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Het volgende nummer verschijnt in januari

Ledenweekend|11 tot 13 november
Slaapvergadering|19-20 november
Kerstrozen|26 november
Avondvergaderingen|vanaf 9
december 

 



Belangrijke datumsBelangrijke datums
November

December 

11-13: LEDENWEEKEND
19-20: SLAAPVERGADERING 
26: KERSTROZEN

9: START AVONDVERGADERINGEN   
JV/JG/GIVERS/JIN 
16: START AVONDVERGADERINGEN
KAP/KAB/WELP/BEER



Voorwoord
Hallo scouties!

 
Het scoutsjaar 2022-2023 ging TOP van start! 

Een drukke, maar plezante september-maand vloog voorbij met Speelstraat, Braderie, Overgang, Café
Ludwina ... Ondertussen zijn ook alle nieuwe scouties ingeschreven en zit de sfeer in alle takken zeer
goed :). Daarnaast kunnen we ook uitkijken naar heel wat aanstaande activiteiten. Zo vertrekken de

leden binnenkort al op hun eerste weekend. De leidingsgroepen zijn deze al vol enthousiasme aan het
voorbereiden. 

Ook de jaarlijkse kerstrozenverkoop staat weer op de planning. We verwachten jullie alvast in grote
getallen op de scouts. De opbrengst van de kerstrozen gaat integraal naar het scoutslokaal.

Het einde van het jaar betekent ook dat onze Belgische temperaturen weer gaan dalen, en dat de
examens weer voor de deur staan. Daarom schakelen we in december ook weer over naar

avondvergaderingen.
 

We wensen jullie vanuit de groepsleiding alvast een met cadeaus overladen Sinterklaas, een zorgeloze
kerst, en een gelukkig nieuwjaar. 

 
Scouteske linker
De groepsleiding

Wannes, Thalia en Alice
 



 VOORZITTER

OUDERCOMITÉ
Wil je de scoutsgroep van je kind(eren) helpen? Of ben je grote fan van de leidingsploeg? Dan is

het scoutscomité iets voor jou!
 

Je hoeft geen scoutsverleden te hebben om bĳ ons aan te sluiten. 
Wĳ zĳn een groep ouders variërend in leeftĳd, interesses, lengte en gewicht 😉.

 
Onze taak is de groep ondersteunen waar zĳ ons nodig hebben. Een helpende hand tĳdens het
uitladen van de kampcontainer, een geldactie organiseren, het lokaal en terrein onderhouden,
…. en als er geen taakjes zĳn, delen we complimentjes uit en ook dát kan al heel veel betekenen.

 
Spreek gerust iemand van de leiding aan voor meer info of stuur een mailtje naar 

 voorzitter@scoutsengidsendepinte.be, onze voorzitter Ramses Forsyth, of naar
els.verkerken@gmail.com, onze pr-verantwoordelĳke.

Lieve Scouties, 
Beste Scoutsvrienden en -sympathisanten

 
We zĳn alweer toe aan een tweede succesvolle digitale versie van het Kontactje. Het

scoutsjaar is op volle kruissnelheid op weg naar de eerste kampweekenden voor de diverse
takken. Een ware beloning voor de niet aflatende scoutswerking van de leiding, maar ook
voor jou als betrokken Scoutie! Naast dit alles hebben we een niet onbelangrĳke actie op

sjortouw staan, namelĳk onze kerstrozenactie op 26 november. We roepen iedereen warm en
massaal op om hieraan deel te nemen, want dit is een heel belangrĳke actie waarmee we als

Scoutscomité de lening van ons vernieuwde dak kunnen afbetalen. We hebben alvast
prachtige rode en witte exemplaren besteld waarmee we alle huishoudens in De Pinte zo

mooi kunnen opfleuren, zelfs tot na Pasen. Kortom, je leest het – en je kunt het ook zien op de
agenda in dit contactje - er is nog zoveel moois in het Scoutsverschiet om samen te beleven
voordat we dit kalenderjaar afsluiten. We spreken sowieso al af op de Scoutsreceptie op 15

januari. Veel plezier, en alvast nog meer scoutswarmte gewenst in deze toch wel bĳzondere
tĳden!

