort alles. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is, is een uufdje

zaterdag 9 december
Geld verdienen

14u00 – 17u00
Kattenberg

Om er voor te zorgen dat we een mooi kamp hebben in juli zullen we ook wat moeten werken.
Vandaag zullen we de handen uit de mouwen steken om wat geld binnen te halen.
zaterdag 16 december
Gentse Winterfeesten

19u00 – 22u00
Kattenberg

Nu jullie midden in de examens zitten en voor ons de blok begint te naderen doen we een avond
activiteit. Een gezellige kerstmarkt lijkt ons een ideale ontspanning. We gaan naar Gent om de
Gentse winterfeesten te bezoeken. Neem misschien ook wat zakgeld mee om daar iets te
drinken.
zaterdag 23 december
Klimvergadering

14u00 – 17u00
Parking Aard

Dat de mens afstamt van de apen zullen we vanmiddag bewijzen. We gaan
namelijk in den Bleau in Gent gaan boulderen. Dit is klimmen op lage klimmuren,
zodat ge al eens een foutje kunt maken en u hard kunt laten vallen op een zachte
mat. We spreken af aan parking Aard, vergezeld van 13 euro. Ook vragen we om
vooraf op de poll in de facebook groep aan te duiden of je wel of niet meegaat.
zaterdag 30 december
Niets

Nooit
Nergens

Geen vergadering want er is feest in de straten van Aalter.

De Giverleiding,
Benoit, Tom, Ken en Wannes
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TRIIIIIIII

POLOSKI,

JIN

POLOSKI,

ТРИ

ПОЛОСКИ,

zaterdag 11 november
JINFEESTJE

ЙИН

ПОЛОСКИ
14u00 – …
Kattenberg

Na veel zwoegen en zuchten is ons Jinkot zo goed als klaar, en wordt ons
eerste ( echte ) JINfeestje georganiseerd! Dit fenomeen wil je uiteraard niet
missen, verrukkelijke hapjes en drankjes. En dat aan een democratische
prijs! Be there!

zaterdag 18 november
Spaghetti-avond

14u00 – …
Kattenberg
Wat heb je meer nodig dan van da goei spaghetti saus en een wijze sfeer voor
veel geld binnen te halen? Nodig al uw vrienden familie enzo verder uit voor
onze schitterde spaghettiavond! Uitnodiging achteraan dit boekje.

zaterdag 25 november

14u00 – 17u00
Kattenberg

SUPRISE VERGADERING VAN DE
LEIDING??!!
Hier worden wij, de allerleukste Jin ooit eens verwend door onze leiding. ( not )

zaterdag 2 december
Sinterklaasvergadering

14u00-17u00
Kattenberg
Ook dit jaar opnieuw krijgen wij een leuke verrassing van onze
sint, of niet? We worden weer eens allemaal vernederd en op
de rooster gelegd, maar niet komen is voor mietjes.
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zaterdag 9 december
Beameravond

19u00 – 22u00
Kattenberg

We zijn weer eens die tijd van het jaar, de examens…….. maar omdat
wij zo graag eens naar de scouts komen voor ontspanning is er
vandaag een afleidingsmoment met een toffe film of dergelijke.

Vrijdag 15 dec – zondag 17 dec
Kerstdorp openhouden

Info volgt nog

Tijd voor nog eens wat geld te verdienen voor ons buitenlands kamp hé
jongens en meisjes. Daarom gaan we het kerstdorp in Aalter openhouden.
Verdere info over tijd en plaats volgen nog.

zaterdag 23 december
Kerstmarkt Brugge/ Gent

19u00 – 23u59
Nergens

Examens zitten erop en nu gaan wij eens genieten op andere kerstdorpen dicht in de buurt.

zaterdag 30 december
Niets

Nooit
Nergens

Gaëlle was te lui om hier nog iets te typen, veel plezier vandaag met net zoals Gaëlle helemaal
niets te doen.
Bedankt dag e
De Jin
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Renzo transgender was
Lore en Elien meer leiding zijn dan Brecht
De Portersen niet zo goed zijn in visa-kaarten bijhouden
Wouter geen sorry kan zeggen
Dat Tom en Emma graag naar de Ikea gaan.
Dat ze er direct een familie-uitstap van maken.
Dat Arne een tijger is
Ze cluedo gespeeld hebben
Geoffrey de moordenaar was, in Macedonië, met de jägerfles
Wouter soms voor een gesloten deur staat
De keuze dan snel gemaakt is
Hij wel een krak is in opkuisen
Ze in Macedonië nu wel een netje kwijt zijn
Dat Zoë veel in de Sterrewijk gespot wordt
Arne hier helemaal ondersteboven van is
Zijn dag in het water viel
Hij 13/10 altijd zal blijven onthouden
Dat Jan nog nooit …
Tot hij Isaak zijn vest tegen kwam
Thibault liever thuis slaapt?
Samen uit samen thuis? - Jin 2017
Jan nu een vlinder is
De sterrenwijk enorm glad licht, ‘dictat Arne’
Zoë niet graag keuzes maakt
Ze goed kan slaapzak springen
Ze niet goed kan meerijden in de tour
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