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22 – 23 september:
30 september:
7 oktober:
14 oktober:
21 oktober:
27 – 29 oktober:

Overgang
Startdag + ouderbar
Paskoffer
Lotenverkoop
Putfeesten
Herfstbivak welpen,
Jonggivers en givers

Het maandprogramma is ook te
vinden op onze website:
www.scoutsaalter.be
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Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten
Na de scoutskampen in het begin van deze zomer viel de scouts uiteraard niet stil. De givers, jin,
leiding en onze geliefde medewerkers hebben hard gewerkt om een fantastische 15de editie van
Plage à Gogo op poten te zetten. Bedankt aan iedereen die hieraan zijn steentje heeft
bijgedragen!!! Blokkeer alvast zaterdag 11 augustus 2018 in uw agenda voor de volgende
spetterende editie.
Ondertussen staat het volgende scoutsjaar alweer voor de deur. Starten doen we traditiegetrouw
met de overgang. Dit jaar vindt deze plaats op 22-23 september. Niet alleen de leden gaan hierbij
over naar hun volgende tak ook de leiding wisselt van tak. Dit jaar nemen wij afscheid van Laith
Mahdi, Matiele De Cramer, Silke Adams, Sebastian Van Hyfte, Casper De Vrieze en Jonas Nys.
Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren! Gelukkig mogen wij ook nieuwe leiding verwelkomen
namelijk: Renzo Vanbellegem, Maarten Vandeputte, Janne Van Parijs, Michaël Kint, Rune Boone
en Ken Lauwaet. Zo staat er 23 enthousiaste leiding klaar voor het komende jaar!
De week na overgang volgt onze startdag. Op zaterdag 30 september nodigen we graag de jeugd
uit Aalter en omstreken uit om te komen kennismaken met de scouts. Vraag aan uw kinderen
gerust of ze vriendjes of vriendinnetjes hebben die de scouts wel eens zouden willen uitproberen.
Iedereen is meer dan welkom. Achteraf voorziet de jin een ouderbar waarbij in een gemoedelijke
sfeer een klapke kan worden gedaan tussen ouders onderling of met de leiding. Een goede manier
om elkaar beter te leren kennen.
De paskoffer komt langs op 7 oktober. Hier kan u scoutshemden, -T-shirts, -pulls … voor uw
kind(eren) komen passen en bestellen. Uw bestelling wordt dan op de Kattenberg geleverd waar u
ze de komende zaterdagen kan komen ophalen. Zo hoeft u niet zelf naar een Hopperwinkel te
rijden.
14 oktober is het lotenverkoop. Deze organiseren we om het lokaal af te betalen. Na afloop kunnen
onze verkopers genieten van lekkere pannenkoeken.
Amper een week later, op 21 oktober, later volgt een van de meest memorabele activiteiten van
het jaar: De Putfeesten. Dit jaar werden de Putfeesten in een nieuw jasje gestoken voor de 40jarige editie. De eetformules werden aangepast en het thema disco wordt extra in de verf gezet.
Ontdek alle vernieuwingen op de site: www.putfeesten.be
Wij wensen iedereen een fantastisch, ongelooflijk en onvergetelijk scoutsjaar toe! Tot snel!
Een stevige linker,
Matthias Vanpeene, Tom Chielens, Andreas Porters en Marthe Vanderhaeghe
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Hoera, het is weer zover!!! Het begin van een nieuw scoutsjaar. Een nieuw jaar vol avontuur,
nieuwe vriendjes leren kennen en vooral heel veel plezier maken. Bouw jij graag kampen in het bos
of knutsel jij liever? Speel jij graag gezelschapspelletjes of heb je juist veel fantasie en speel je graag
ridder of prinses? Als je al spelenderwijs wilt ontdekken wat het betekent om een echte scout te
zijn dan ben je bij ons aan het juiste adres!
22 – 23 september
Overgang

Zie uitnodiging
Kattenberg

Zie uitnodiging achteraan het boekje.