 
Ramses Forsyth,

Voorzitter Scoutscomité De Pinte.
 





OUDERCOMITÉ
De leiding heeft er een drukke periode opzitten: overgang, Café

Ludwina, braderie, speelstraat, … Tijdens al deze
voorbereidingen was een warme chocomelk of een fruitig

theetje met een plakje cake een welgekomen, lekker
pauzemomentje.



Ook de ouders van leden houden van een drankje. Na de 1ste
ledenvergadering kon iedereen met een glaasje in de hand een

babbeltje slaan met oude gekende, de nieuwe leidingsploeg, het
scoutscomité, …

 



DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING



Ni
euwtjes

Midweek

Leidersweekend

Café 
Ludwina



KAPOENENKAPOENENKAPOENEN
Hey lieve kapoenies, hier zijn we weer!!! ‘t Is terug tijd voor twee gigantisch leuke maanden, dus zet
jullie maar al schrap! Wij kunnen niet wachten om jullie allemaal nog beter te leren kennen, samen
mega zotte spellen te spelen en de lekkerste 4-uurtjes te eten. Hopelijk kennen jullie allemaal de kreet
nog (voor de vergeetachtigen onder jullie som ik hem hier nog even op: Kapoenen… jieha! Max eet niet
graag… chocola! Tringeling… das goesting!) zodat we er volgende zondag alweer direct in kunnen
vliegen!!! 

zondag 6 november: Deze dag zou bij jullie allemaal een belletje moeten doen rinkelen, want exact 7
jaar geleden wonnen Hanne, Marthe en Klaasje K3 zoekt K3! Zoals jullie misschien wel weten, is Klaasje
er ondertussen alweer vandoor gegaan en heeft Julia haar plaats ingenomen, maar groot nieuws, vers
van de pers (dus vertel het nog niet door!!!): de huidige K3’tjes stoppen al en gaan op zoek naar nieuwe
kandidaten om hun plaats in te nemen! Haal jullie mooiste kostuums, dansmoves en engelen
stemmetjes dus maar al boven, want het belooft een spannende strijd te worden!!! 

zondag 13 november: Wist je dat 13 een ongeluksgetal is? Een golfbal 336 kuiltjes telt? De duurste
koffie ter wereld 5000 euro per kilo kost? Nu weten jullie het alvast.
Kennen jullie ook nog super nutteloze, maar mega interessante weetjes? Kom ze dan deze zondag aan
de leiding vertellen en verras ons met jullie meesterbreinen.

zaterdag 19 - zondag 20 november - slaapvergadering: YOYOYO lieve kapoenen!! Het is de tijd van het
jaar! We slapen een nachtje op de scouts!! En zie ginds komt de stoomboot uit spanje weer aan, want
we hebben speciaal bezoek! De leiding heeft veel mailtjes gestuurd en telefoontjes gepleegd en
speciaal voor jullie komt de Sint een beetje vroeger naar het land! Dus wees maar braaf of de pieten
nemen je mee in de jutte zak. (Vergeet niet jullie mooiste, coolste, leukste pyjama mee te nemen!!!)
(Verdere info en afspraken volgen later.)

zaterdag 26 november - kerstrozen: Jaja scouts op zaterdag ofwaaa. Oefen jullie meest schattige
gezichtjes maar al voor de spiegel, zodat jullie klaar zijn om veel kerstrozen te verkopen. 

zondag 27 november - geen vergadering: Oh nee, nee nee neeeeeeeeeeeeeee. Tis weeral van dat, ‘t is
geen vergadering. Dit is wel weer super jammer, het allerleukste moment van de week valt weg en dan
kunnen jullie allerliefste leiding niet zien. Maar de leiding geeft jullie een verre afstands knuffel dus
jullie kunnen thuis wel ravotten en jullie weer helemaal vuil maken.



zondag 4 december: De grote vraag van vandaag is: Is er al sneeuw of geen sneeuw. Bij sneeuw gaan
we NIET een sneeuwballengevecht doen of een sneeuwman maken maar als er geen sneeuw is gaan we
dat ook niet doen. Misschien kunnen jullie wel al eens naar de de Indianen bellen of ze de almachtige
sneeuwdans kunnen doen of misschien kunnen jullie zelf de sneeuwdans doen. Als dat lukt, dan nog
steeds geen sneeuwman maken. Jullie zijn te verwachten op de scouts zondag op een misschien
sneeuwige dag.

