Scouting for dummies
SCOUTS EN GIDSEN DE WITTE KAPROENEN AALTER
WERKJAAR 2017 – 2018
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1 Scouts Aalter Algemeen
1.1 Ontstaan en structuur
Scouts Aalter werd opgericht in 1963, toen onder de naam VVKSM De Witte
Kaproenen. In 1967 werd de VZW De Witte Kaproenen opgericht door Jozef
Martens, dit ter ondersteuning van de Aalterse scouts. In de jaren zeventig
slaagde de VZW erin een permanent scoutslokaal te voorzien op de Kattenberg. In 1999 slaagde de VZW er in om het zo gewilde speelbos aan te kopen
en zo de scouts te voorzien van een eigen speelbos. In 2006 werd de naam
VVKSM vervangen door Scouts & Gidsen Vlaanderen. Op 29 september 2013
werd het gloednieuwe scoutslokaal geopend zoals deze nu te bezichtigen
staat op de Kattenberg. Scouts Aalter is dus volledig onafhankelijk van de
gemeente wat betreft de eigendommen van het speelbos en het lokaal. Beide
zijn eigendom van VZW De Witte Kaproenen die alles openstellen voor de
gelijknamige scouts. Figuur 1 geeft een overzicht van de structuur van de
scouts van Aalter.

Figuur 1 Structuur Scouts Aalter.

1.2 Het werkjaar
In het werkjaar 2016-2017 waren er 207 leden (waarvan 46% vrouwelijk) en
23 leiding. De gemiddelde leeftijd van de leiding is 20.1 jaar. Alle leiding is
immers nog student.
Het scoutsjaar start elk jaar eind september met de overgang en de week
erna met de officiële startdag, meer hierover in hoofdstuk 4. Het scoutsjaar
eindigt het tweede weekend van mei met de slotdag. De kampen gaan steeds
door in juli. In Juni en Augustus is er geen scouts.
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1.3 Groepsleiding vs takleiding
De groepsleiding of hoofdleiding zorgt voor het welzijn van de werking van
de volledige scouts. Ze bereiden de groepsraad voor en leiden deze ook. De
groepsraad is een maandelijkse bijeenkomst van alle leiding waar de afgelopen evenementen en vergaderingen worden besproken en geëvalueerd en de
komende activiteiten en evenementen worden voorbereid. De groepsleiding
heeft het overzicht over alle takken en bespreekt met de takleiding eventuele
problemen binnen de tak zelf. De groepsleiding zorgt voor de inschrijvingen,
alle mailverkeer naar ouders met vragen omtrent inschrijving en algemene
opmerkingen. Verder budgetteert de groepsleiding ook alle materiaalaankopen. U kan ze aanspreken op de vergaderingen of mailen via groepsleiding@scoutsaalter.be.
De takleiding zijn personen van een bepaalde tak (kapoenen, welpen, etc.)
die verantwoordelijke zijn voor die bepaalde groep. Ze zorgen met andere
woorden voor communicatie tussen ouders en de groepsleiding. Zij zijn het
eerste aanspreekpunt bij vragen omtrent activiteiten of opmerkingen voor
een bepaalde tak. Gelieve dus bij vragen omtrent een activiteit, bivak, kamp
of andere opmerkingen eerst bij hen te gaan en niet direct naar de groepsleiding. De groepsleiding is namelijk niet op de hoogte over alle details binnen
een tak. De takleiding kan aangesproken worden op de vergaderingen, maar
kan ook bereikt worden via mail. Elke tak heeft zijn eigen mailadres, nl. ‘naam
tak’@scoutsaalter.be (bv. kapoenen@scoutsaalter.be, etc.). Zij zullen je dan
zo snel en zo goed mogelijk bijstaan. De personen die takleiding zijn, staan
aangegeven op de leidersklapper, te vinden op de website.