zaterdag 30 september
Startdag – Vlaamse Kermis

14u00 – 17u00
Kattenberg

De officiële start van een onvergetelijk jaar. Breng vandaag gerust al je vriendjes
en vriendinnetjes mee zodat ze eens kunnen proeven van onze scoutssfeer. Op
het programma staat onze alombekende Vlaamse kermis. Ben jij een krak in
sjoelbak, knikkeren, bowlen, balwerpen, zaklopen, etc. Kom dan zeker jouw
talenten tonen. Heb je nog nooit gehoord van Vlaamse kermis, wij zullen het je
met plezier aanleren en wie weet word jij wel de nieuwe Vlaamse kermis
kampioen.
Om 17u zijn ook de mama’s en papa’s welkom om iets te drinken tijdens de ouderbar. Hier kunnen ze jullie
leiding leren kennen of een praatje slaan met andere ouders!

zaterdag 7 oktober
Cluedo

14u00 – 17u00
Kattenberg

Al gehoord van het tofste onderzoeksspel ter wereld, Cluedo? Indien niet, geen nood.
Vandaag zullen we een eeuwenoud raadsel proberen op te lossen aan de hand van
allerlei opdrachten en diverse aanwijzingen. We zullen samen in de huid van Sherlock
Holmes, Witse en Aspe kruipen en ons een weg banen in dit mysterie. Hou je jullie ogen
en oren maar al goed open, want elk detail kan belangrijk zijn om deze zaak op te losssen.
Vandaag komt ook de paskoffer langs. U zal de mogelijkheid hebben om sjaaltjes, hemden, broeken, pulls,
T-shirts, rokken, etc. van de scouts te kunnen passen en te bestellen. Wij geven dan de bestellingen
binnen bij de Hopper en enkele weken later zullen de bestellingen af te halen zijn op onze eigenste
Kattenberg.

zaterdag 14 oktober
Lotenverkoop

13u30 – 17u00
Confectie Van der Elst (Sint-Maria-Aalterstraat)

Het is weer de periode van onze jaarlijkse lotenverkoop. Om ons nieuw lokaal te kunnen financieren moeten
we af en toe eens werken voor de scouts en vandaag is dat in de vorm van lootjes verkopen. We zullen van
huis tot huis gaan en de mensen proberen overtuigen om een lotje te kopen. Dit kan als jullie het volgende
tekstje goed van buiten leren:
september - oktober
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“Dag meneer/mevrouw, wij zijn van de scouts van Aalter en wij verkopen
lootjes om ons nieuw, supertof lokaal te kunnen betalen. Bij ieder lotje dat
u koopt hebt u wel 2 kansen om een aantal prachtige prijzen te winnen.
Zou u alstublieft eentje willen kopen? *Puppyoogjes*

zaterdag 21 oktober
Kookvergadering

11u00 – 14u00
Kattenberg
Kookprogramma’s zijn tegenwoordig ‘dagelijkse kost’ op TV. Onze mama’s en
papa’s zenden de dag van vandaag ook meer en meer ‘SOS (Piet)’ signalen naar
allerlei kookboeken om hen te helpen. De ‘Pure Keuken’ van vroeger is soms ver te
zoeken. Vandaag zullen wij in de huid kruipen van Jeroen Meus, Piet Huysentruyt en
Pascale Naesens om te tonen dat wij, kapoenen, zelf ons overheerlijk eten kunnen
klaarmaken. Voor de menu verwijzen we naar achteraan dit boekje. Gelieve wel 6
euro mee te nemen en af te geven aan de koksbazen om al dit lekkers te kunnen
financieren.

vrijdag 27 oktober
Halloweentocht

18u15 – 20u15
Voetbalkantine Bellem

Ben je klaar om te griezelen???? Het is namelijk
Halloween vanavond en dit zullen we vieren met een
heuse tocht door Bellem. Trek alvast jullie engste kledij
aan of verkleed jullie in een vampier, dracula, een
spook… Tijdens een korte wandeltocht zullen we verrast
worden met verschillende acts, zullen we kunnen
genieten van betoverende hapjes en heksenbrouwsels.
Kostprijs van deze heuse griezeltocht met hapjes en drankjes is 10 euro te overhandigen aan de
griezelleiding bij vertrek.

zaterdag 4 november
Ridders en prinsessen bosspel

14u00 – 17u00
kasteel van Poeke

Het belooft een magische namiddag te worden. Vandaag zullen we een heus
ridders en prinsessen bosspel spelen in het mythische bos van Poeke. Omdat we
ons bevinden bij een groot, ridderlijk kasteel moet je jezelf dus op je best
verkleden in een stoere ridder op het witte paard, een mooie prinses of ook een
stoere prinses op haar paard!!