zondag 11 december: Guten Tag! Wie geht es dir? Lust auf einen unterhaltsamen Nachmittag? Und
wussten Sie, dass Äpfel rot und Bananen gelb sind? Dass es heute regnen wird und Sie deshalb Ihren
Mackintosh mitbringen sollten. Dass Deutsch eine super schwierige Sprache ist. Hebben jullie er ook
niets van verstaan? Geen probleem kom gewoon naar het lokaal en kom alles te weten.(Misschien krijgt
de kapoen die wie weet wat er in het tekstje staat een voordeel in het spel :) )

zaterdag 17 december - avondvergadering: Oei oei oei… minder goed nieuws. de scouts gaat een
beetje later door vandaag… Jullie lievelingsleiding heeft jammer genoeg examens en moeten
studeren… De vergadering gaat namelijk van 18-20 uur door, maar niet getreurd we maken er een
super leuke vergadering van! 

vrijdag 23 december - kerstfeestje: Oh neen! S.O.S.! De kerstelfjes zijn aan het staken en het is bijna
Kerstmis! Wat nu?? Kunnen jullie de kerstman helpen alle pakjes bij de juiste kindjes te brengen?
Helpen jullie het kerstfeest te redden?? En ja lieve kindjes, vandaag gaan we ook weer later naar de
scouts… (18-20 uur).

Oh dit was het kontactje dan weer…
Wat hebben we geleerd vandaag?
Nummer 1: Max eet NIET graag chocola
Nummer 2: Podemus is de allerleukste leiding
En nummer 3: gnidiel estekuelrella ed si sumedop
PEACE OUT





KABOUTERSKABOUTERSKABOUTERS
Dag beste kabbies,
De eerste 2 maanden van het scoutsjaar zijn al voorbij *ween ween*. Maar niet getreurd, er komen nog
veel epische maanden aan. Hou jullie vast voor ons eerste weekend woep woeppp #feesje. 
Later ook nog enkele avondvergaderingen om de feestdagen periode goed in te zetten!

zondag 6 november: Voilà, de eerste zondag van de maand én dit kontactje is weer aangebroken.
Weten jullie wat dit betekent?? Ja zeker wel, het is tijd voor weer een mega epische scoutsvergadering,
woehoewww!! Welk spel zal de leiding deze keer bedacht hebben? Nog een keertje pizza spelen? Of
weer een bosspel? Jaja kabouters, dit zullen jullie pas te weten komen van 14u tot 17u op de scouts. 

vrijdag 11 - zondag 13 november - ledenweekend: JOEPIEEEEEE, ‘t is zover. Het leukste weekend van
2022 is in aantocht. Alle info volgt nog via mail. Wij hebben er alvast keiveel zin in!! Kissessss xxx

zondag 20 november: Kun jij koken? Maar ook tennissen? En tekenen? En, en, en,… Wel de Homo
universalis (dat is een persoon die alles kan) kan dit logischerwijs allemaal!
Er werd ons verteld dat er misschien in 1 van onze kabouters ook een echte Homo universalis schuilt
*WAAAAAW* kom het ontdekken en wie weet ben jij wel een echte Homo universalis! Van 14-17u op
het lokaal!

zaterdag 26 november - kerstrozen: Oefen jullie schattigste en liefste gezichtjes maar in de spiegel,
want jullie zullen het nodig hebben vandaag. Wij gaan namelijk kerstrozen gaan verkopen, yeahh!!
Jullie mogen vandaag bij huizen gaan aanbellen en hun harten veroveren met jullie mooiste
glimlachjes :)

zondag 27 november - geen vergadering: Oei oei neem de zakdoekjes al maar bij de hand want het is
geen vergadering vandaag ;(. Slaap deze zondag dus maar goed uit dat jullie tegen volgende week
dubbel zoveel energie hebben om deze gemiste vergadering in te halen!!