1.4 Het lokaal
Ons lokaal werd geopend op 29 september 2013, na meer dan 20 jaar palaver. Het werd in 2016 nog verkozen tot het mooiste scoutsverblijf van België.
Ons lokaal werd gefinancierd door onze VZW en deels gesubsidieerd door CJT
(Centrum voor JeugdToerisme). Hierdoor zijn wij verplicht om in de schoolvakanties ons lokaal open te stellen voor verhuur. De opbrengst van deze
huur gaat natuurlijk naar onze VZW voor de verdere afbetaling van het lokaal.
Dit betekent dat er in de schoolvakanties vergaderingen zullen doorgaan buiten de Kattenberg. Bij schoolvakanties die 1 week duren zullen dat twee zaterdagen zijn, bij schoolvakanties van 2 weken, drie zaterdagen. Meestal zal
er 1 van de weekends een bivak vallen, de andere weekends kunnen de vergaderingen eventueel doorgaan aan de kadans, speelplein Maria-Aalter, etc.
Aangezien ons lokaal een jeugdlokaal is, wordt ons lokaal niet verhuurd voor
privéfeestjes.
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2 De takken
2.1 Kapoenen (email: kapoenen@scoutsaalter.be)
Dit is de jongste tak en is voor kinderen vanaf het eerste leerjaar (6 en 7
jaar) tot het tweede leerjaar (8 jaar). Het leven van een kapoen is er één vol
spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen wordt
samen met hen de wereld ontdekt. De leiding gaat hierbij uit van het kind
zelf, van wat hen boeit en aanspreekt. De kapoenen gaan eenmaal op bivak, dit in de paasvakantie. Tijdens de herfstvakantie
wordt er in plaats van een bivak een heuse daguitstap gepland.
De kapoenen gaan op kamp begin juli direct na of juist voor de
welpen en dit voor 5 dagen (4 nachten) in lokalen zonder bedden. Afhankelijk van het jaar gaan eerst de kapoenen op kamp
en dan de welpen of andersom. De kampdata zijn altijd vanaf
het begin van het jaar te vinden op de site.

2.2 Welpen (email: welpen@scoutsaalter.be)
Deze tak is voor kinderen uit het derde leerjaar tot het vijfde
leerjaar. Het is typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren doen.
Ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van
elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen en fantasie. De welpen gaan tweemaal op bivak, in de herfstvakantie
en paasvakantie. De welpen gaan op kamp begin juli, direct na of
juist voor de kapoenen en dit voor 7 dagen (6 nachten) in lokalen
zonder bedden. Afhankelijk van het jaar gaan eerst de kapoenen
op kamp en dan de welpen of andersom. De kampdata zijn altijd
vanaf het begin van het jaar te vinden op de site.

2.3 Jonggivers (email: jonggivers@scoutsaalter.be)
De jonggivertak is voor jongeren van het zesde leerjaar tot en
met het tweede middelbaar. Jonggivers trekken er graag op uit
in de natuur of verkennen hun buurt. In vaste leefgroepjes of
patrouilles werken ze samen en nemen ze initiatieven: van kattenkwaad tot leuker. Ze krijgen een waaier van mogelijkheden
om mee te beslissen, zelf de handen uit de mouwen te steken
en allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen. De jonggivers
gaan tweemaal op bivak, in de herfstvakantie en paasvakantie.
Het kamp valt steeds in juli en duurt 10 dagen (9 nachten) op
een terrein in Wallonië met een rivier en in tenten. Afhankelijk van het jaar
gaan eerst de jonggivers op kamp en dan de givers of andersom. De kampdata zijn altijd vanaf het begin van het jaar te vinden op de site.
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2.4 Givers (email: givers@scoutsaalter.be)
De givers zijn voor jongeren van het derde tot het vijfde middelbaar. Bij de givers is er ruimte voor grotere projecten. Met
de groep een snuifje avontuur realiseren of uitgedaagd worden
door elkaar. Vanuit eigen interesses op zoek gaan naar zichzelf
tussen soortgenoten. Dit door typische activiteiten of door een
experiment waaraan givers in kleine groepjes mee voorbereiden. De givers gaan tweemaal op bivak, in de herfstvakantie en
paasvakantie. Het kamp valt steeds in juli en duurt 10 dagen (9
nachten) op een terrein in Wallonië met een rivier en in tenten. Afhankelijk
van het jaar gaan eerst de jonggivers op kamp en dan de givers of andersom.
De kampdata zijn altijd vanaf het begin van het jaar te vinden op de site.