Jullie super-zalige-coole-leidingsgroep: Renzo, Marthe, Maarten, Arne en Lodewijk!
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OH NEEN DAAR KOMEN ZE WEER MET HUN BOEKJE. Ja hoor, we zijn terug en klaar om er weer in
te vliegen voor een schitterend schooljaar. Kom allemaal maar af om eens te weten wat dat gaat
geven!
22 – 23 september
Overgang

Zie uitnodiging
Kattenberg

Het is tijd om afscheid te nemen van onze vriendjes die de stap nemen naar de jonggivers maar
niet getreurd! We mogen weer een hele hoop nieuwe welpen verwachten vanuit de kapoenen! Op
de overgang moeten zij bewijzen dat ze het waard zijn om een echte welp te worden.
zaterdag 30 september
Startdag

14u00 – 17u00
Kattenberg

Gegroet mijne jonkvrouwen en heren, we starten het jaar met een ware
middeleeuwse zoektocht naar de schat van koning Arthur. Dus bestijg allemaal
maar jullie beste ros en doe je sterkste harnas aan want je gaat het nodig hebben!
Pak allemaal maar jullie vriendjes en vriendinnetjes mee zodat zij ook eens kunnen
voelen wat het inhoudt om een echte scout te zijn!
Om 17u zijn ook de mama’s en papa’s welkom om iets te drinken tijdens de
ouderbar. Hier kunnen ze jullie leiding leren kennen of een praatje slaan met
andere ouders!
Zaterdag 7 oktober
Highland games

14u – 17u
Kattenberg
Ello, hoo are ye? Of zoals we in het vlaams zeggen: hallo, hoe gaat
het? Vandaag reizen we naar het wilde Schotland om te bewijzen
wie de beste McWelp is van ons gezelschap. Dit doen we door de
traditionele Highland Games te spelen. Smeer dus allemaal jullie
kuiten in en laat mama de kilt nog eens strijken want we halen onze
innerlijke Mel Gibson boven. Kortom: FREEEEDOOOOOMMM!

Vandaag komt ook de paskoffer langs. U zal de mogelijkheid hebben om sjaaltjes, hemden,
broeken, pulls, T-shirts, rokken, etc. van de scouts te kunnen passen en te bestellen. Wij geven
dan de bestellingen binnen bij de Hopper en enkele weken later zullen de bestellingen af te halen
zijn op onze eigenste Kattenberg.
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zaterdag 14 oktober
Lotenverkoop

9u30 – 12u00 en 14u00– 17u00
Confectie Van der Elst (Sint-Maria-Aalterstraat)

Het is tijd om jullie beste innerlijke marktkramer nog eens af te stoffen en de brave mensen van
Aalter nog eens aan te zetten om het goede doel te steunen. Onze gigantische loten kunnen alleen
maar verkocht worden als jullie ons met gigantisch veel enthousiasme helpen!
zaterdag 21 oktober
Landbouwvergadering

14u00-17u00
Kattenberg

Laat de koeien maar eens op stal staan vandaag want het is tijd om eens
echt de boer uit te hangen. We gaan vandaag bewijzen dat de scouts ook
kan tuinieren en meer zelfs: dat wij een echte boerderij kunnen runnen!
Allemaal afkomen dus, parkeerplaats voor tractors wordt voorzien.
28 – 30 oktober
Bivak

Zie uitnodiging

Zie uitnodiging achteraan het boekje.
zaterdag 4 november
Herfstvergadering

14u00-17u00
Kasteel van Poeke

De gedachte aan de lekkere zomerzon is nog vers maar een nieuw seizoen
maakt al haar intrede. De herfst is weer in het land wat vooral veel regen
betekent maar ook spelen in de blaadjes en al die schitterende herfstkleuren!
Vandaag ontdekken we wat de herfst ons allemaal te bieden heeft en dat dan
op verplaatsing! Allemaal welkom in het poekepark aan de ingang aan de kant
van het voetbalveld van Lotenhulle.