zondag 4 december: Je hebt princekoeken, suikerwafels, oreos, plopkoeken, zandkoekjes,
letterkoekjes, smurfenkoeken, zelfs speculoos en nog zoveel andere overheerlijke koekjes. 
Jaja beste kaboutertjes, vandaag is het in de VS een hele speciale feestdag! Het is vandaag…   
 Nationale Koekjesdag!!! Wajowww te gek!!! Yeahhh ode aan de koekjes!!
Helaas wonen wij in België, maaaarrrrrrr wees niet getreurd want vandaag gaan wij deze feestdag
lekker vieren op de scouts! 



zondag 11 december: Hoezeeee ik heb horen waaien in de wind van de geruurtes van de toppen van
de bergen door de wind van de bergen dat het wel eens de nationale dag van de bergen is. Kom met
zen allen een grote berg maken op het lokaal van 2-5 zodat we ook deze feestdag kunnen vieren. 

zaterdag 17 december - avondvergadering: Knibbel knabbel knuisje wie sluipt er hier langs mijn
lievelingsplaatsje in de nieuwstraat. Het is willy wortel, de oranje knaap, van het zuidelijke, oostelijke
west Eurazisch Ethiopië.Trek je lekkere warme kleertjes maar aan voor de onwijs super leuke
avondvergadering van 6-8 woehoeee. 

maandag 26 december - kerstfeestje: *Jingle bells jingle bells jingle bell rock*, we vieren de
allerleukste feestdag van het jaar!! Ik denk dat jullie al kunnen raden wat deze feestdag is…;))) Train
jullie vingers maar op jullie inpak/uitpak skillz want deze zullen nodig zijn!! Verdere info van uur etc
volgt later!

Oke dat was het dan weer, tot de volgende keer!
Mic drop, peace out,
Xxxxxxxxxxxxx
Phao, Kdunk, Pico, Ikki 





WELPENWELPENWELPEN
zondag 6 november: 
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, hey!...
Eens zien hoeveel kerstliedjes je kan onthouden op zondag (datum) om 14 uur voor een epische
vergadering.

vrijdag 11 - zondag 13 november - LEDENWEEKEND: Whoehoew yea, eindelijk kunnen we weer op een
episch fantastisch weekend samen met onze beste vrienden en leukste leiding, maar ook super leuke
foeriers die super lekker eten maken. Pak jullie goed humeur en vuilste kleren mee voor ons eerste en
niet laatste weekend samen!!! Meer info krijgen jullie van ons. 
We verwachten jullie daar welpen xoxo je leukste leiding.

zondag 20 november: Jaja, vandaag is het jullie dag welpen. De dag van de kinderrechten, maar
hiernaast is 20 november ook de 324ste dag van het jaar. Wat een waw-factor dag, daarom gaan we
ook een WAW-factor episch spel spelen en jullie misschien wel eens voor 1 keer extra rechten geven.
Kom naar de scouts van 14-17 uur. Zie jullie daar poeps <3

zaterdag 26 november - kerstrozen: Kom vandaag met jullie schattigste, liefste welpen gezichtjes naar
de scouts & verkoop onze mooie mooie mooie ja mooie zeer mooie kerstrozen aan alle inwoners van
De Pinte - Zevergem. Laat alle mensen hun harten smelten met jullie schattige, mooie lach of verkoop
de bloemen met jullie goede verkoop zinnetjes.
Zie jullie massaal op de scouts bloemetjes!!!!!!!! 

zondag 27 november - geen vergadering: OUHHHHHHHHH jammmeerrr geen vergaderingg en jullie
missen ons super hard!! De leiding moet een klein beetje bekomen van een fantastisch & intens
weekend, maar geen getreur welpen, volgende week is de leiding helemaal in z'n geheel terug &
spelen we weer een groot mega cool spel met alle vriendjes samen!!!!! Zie jullie op de scouts van 14-
17 uur xxxxxxxxxxxxxxxxx

zondag 4 december: Ik heb horen waaien dat Ikki echt fel kan stinken, dussssss moeten we haar in
een groot bad steken. Kom naar het lokaal tussen 14-17 uur met je beste zeep, handdoek, bruisbal,
badeendje, ...