2.5 Jin (email: jin@scoutsaalter.be)
De oudste groep, bedoeld voor jongeren van het zesde middelbaar die het jaar nadien leiding willen worden. Het jinjaar
wordt gezien als een voorbereidingsjaar op het leiding worden. Via stagevergaderingen komen ze in contact met de
verschillende takken. Brandbestrijdings- en EHBO cursussen
worden voorzien doorheen het jaar. De jin gaan op buitenlands kamp naar keuze in de eerste twee weken van juli. Om
dit te kunnen financieren organiseren ze doorheen het werkjaar een heleboel evenementen zoals een quiz, spaghettiavond, jinBBQ, etc. De jin staat jullie ook graag bij bij privéfeestjes of personeelsfeesten, etc. Tegen een overeen te komen vergoeding voorzien zij de
opdiening, afwas, opbouw van het feest, etc. Contacteer hen voor allerhande
klusjes of hulp.

2.6 Leiding (email: leiding@scoutsaalter.be)
Leiding word je na het jin jaar, wanneer men 18 wordt.
Als leiding neem je je verantwoordelijkheid op binnen je
tak en daarbuiten. Elke maand kom je samen met je medeleiding voor een takraad om alle activiteiten voor te
bereiden. Je bent aanwezig op de maandelijkse groepsraad en geeft hier ook je inbreng. Alle leiding zijn vrijwilligers en studenten die hun drukke studies moeten combineren met de scouts. Elke week opnieuw zijn ze op zaterdag van 13u tot 18u30 druk in de weer op de scouts
om toffe activiteiten voor te bereiden voor hun leden.
Daarnaast helpen ze ook mee op de talloze evenementen die binnen de scouts
van Aalter worden georganiseerd.
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3 Vergaderingen
3.1 Klassieke vergaderingen op Kattenberg
Behoudens uitzonderingen gaan de meeste vergadering/activiteiten door op
onze Kattenberg of nog beter bekend als KB (Kattenberg 5, Aalter) van 14u
tot 17u. Gelieve bij het brengen en het ophalen van uw kinderen rekening te
houden met het eenrichtingsverkeer op de Kattenberg, zie Figuur 2. Dit om
een vlotte doorweg te kunnen garanderen voor iedereen. Gelieve steeds
vroeg genoeg op voorhand het programmaboekje te raadplegen. Vergaderingen kunnen ook doorgaan op vrijdagavond of zaterdagochtend!!! Het programmaboekje is steeds te raadplegen op de site (www.scoutsaalter.be) of
in het boekje dat jullie elke maand per post krijgen.

Figuur 2 Eenrichtingsverkeer tijdens de vergaderingen.

3.2 Vergaderingen met afspraak op Parking den Aard
Bij bivaks, kampen of daguitstappen wordt er vaak afgesproken op Parking
den Aard (recht tegenover Hotel Orchidee). De bedoeling hiervan is om daar
af te spreken om te carpoolen naar de eindbestemming. Niet alle leiding heeft
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een rijbewijs of een auto ter beschikking. Daarom doen we tijdens deze uitstappen vaak een beroep op vrijwillige ouders die ons willen voeren. Dit om
de kost van het huren van een bus en dus de kost voor de uitstap te drukken.

3.3 Vergaderingen tijdens de schoolvakanties
Zoals reeds vermeld worden tijdens de schoolvakanties onze lokalen verhuurd aan andere jeugdbewegingen, organisaties, etc. Dit betekent dat voor
onze vergaderingen wij dan moeten uitwijken naar andere pleinen, speeltuinen of bestemmingen. Tijdens de herfstvakantie zal er tijdens 1 van de twee
weekends bivaks georganiseerd worden en voor de kapoenen een daguitstap.
Ook tijdens 1 van de drie weekends van de paasvakantie zullen er bivaks zijn
voor alle takken.

3.4 Vergaderingen tijdens de blok
Het is met trots dat wij mogen meedelen dat wij 1 van de enigste scouts zijn
die tijdens de maanden december en januari toch nog vergaderingen geven.
Alle leiding zit dan in de blok. Om die reden worden er vanaf half december
en volledig januari meestal avondvergaderingen zoals filmavond, casinoavond, gezelschapsspelletjesavond, etc. gegeven. Uit ervaring blijkt immers
dat de leiding dan het minste tijd verliest en de namiddag goed kan gebruiken
om te studeren en dan ’s avonds als ontspanning naar de scouts kan gaan.
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4 Evenementen
4.1 Overgang
Het begin van het werkjaar voor de leden die het jaar ervoor reeds lid waren.
De overgang gaat meestal door in de tweede helft van september van vrijdagavond tot zaterdagnamiddag op onze Kattenberg. Op dit evenement krijgen de leden die overstappen van een jongere tak naar een oudere tak een
aantal proeven voorgeschoteld. Bij slagen is hun ‘overgang’ een feit. De uitnodiging voor de overgang wordt steeds tijdens onze inschrijvingstour begin
september rondgedeeld huis aan huis. Er is steeds een bepaald thema waarin
de kinderen zich zo goed als mogelijk moeten in verkleden. Er wordt verder
ook nog een show voorzien door de jin. De kapoenen en welpen slapen in het
lokaal, de jonggivers en givers in tenten.