Jullie allerliefste leiding

Rune

september - oktober
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Dag lieve Jonggivers, het scoutsjaar is opnieuw begonnen en we gaan er direct invliegen. We
begrijpen het als jullie ons gemist hebben, daarom hebben we wat leuke activiteiten voor jullie
gepland. Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook!!
22 – 23 september
Overgang

Zie uitnodiging
Kattenberg

Overgang staat in het teken van alle leden die naar een nieuwe groep gaan. Voor
de Jonggivers wil dat dus zeggen dat de derde jaars van de Welpen naar de
Jonggivers komen. Natuurlijk zijn de eerste en tweede jaars ook welkom om
iedereen aan te moedigen en vervolgens te overnachten in onze geliefde bossen.
zaterdag 30 september
Startdag

14u00 – 17u00
Kattenberg

Vandaag begint het scoutsjaar echt en mogen jullie vriendjes meenemen om eens aan
te tonen waar jullie zo graag naartoe komen om te spelen met jullie kameraden. We
hebben alleszins een groot spel voorbereid dus kom af zou ik zeggen!
Om 17u zijn ook de mama’s en papa’s welkom om iets te drinken tijdens de ouderbar.
Hier kunnen ze jullie leiding leren kennen of een praatje slaan met andere ouders!
zaterdag 7 oktober
Post-Nuclear-Overlevingsspel

14u00 – 17u00
Kattenberg

Nu we nog kunnen genieten van een mooie nazomer, leek het ons nog
eens leuk om een traditioneel bosspel te spelen deze namiddag. Smeer
die kuiten maar al in, oefen je strijdkreet en raap maar camouflagekleren
bijeen want het wordt een heuse strijd die je zeker wil winnen.
Vandaag komt ook de paskoffer langs. U zal de mogelijkheid hebben om sjaaltjes, hemden,
broeken, pulls, T-shirts, rokken, etc. van de scouts te kunnen passen en te bestellen. Wij geven dan
de bestellingen binnen bij de Hopper en enkele weken later zullen de bestellingen af te halen zijn
op onze eigenste Kattenberg.
zaterdag 14 oktober
Lotenverkoop

9u00 – 12u00 en 13u30 – 17u00
Confectie Van der Elst (Sint-Maria-Aalterstraat)

“Dag mevrouw/meneer, wij zijn van de Scouts uit Aalter en wij verkopen lotjes
ten voordele van onze nieuwe lokalen. Één lotje kost €2,50 en u kan er mooie
prijzen mee winnen.”
september - oktober
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zaterdag 21 oktober
Highland games

14u00 – 17u00
Kattenberg

straditionele spelen ook eens uit te proberen. Want wat een Schot kan,
kan de scouts van Aalter natuurlijk beter! Wie een schotse rok heeft,
doe die maar zeker aan. Wie weet, krijg je extra punten!
27 - 29 oktober
Bivak

Zie uitnodiging

We vertrekken op het eerste bivak van het jaar! Kom zeker af als je benieuwd bent
naar wat we allemaal hebben gepland. Voor verdere uitleg: zie uitnodiging
achteraan het boekje.
4 november
Dorpsspel

13u30 – 16u30
Markt Aalter
Jullie kennen Aalter waarschijnlijk al zo goed dat dit een makkie wordt. Maar
vandaag gaan we jullie Aalter op een heel andere manier leren kennen. Ben je
al benieuwd wat we hiermee bedoelen? We hebben een leuk spel in
gedachten, dus afkomen is de boodschap! Neem allemaal jullie fiets mee.