zondag 11 december: Wist je dat exact 5 jaar geleden Gloria Wekker de Joke Smit-prijs won?!?!? OMG
what thé hell, wajo, waw, formidabel, fantastisch, buitengewoon, wonderbaarlijk, kolossaal,
mastodontisch. 14u aan het lokaal. Peace out.

vrijdag 16 december - avondvergadering: Jeeeejjjj het begint donker te worden en de leiding moet
STUDEREN woehoew, dussss we doen een avondvergadering! Exacte datum en uur zullen we wel nog
mededelen aan jullie. 

vrijdag 30 december - kerstfeestje: Nog een?!!!?!?!? Tzal wel zijnnnn want de leiding moet nog een
laaaaannnge periode achter de boeken zitten, maaarrr wij maken SPECIAAL voor jullie tijd vrij. Hoe lief
is dat niet?

Mijn mama zei altijd tegen mij dat ik goed mijn kontactjes moet lezen, want dat niet doen is stout. (Yeah
yeah)
In de winter is het koud. (Yeah)
Ben aan het stappen in een woud. (Skt)
Doe een dansje met Wout. (Prrr)
Drink een koffie met Wout. (Uhu)
Doe de was met Wout. (Say what)
Ik zit moederziel alleen met Wout. (Lonely yeah)
Zoek uit wie Wout is geef hem een kusje op de neus en jullie beloning wordt zo groot als een reus.

Welpenleiding out 





BERENBERENBEREN
Lieve beren, we zijn al weer toe aan het tweede kontactje! Ook komende maanden gaan we weer elke
week spelen en plezier maken. Hou jullie maar klaar voor nog coolere vergadering en gekke spellen.
Hopelijk zijn jullie nog steeds even enthousiast!

zondag 6 november: Beren, hoe zit het met jullie scoutstechnieken? Kunnen jullie nog sjorren? En
vuur maken? Super goed als jullie dat nog allemaal kunnen maar als jullie nog een kleine opfrissing
willen is vandaag de perfect dag! Alles wordt nog eens in detail uitgelegd zodat jullie technieken weer
tiptop in orde zijn. 

vrijdag 11 - zondag 13 november - ledenweekend: Oh mijn god!!! We gaan op weekend!!! Joepie, nu
kunnen we terug allemaal samen op een matje slapen, een heel weekend spelletjes spelen, het beste
scoutseten eten, veel avontuur beleven en ons vooral super hard amuseren. Het thema en andere
belangrijke dingen zullen in de weekendbrief staan.

zondag 20 november: Hocus pocus pats, ik wou dat mijn scoutshemd roze was. Simsallabim, ik tover
dat Xebo klein wordt. Rakatakata, ik wens dat het een super leuke vergadering wordt. Hebben jullie
ook zin om te toveren en al jullie wensen te doen uitkomen? Dan moet je op de vergadering zijn want
vandaag worden we de beste tovenaars!

zaterdag 26 november - kerstrozen: Vandaag gaan we met de hele scouts kerstrozen verkopen! Haal
jullie schattigste snoetjes al maar boven, oefen nog even jullie beste verkooppraatjes, laag jullie haren
nog 1 keer goed en train nog een laatste keer op die mooie glimlach. Dit zal je vandaag allemaal nodig
hebben om suuuuuuper veel kerstrozen te verkopen. Praktische afspraken volgen later nog.

zondag 27 november - geen vergadering: Na al dat gesjouw en gezwoeg met heerlijke (wel niet om op
te eten) kerstrozen zijn we jullie (en zo ook de leiding) een dagje rust verschuldigd. Maar nu is de
vraag: “wat te doen op een zondag zonder scouts????”, hoor ik jullie allemaal denken. Awel doe maar
eens een dag rustig aan of je kan kiezen om er vol voor te gaan. Je kan de mama of papa helpen met
de grote herfst schoonmaak, zorg wel dat die niet kapot gaat, je spaak… 

zondag 4 december: Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd en dat
vlinders met hun poten proeven? Wist je dat een zeester geen hersenen heeft? Wist je dat een alien al
gern een toastje met zalm lust? Wist je dat dj Nico al gern ne keer draait op trouwfeesten? Wist je dat
Tannana al graag een keer een rondje loopt? Kom nog meer ongelofelijke en adembenemende feitjes
te weten van 14u tot 17u!!! 