4.2 Startdag
De officiële start van het nieuwe werkjaar, meestal het laatste weekend van
september. Op deze dag verwelkomen wij graag alle oude en nieuwe leden.
Dit is ook het ideale moment om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen
naar de scouts die de scouts eens willen leren kennen. Per tak zal er een toffe
activiteit georganiseerd worden om iedereen beter te leren kennen. Elk nieuw
lid mag vrijblijvend 3 vergadering eens proberen alvorens definitief lid te worden. Met andere woorden iedereen mag eens langskomen en proberen bij
ons.

4.3 Lotenverkoop
Een reeds gekende actie van ons die we al ettelijke jaren doen voor de VZW.
Op deze dag gaan we van 9u tot 12u (behalve de kapoenen) rond in de straten van Aalter om lotjes te verkopen. In de namiddag starten we vanaf 13u30
tot 17u en verwelkomen wij ook de kapoenen die ons komen helpen. Op het
einde van de dag wordt iedereen ook beloond met een frisdrankje en pannenkoeken à volonté. Afspraak van dit evenement is steeds de eerste zaterdag van oktober aan Confectie Van der Elst (Sint-Maria Aalterstraat). De lotjes worden verkocht aan 2,5 euro per stuk. Op elk lotje staan twee nummers
waarmee een prijs kan gewonnen worden. De uitslag van de trekking staat
steeds vermeld twee weken na de putfeesten op de facebookpagina van de
VZW, hun site (www.putfeesten.be) en de wegwijzer. De opbrengst van dit
evenement gaat integraal naar de afbetaling van onze lokalen.

4.4 Paskoffer
Elk jaar op een zaterdag in oktober komt de paskoffer langs. Dit zijn pasartikelen voor kledij uit de Hopper Winkel (Scoutswinkel). Op deze dag is het
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mogelijk om hemden, broeken, rokken, T-shirts, sjaaltjes, pulls, etc. te passen en een bestelling te plaatsen. De bestellingen zullen dan enkele weken
later (drietal weken) af te halen zijn tijdens een vergadering op onze Kattenberg. De datum van de paskoffer zal steeds vermeld worden in het programmaboekje en op de site.

4.5 Putfeesten
Al reeds 40 edities zijn er gepasseerd van deze toffe fuif voor jong en oud.
Dit evenement wordt georganiseerd door de VZW ten behoeve van de afbetaling van onze lokalen. Locatie van dit gebeuren is steeds Ten Dauwe op de
derde zaterdag van oktober. Naast de fuif, biedt de VZW de mogelijkheid om
te eten. In Ten Dauwe wordt de bosmenu (3 gangen menu) geserveerd vanaf
19u en in Bacchus de meer uitgebreide woudlopersmenu. Een taxidienst voor
4 euro komt je halen bij jouw thuis of zet je opnieuw veilig thuis af. Elk jaar
wordt er een ambiancemakende coverband voorzien in de zaal van Ten
Dauwe om dan af te sluiten met beats van de jaren 70, 80 en 90 door Dj
Vermeire. Ben je meer een persoon die houdt van een babbeltje en goeie
cava of wijntje? Geen nood, naast de zaal wordt er elk jaar een verwarmde
tent voorzien met tafeltjes en stoelen, maar ook met gezellige zetels.