Groetjes van jullie lieftallige leiding,
Zoë, Wouter, Liesbet, Brecht, Andreas
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Zo’n vakantie is toch niet alles: Veel tijd, veel zon en geen verplichtingen. Op den duur wordt dat
ook wat saai. Tis dan weer eens tijd om het scoutsjaar te starten en terug aan het schoon leven te
beginnen. Zoals je zal merken bij het lezen van de activiteiten hebben we een druk programma de
eerste maanden. Zeker afkomen dus want tijd voor verveling zal er toch niet zijn.
22 – 23 september
Zie uitnodiging
Overgang
Kattenberg
Aan allen die overgaan: komen, dit is een de eerste en dus ook een memorabele
giver activiteit. Aan allen die niet overgaan: ook komen, we zulllen eens zien wat
die mannen die ons komen vergezellen in hun mars hebben.
Uitnodiging achteraan in het boekje.
zaterdag 30 september
Startdag

14u00 – 17u00
Kattenberg

De dag dat nieuwe leden mogen/kunnen/moeten komen proberen. Ja: MOETEN want wie niet in de scouts
zit weet gewoon niet wat hij/zij moet missen. Pak dus zeker al ulder maten en vriendinnen mee en dan
zullen we ze eens laten zien waar wij altijd zo enthousiast over kunnen vertellen .

zaterdag 7 oktober
Inkleden giverlokaal

14u00 – 17u00
Kattenberg

Tijd om het giverlokaal te kb eens definitief op te fleuren. We hebben
het voorrecht op maagdelijk bruine muren te mogen werken en
hebben, met benoit, een creativeling van hoog niveau in de rangen.
We zullen dus iets creëren dat zo mooi is dat het op de muren van kb
vereeuwigd blijft.
Vandaag komt ook de paskoffer langs. U zal de mogelijkheid hebben om sjaaltjes, hemden,
broeken, pulls, T-shirts, rokken, etc. van de scouts te kunnen passen en te bestellen. Wij geven
dan de bestellingen binnen bij de Hopper en enkele weken later zullen de bestellingen af te halen
zijn op onze eigenste kattenberg.
zaterdag 14 oktober
Lotenverkoop

9u00 – 12u00 en 13u30 – 17u00
Confectie Van der Elst (Sint-Maria-Aalterstraat)

Het lokaal dat we vorige week nog net dat tikje meer waarde hebben gegeven is helaas nog niet
voledig afbetaald. Hoewel we nog niet kunnen spreken van de laatste loodjes is het nog steeds ons
lot het lot aan de man te brengen.

september - oktober
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zaterdag 21 oktober
Opzet sjorring Putfeesten

10u00 – 17u00
Ten Dauwe

Af en toe laten we nog eens zien aan de buitenwereld dat wij weldegelijk
goede scouten zijn. De avond van putfeesten is zo een moment. Doel: een
sjorring maken die monden doet openvallen en waarvan mensen zich
afvragen hoe we dat in godsnaam hebben kunnen maken. De eer van onze
tak staat hierbij op het spel dus zeker afkomen.
zondag 22 oktober
Afbraak sjorring Putfeesten

14u00 – ...
Ten Dauwe

Hoe mooi onze sjorring ook was, ze mag helaas niet blijven staan aan ten dauwe. Om ze af te
breken zullen we dus onze uufdjes nog eens moeten laten verschijnen op een zondag.
27 - 29 oktober
Bivak

Zie uitnodiging

Zie uitnodiging achteraan het boekje.

zaterdag 4 november
Dorpsspel op verplaatsing

14u00 – 17u00
Parking Aard

Omdat we Aalter al door en door kennen gaan we vandaag eens op
verplaatsing. De locatie blijft voorlopig geheim zodat jullie niet stiekem
kunnen gaan verkennen. Transport naar onze locatie zullen we op
voorhand wel bespreken in onze “wij zijn mee met onzen tijd” fb groep.

De Giverleiding,
Ken, Tom, Benoit en Wannes

september - oktober
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JeIeN Jij en Ik een Noodzaak (de ee wordt niet uitgesproken). Jins leven één jaar te intens samen
in hun jintak. In hun eigen ‘hippe’ steil werken ze knotsgekke activiteiten, projecten en zelf hun
kamp uit. Met andere woorden hieruit groeit dus engagement voor de groep en voor de
samenleving.
22 – 23 september
Overgang

Zie uitnodiging
Kattenberg

Na al die jaren gewacht te hebben mogen onze stoere jongens en meisjes van
onze nieuwe JIN groep overgaan. Dit gaat natuurlijk gepaard met enkele toffen
opdrachtjes waarin jullie zullen moeten bewijzen of jullie wel echte sterke beren
zijn! Geef er maar een lap op he!
16 – 17 september
Dag van de Hulpdiensten

Kies een item.