https://www.knups.nl/wistjedat/een-kakkerlak-9-dagen-in-leven-kan-blijven-zonder-zijn-hoofd


zondag 11 december: Vandaag is het een hele speciale dag!! Weten jullie waarom? Vandaag is het de
enige dag in het jaar waarin 11 december valt. Jawel het is waar, echt. Daarom gaan we met alle
beertjes 11 december vieren vandaag. Kom met jullie beste humeur naar de scouts en we maken er een
ongelooflijk super de duper 11 december van, van 14u tot 17u op de scouts…

vrijdag 16 december: avondvergadering: Oja ojee de avondvergaderingen zijn weer aangebroken. Het
is dus weer tijd om gezellig met z’n allen rond het vuurtje te zitten en heerlijke smeuïge marshmallow te
eten. Of om twintig truien aan te doen zodat we niet bevriezen. We zullen zien want weten kunnen we
niet. Hopelijk kunnen jullie allemaal komen om honing te eten (gelijk een echte beer hehehe). Uren
volgen nog…

woensdag 28 december - kerstfeestje: Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, Is dat
iets wat je echt proberen moet, Want hoe je profiteren kan, Daar weten beren veel meer van, En beren
zijn als leraar beren goed. Kennen jullie dit liedje? Zo ja, kom naar de vergadering om te weten waarom
dit liedje héél speciaal is. Zo nee, kom toch ook maar. Uren volgen ojaa ojee.

We zijn aanbeland
Het is nog lang niet gedaan
Maar voorlopig wel

We kijken hard uit
Met z’n allen naar nieuwjaar
Leiding moet goed leren

Tot volgende keer
We zien jullie snel terug
Onthoud goed: “veel pret”

~ Haiku van Xebo 2022 ~





JONGGIDSENJONGGIDSENJONGGIDSEN
Niet te doen dit is hier al het tweede kontactje van dit scoutsjaar, wat gaat de tijd toch snel als je je
amuseert. Maar niet getreurd want er staan weer veel leuke activiteiten en namiddagen op het
programma. Lees maar snel verder om al een kijkje te nemen in de volgende activiteiten. 

zondag 6 november: Ooit al eens afgevraagd waar wij mensen vandaan komen? Of er misschien al
over geleerd op school? Laat al deze kennis voor een namiddag achter jullie en ontdek hoe het echt in
elkaar zit van 2 tot 5 aan het lokaal!

vrijdag 11 - zondag 13 november- ledenweekend: Joepie niet één namiddag scouts maar gewoon een
heel weekend, dat is dus voor geen geld te missen. Lekker een weekendje weg van huis met al je
vriendinnen en je rot amuseren met leuke spelletjes. Jaja ik heb het over het ledenweekend, sowieso
niet te missen dus!!!

zondag 20 november: Op 20 november 1947 huwde koningin Elizabeth ll van het Verenigd Koninkrijk
met Philip Mountbatter, kom allen naar het lokaal van 2 tot 5 om ook jouw ideale partner te zoeken en
de trouw van je dromen te organiseren!!

zaterdag 26 november - kerstrozen: HUPPAKEE ‘t is weer zo ver!!! Haal jullie beste verkooppraatjes
maar al boven, want vandaag is de dag der dagen waar lieve woorden, overprachtige kerstrozen en
vriendelijke lachjes centraal staan. Kom van deur tot deur mee verkopen en krijg in ruil een dag vol
plezier! Meer info volgt via de elektronische postduif!

zondag 27 november - geen vergadering: Omdat jullie stem hees is van kerstrozen te verkopen en
jullie armen stijf zijn van alle bloemen te dragen is er vandaag geen vergadering. Jullie kunnen de hele
middag genieten van jullie vers aangekochte kerstroos. We zien jullie volgende week weer fleurig
terug.

zondag 4 december: Mira que viene el vapor de España otra vez
Nos trae a San Nicolás, ya lo veo
Cómo su caballito salta por la cubierta
Cómo los banderines ya soplan de un lado a otro.