4.6 Sinterklaas
Elk jaar nodigen wij de sint uit voor een bezoekje aan onze scouts. Dat zal de
dichtste zaterdag rond 6 december zijn (meestal ervoor). De Sint voorziet
lekkers voor iedereen. Elke tak komt afzonderlijk bij de Sint. Nu heeft de Sint
graag een vol boek vol anekdotes (slechte eetgewoonten, stout gedrag of
goede en slechte gewoonten, etc.) over jullie kinderen. De Sint vraagt elk
jaar aan de takleiding om een mailtje te sturen naar de ouders voor deze
anekdotes. Een week voor zijn komst zullen jullie dan ook een mailtje hieromtrent in jullie mailbox krijgen. Gelieve hier massaal op te reageren zodat
de sint zich volledig kan laten gaan.

4.7 Muziekquiz VZW
Elke tweede zaterdag van januari organiseert de VZW hun ‘Foute muziekquiz’
in de gemeentezaal van Lotenhulle. Hits van de jaren 60 tot nu behoren tot
de menu. De VZW voorziet elk jaar ook een uitgebreide prijzentafel zodat
iedereen met een mooie prijs naar huis gaat. Een toffe avond verzekerd dus.
De opbrengst van deze quiz gaat ook integraal naar onze lokalen. De specifiek
datum en uitnodiging zal worden verspreid via de site en het programmaboekje.

4.8 Pannenkoekenverkoop
Een activiteit georganiseerd door de jonggivers ten behoeve van hun kamp.
Met de opbrengst financieren ze een toffe activiteit zoals kayakken, paintballen, klimmen, etc. op hun kamp. De jonggiverleiding en andere sympathisanten uit de leiding zijn een hele week bezig met pannenkoeken te bakken om
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deze dan op zaterdag door heel Aalter te verkopen. De pannenkoekenverkoop
valt meestal rond half februari.

4.9 Groepsfeest
Om de twee jaar organiseren we met onze scouts ons befaamde groepsfeest.
Het groepsfeest gaat altijd door in de maand maart in de oneven jaartallen
in de gebouwen van het Emmaüsinstituut. De jin zorgt voor stoofvlees met
frietjes en groentjes à volonté aan een democratische prijs vanaf 12u. Vanaf
14u krijgen we aaneensluitend optredens van alle takken alsook van de leiding van de verschillende takken. Telkens een heel tof gebeuren, zeker ook
om uw kind eens aan het werk te zien. De maand februari zal dan ook volledig
in het teken staan van voorbereiding op dit groepsfeest. Binnen elke tak worden dan de sketches voorbereid.

4.10 Paaseierenverkoop
De zaterdag voor Pasen doen we opnieuw een tocht door de straten van Aalter. Deze keer om Paaseieren aan de man te brengen. Afspraak is om 9u-12u
en 13u30-17u aan Confectie Van der Elst (Sint-Maria Aalterstraat). De opbrengst gaat integraal naar de groepskas om nieuw materiaal en speelgerei
te kopen voor de werking en de kampen.

4.11 Paasontbijt
Op Pasen organiseren we met de leiding ons reeds alombekende paasontbijt.
Vanaf 9u tot 12u kan u genieten van een uitgebreid ontbijt aan een democratische prijs. Plaats van dit gebeuren is de gemeentezaal in Aalter-Brug
(Cardijnlaan). Ook aan de jongsten wordt er gedacht. De paashaas zal namelijk verschillende keren paaseieren komen verstoppen op de speeltuin die
dan naar hartenlust kunnen gezocht worden. Dit evenement is break-even,
het is niet de bedoeling om winst te maken, het is meer een bedanking naar
de ouders en oud-leden en om een gezellige voormiddag te creëren met sympathisanten van de scouts.

4.12 Streekbierenavond + jinBBQ + Kampinfoavond
Dit evenement wordt steeds georganiseerd het eerste weekend van mei. De
givers houden hun openlucht café open met allerlei streekbieren aan democratische prijzen. Daarnaast kan u ook genieten van optredens van 2 bekende
bands uit de omstreken. Dit alles in een toffe scoutssfeer met een kampvuur.
De opbrengst van de streekbierenavond is om de giverkas te spijzen voor
hun kamp. Alvorens de streekbieren vloeien, kan u ook genieten van een
overheerlijke BBQ geserveerd door de JIN. De JinBBQ start om 19u waarna
er direct wordt overgegaan op de streekbierenavond. Vanaf 19u kan u ook
nog eens langsgaan bij de ‘kampstandjes’ van de verschillende takken. Hier
kan u reeds de kampuitnodigingen vinden voor alle kampen en eventuele
vragen omtrent het kamp rechtstreeks vragen aan de desbetreffende leiding.
Kortom een toffe en gezellige scoutsavond op zijn best.
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4.13 Slotdag
De slotdag gaat altijd door de tweede zaterdag van mei. Dit is dan ook de
laatste activiteit van het werkjaar voor het kamp. Elk jaar wordt er een daguitstap gepland. Activiteiten in het verleden waren een uitstap naar de zee,
naar de Blaarmeersen in Gent of naar een pretpark. Meestal wordt er met de
trein gegaan. Een lunchpakket dient meegenomen worden door de leden, de
leiding zorgt wel voor een vieruurtje in de namiddag.