Gemeentehuis Aalter

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

zaterdag 30 september
Inrichten Jinbar + Ouderbar

10u00 – …
Kattenberg

Nadat we een heel jaar in de jinbar op enkele prachtige zelfingenomen
portretten hebben mogen kijken, onze service op een stuk beton hebben
gekregen en af en toe goede muziek hoorden is het tijd om deze grondig
aan te passen aan onze wensen!
Zaterdag 7 oktober
Jinbar afwerken + Promofilmpje

14u00 – 17u00
Kattenberg

Om op onze Jinreis miljardairs te kunnen zijn, zullen we onze tewerkstelling
toch een beetje moeten promoten. En hoe doen we dat beter dan met een
promofilmpje te maken!
zaterdag 14 oktober
Lotenverkoop

9u00 – 12u00 en 13u30 – 17u00
Confectie Van der Elst (Sint-Maria-Aalterstraat)

YES eindelijk! Dit jaar is het de 28ste editie van de lotenverkoop. Om dit te vieren zullen we vandaag
van deur tot deur gaan om dit te verkondigen aan de mens en ze zelf misschien eentje te kunnen
verkopen.
september - oktober
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zaterdag 21 oktober
Putfeesten-vergadering

14u00 – …
Kattenberg

Jullie hebben ongetwijfeld al eens iets gehoord over de legendarische
Putfeesten! De traditie om u een beetje te verkleden houden we al ieder
jaar schoon in ere. Ook dit jaar gaan we ne keer brainstormen voor het
zaligste en misschien meest praktisch kostuum!
zaterdag 28 oktober
Kroegentocht

16u00 – …
Markt Aalter

Onze Michelin gids van de beste café’s in Aalter en omstreken is nodig toe aan
een vernieuwde versie. En hoe kan dit beter dan dit eens in de praktijk te
testen!

1 – 5 november
Bivak

Zie uitnodiging

Verdere info volgt.
Toedels
De Jin

Geoffrey

Zwoele blik

DJ ASSIX

Jochen
september - oktober

Emma

Sam

Metal Simon

Joris

Gaëlle

Thibault

For it is Abstract, original
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27 – 29 oktober
Olympische spelen
________________________________________________________________________________
Gegroet beste welpen,
Sinds de oude Grieken wordt de traditie van de vierjaarlijkse olympische spelen in ere
gehouden. Wat allemaal begon met discuswerpen en lopen is nu uitgegroeid tot de
hoogmis van de moderne sportwereld. De organisators hebben ons, jullie leiding,
opgebeld en gevraagd of wij konden op zoek gaan naar de allerbeste olympiërs en waar
zouden we die anders kunnen vinden dan tussen jullie, de moedige en eervolle welpen.
Het is dus tijd om jullie te bewijzen en te strijden om die felbegeerde medailles!!

Jullie worden vrijdag 27 oktober om 19u00 verwacht op parking Aard.
Daar starten we samen de tocht naar de bivakplaats in Berlare op wegelken 2.
Zondag 27 oktober om 12u30 mogen jullie moe maar voldaan worden opgehaald.
BELANGRIJK!!!
Gelieve vòòr 22 oktober 2017 in te schrijven door een mailtje te sturen naar
welpen@scoutsaalter.be
De inschrijving is pas definitief eenmaal er
€30 overgeschreven is op BE57 7370 1308 4535
WAT HEBBEN JULLIE NODIG?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hemd en das
Ondergoed
Kousen
Stevige schoenen
Lange broek
T-shirts
Warme pulls
Zaklamp
Slaapzak
Matje
Pyjama
SIS-Kaart !!!
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o
o
o
o