Su siervo se ríe y ya nos llama :
¡El que es dulce recibe golosinas, el que es travieso recibe las cuerdas!
Oh, querido San Nicolás, oh, ven y acompáñame.
Y no pases por nuestra casa tranquilamente.

San Nicolás, el obispo, escribe en su libro
Todo lo que escuchó en la visita anual
Quien fue dulce, quien fue travieso lo escribe allí.
¿Qué escribiría sobre ti y sobre mí?



→ Le esperamos de dos a cinco en nuestro barco de vapor (sólo niños grandes)!!! Ciao

zaterdag 10 december - avondvergadering: December, wat een fijne maand: het is vroeg donker, de
dagen worden kouder/korter, de examens loeren, we worden vroeger moe, we vergeten handschoenen
aandoen voor op de fiets en zitten bijgevolg met klamme handen in de les, de concentratie in de les is
nergens door al dat gehoest en gekuch, je raadt het al, verkoudheden komen eraan, die ene winterjas van
vorig jaar die zo vorig jaar is moet ge weer aandoen van uw mama en ge moogt geen nieuwe kopen want
uwen ouden is nog goed ma echt niet meer mooi. Zo van die dagen ja. Gelukkig ontvangt jullie favo
leiding jullie graag op onze eerste avondvergadering WOEHOEE!!! Wij zullen u opvangen met liefde,
zoetjes (zodat je niet kan slapen ‘s avonds hihi) en een episch spel uiteraard! Tot daaaaan xoxo

zaterdag 17 december - avondvergadering: Jaja, opnieuw een avondvergadering omdat jullie daar zo
naar vroegen. Misschien kijken we wel een film met popcorn of worden jullie lekker vuil tijdens een
sluipspel. Kom te weten welk spel we gaan doen en wie weet kan je wel eens een voordeel verdienen voor
dat spel.

dinsdag 27 december - kerstfeestje: Iedereen weet het tegenwoordig wel: de kerstman is cool, maar hoe
cool is hij eigenlijk? Vandaag zullen wij zeker eens nagaan of de kerstman in staat is ons bij te houden op
ons kerstfeestje. Wat we gaan doen? Goede vraag maar ik ga het lekker toch niet zeggen, verdere
informatie zal nog volgen maar wees maar zeker, ik ben zeker dat de kerstman ons niet gaat aankunnen.

Ja, ja, de eerste helft van het jaar zit er nu alweer op en terwijl jullie aan het genieten zijn van een
verdiende vakantie, denk eens aan jullie lievelingsleiding die hard aan het blokken is. Maaaaaaarrr geen
vrrees want binnen een maandje zijn we terug met fantastische vergaderingen.
Dus challaazzzz en vergeet nooit: jullie zijn cool maar de leidinck is cooler.

xxxxxxxx ynti, paupau, EMIEL en loortje





JONGVERKENNERSJONGVERKENNERSJONGVERKENNERS
Dag vuile venten! Het 2de kontactje is hier al, wat vliegt de tijd. Met superleuke vergaderingen en het
eerste weekend joepieeeee!!!! Wij kijken er alvast naar uit om jullie engelengezichtjes regelmatig te
zien :))

zondag 6 november: Dag 310 van het jaar. Dus nog 55 dagen tot het einde van het jaar. Er zijn 24 uren
op een dag of 1440 min. Omgerekend naar seconden is dat 86 400 seconden, waarvan je 10 800
seconden op deze superleuke vergadering zal spenderen. 

vrijdag 11 - zondag 13 november- ledenweekend: We gaan er eens op uit. Lekker op weekend, een
paar daagjes zonder ouders of broers en zussen, … Lekker gaan ravotten en veeeeel te laat opblijven.
Een goed weekend heeft een goed thema. Thema van dees weekend is dan ook… (diegene met het
beste idee krijgt een snoepje of een high five van Jamme). Meer info volgt!

zondag 20 november: Hey hey, jullie epische leiding hier. Wij verwachten jullie op de leukste plek van
De Pinte. Waar jullie kunnen zoeken naar een lange man met krullen. Flashback (you had to be there).
Zondaagse kleren aan, ons stalen ros wordt nog eens vanonder het stof gehaald voor ons legend-spel.