4.14 Plage à gogo
Plage à gogo is dé openluchtfuif in Aalter georganiseerd door de leiding van
de scouts van Aalter op de tweede zaterdag van Augustus. Deze fuif trekt
jaarlijks zo’n 2000 man. Een team van 10 leiders is een heel jaar bezig met
de voorbereiding van dit groots evenement. Een groot deel van de opbrengst
hiervan gaat integraal naar de afbetaling van de lokalen en een kleiner deel
naar de wekelijkse werking, namelijk de groepskas, voor de aankoop van
speelgoed en kampeermateriaal.
Plage à gogo start de tweede zaterdag van augustus om 16u in de namiddag
met onze reeds befaamde ‘Terras à Gogo’. Het is dan reeds mogelijk om te
genieten van onze cocktails, gezellig te keuvelen met een streepje achtergrond muziek, terwijl de kinderen kunnen spelen op het springkasteel, onze
beach en in ons zwembad.
Vanaf 21u gaan we dan over op onze fuif, met twee stages. In de main stage
strikken we elk jaar DJ talent van over heel België. En dan is er nog onze
cocktailbar waar er kan gedanst worden op beats uit de jaren ’70, ’80 en ‘90
Kaarten kunnen steeds gekocht worden bij de leiding voor 6 euro in voorverkoop of 9 euro aan de deur. Tijdens Terras à Gogo (16u-21u) is de ingang
gratis.
De opbouw van dit groots evenement is elk jaar een huzarenstukje. Het
weekend er voor is alle leiding reeds present om alles te sjorren, want onze
fuif bestaat grotendeels uit eigen sjorringen! Gedurende een hele week is er
steeds leiding permanent in de weer. De afbraak gebeurt dan ook direct na
de fuif om 5u ’s ochtends op zondag, zonder te slapen. Wij zijn dan ook elk
jaar op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om tijdens de fuif een
shift van 3 uur te doen (tappen, tussentoog, ingang, bonnekesstand, etc.).
Alle hulp hierbij kan van pas komen. Ben je meer iemand voor het opkuiswerk? Ook daarvoor zoeken wij elk jaar massaal naar vrijwilligers. Heb je
interesse om ons hierbij te helpen? Stuur dan gerust na de kampen in juli
een mailtje naar plageagogo@scoutsaalter.be met uw voorkeur.
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4.15 Ouderbars
De ouderbars worden normaliter maandelijks gehouden. De specifieke data
worden steeds meegedeeld in de programmaboekjes en zijn ook te vinden op
de site. Bedoeling van de ouderbars is om ouders de mogelijkheid te bieden
om na de scoutsvergadering nog gezellig een consumptie te nuttigen aan een
democratische prijs met de leiding van hun kinderen. Met deze bars proberen
we de relatie tussen leiding en ouders te versterken en is er ook ruimte om
eventuele opmerkingen en/of tips mee te geven aan de leiding.

4.16 Evenementen jin
Zoals reeds vermeld organiseert de jin doorheen het jaar een heleboel activiteiten om zo wat centjes te verdienen voor hun buitenlands kamp. Maar de
activiteiten zijn vooral ook een aanmoediging voor de ouders van onze leden
en voor onze sympathisanten om nog eens gezellig samen te komen. Naast
deze activiteiten kan u de jin ook steeds aanspreken voor hulp op jouw privéfeest. Het bouwen van een speeltuin voor lente- en/of communiefeesten,
opdienen op babyborrels, verjaardagsfeesten, bedrijfsfeesten, etc. werden in
het verleden reeds met succes gedaan. De jin kan steeds geboekt worden op
hun emailadres: jin@scoutsaalter.be.
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