Verkleedkleren (aandoen bij
vertrek)
Gamel/plastic bord
bestek
beker
Keukenhanddoek
Toiletgerei (tandenborstel,
tandpasta, handdoek, washandje)
Wat neem je niet mee?
Gsm
Mp3 – ipod
Gameboy e.d.
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Youtube weekend
Bivak jonggivers
Beste jonggivers what’s poppin
Jeeej, het eerste bivak is er weer! Op dit bivak gaan we de wereld van youtube gaan
verkennen. Vloggen en disstracks maken zal er allemaal bij horen. Ons leven zal
helemaal in functie van de media verlopen. Oefen dus maar al allemaal jullie
oneliners want dit bivak will be lit. Be there or be a vierkantje!
Wij verwachten jullie allemaal op vrijdag 27 oktober om 19u aan Parking Den Aard
en carpoolen van daaruit naar moerkensheide in de pinte!!!
Jullie mogen zondag 29 oktober omstreeks 12u terug opgehaald worden in
Moerkensheide in De Pinte
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak en matje
Voldoende kledij voor 2 dagen (kousen, onderbroeken, T-shirts, truien,
schoenen, broeken, jas/regenkledij,…)
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, deo, lenzen…)
Medicatie
Handdoek
Gamel, beker en bestek + keukenhanddoek
Zaklamp/koplampke
Pot toespijs
Vree veel goesting
30 euro (aan de leiding geven bij vertrek)

Kom allemaal af want youtube maakt ons rijke tatas $$$ !!!
september - oktober
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Geen grens geen grens…
Giverbivak 27-28-29 oktober
Grenzen zijn van alle tijden en zijn al vaak een discutiepunt geweest waarvoor velen het leven
moesten laten. Dit weekend gaan we op zoek naar de grens. Voor een keer niet de figuurlijke
grens. Wel een van de meest illustere grenzen ter wereld. De grens Oost-West. Of de grens nu
werkelijk bestaat of niet is ondanks tereur niveau 3 nog steeds niet duidelijk. Aan ons om dit
samen, op de beats van kraantje pappie, uit te zoeken.
Wat pakken we mee?
•
•

Slaapzak en matje
Genoeg kleren voor het weekend (check het
weer)

•
•
•
•
•
•

Toiletgerief

•

Gamel en bestek
Drinkbus
Handdoek
Zaklamp/koplamp
Een goede rugzak/fietszak om al dit gerief in
kwijt te kunnnen
Een fiets die in orde staat

Wat pakken we niet mee?
•

Snoep, Ipod, gameboys, ALCOHOLISCHE DRANKEN!

Waar spreken we af?
Vertrek: vrijdag 19.00u aan parking Aard. Met een fiest die voledig in orde staat (LICHTEN!!)
Terug: zondag 13.00u aan parking Aard.

Wat kost dat?
€30 per persoon mee te nemen bij vertrek

Smeer jullie kuiten maar al in en tot dan!
De giverleiding,
Benoit, Ken, Tom en zonnige groeten uit Barcelona van wannes.
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…Casper nen maïsboer is
…Casper niet op tijd kon komen
…Hij daarom maar langs de achterdeur is binnengekomen
…Lodewijk en Joran het begrip TEAM wel heel serieus nemen
…Fluffy zijn beste dag van jinkamp niet op jinkamp was
…Lodewijk hem 0.15 keer kan optrekken
…Sam D dit zeker dubbel zo veel kan
…Hij ook dubbel zo goed met een machete overweg kan
…Lodewijk gelukkig nog nooit een machete heeft vastgehad
…Zoe geen pijlen nodig heeft
…Ze de parking toch weet ligggen
…Stan het werk ziet
… Arne altijd eentje meer heeft
… Den espace toch net eentje beter is dan de partner
… het wel een multipla blijft
… Dat de planché kelso wel eens durft leggen
… Taxi Arne goedkoper is dan taxi Jarne
… Sam al eens graag de zetels ipv de plantjes water geeft
… De astra hier ook al in heeft mogen meedelen
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De werken aan de nieuwe brug over de sporen zitten erop. Dit maakt dat kattenberg niet langer
afgesloten is. Om de verkeersdrukte voor en na de vergaderingen te verminderen vragen wij om
de straat maar in 1 richting te gebruiken zoals aangegeven op onderstaand plannetje.
Alvast bedankt!
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