zaterdag 26 november - kerstrozen: Jajaaa leukste activiteit van het jaar is hier terug. Samen
deurbellen judgen en mensen prachtige bloemen aansmeren. Hiervoor hebben we jullie schattige
snuiten eens nodig in perfect uniform en ja Maurice dat is met groene broek.

zondag 27 november - geen vergadering: De leiding is moe, daarmee hebben jullie ook eens een
rustdag. Languit in de zetel liggen treuren en snotteren dat jullie niet kunnen komen. Maar we
verwachten jullie graag 4 december terug.

zondag 4 december: De Sint is zijn baard kwijt, nu durft hij niet buiten komen en kunnen jullie geen
cadeautjes krijgen. Helpen jullie een haarserum te ontwikkelen zodat deze brave man zijn baard zo
snel mogelijk terug groeit? Kom naar onze stoomboot in de Nieuwstraat met een wortel en een schoen
om 14u! 

vrijdag 9 december - avondvergadering: Ooooh heer, d'avond is neergekomen, de zonne zonk, de
duister klonk. De winden doorruisen de bomen & verre sterren staan allom. Wij knielen neeeeer
(*kniel*) om u te zingen, in ‘t slapend woud … (vul zelf verder aan). Oefen goed dit prachtige
avondlied zodat we dit vanavond van 20-22uur luidkeels kunnen jodelen in ons lokaaltje en heel De
Pinte jullie engelenstemmen kan horen :))



vrijdag 16 december - avondvergadering: Hopelijk zijn jullie niet bang in het donker want de tweede
avondvergadering is een feit!! Wij verwachten jullie met volle maag, in grote getale en (heel graag) met
een brik fristi voor jullie lievelingsleiding aan ons lokaaltje om 20 uur, tot sebiet heeeee! 

vrijdag 26 december - avondvergadering: Dapag liepievepe kipindeperepen, voopoor depe laapaatstepe
vepergapadeperiping vapan hepet jaapaar veperwapachtepen wijpij jupulliepie ipin jupulliepie meepeest
feepeestepelijpijkepe upunipifoporm, mepet hepet apantwoopoord vapan hoepoeveepeel “p’s” eper ipin
dipit tepekstjepe staapaan epen depe naapaam vapan depezepe spepecipiapalepe taapaal, opom
20uupuur aapaan opons lopokaapaal xopoxopo

Lieve jonge verkennertjes (aka vuile venten) wij (aka jullie favo leiding) zijn enorm blij dat wij dit
scoutsige jaar met jullie konden afsluiten! Wij klinken alvast op een stevig 2024 met veel fristi in onze
magen, eindeloos lange ruiltochten met veel lekkers om te smullen, vree goed weer op ons kamp zodat
we urenlang in de Semois kunnen dobberen terwijl we de allerluidste boer ooit proberen te produceren,
… (vul zelf verder aan) 
Tot binnenkort verkennertjes!

Stevige linkier,
visje aka bobo
mattisuuuuu
lotte tette zien
& jamme aka materiaalmeester 





GIVERSGIVERSGIVERS
Elabaaaaaaaaaaa hoegaatdaaaaaaa???
Juuuuuuuu alles guuuuuu???
Elk zijnen hoeiendaaaaaaah blij dat ik u weer zien maaaaaaaah!!!! Genoeg gerijmd, wat we eigenlijk
willen zeggen, WELKOM IN HET 2DE KONTACTJE VAN 2022-2023 xxx

zondag 6 november: 't Is crisis voor iedereen! Heb je ook al gemerkt dat de gasfactuur gestegen is?
Moet je dagelijks een boterhammetje minder eten om je auto nog te kunnen voltanken? Heb je
standaard thermisch ondergoed aan omdat je de verwarming niet meer aanzet? Wij hebben nu voor
jou de oplossing! Kom naar casino @lasVegascouts en win €€€ for life!!!

vrijdag 11 - zondag 13 november- ledenweekend: We weten dat jullie heel veel van ons houden en
eigenlijk elke dag met ons willen doorbrengen. Helaas moeten wij als heel geliefde mensen onze tijd
verdelen over al onze fans. Speciaal voor jullie maken we deze week echter 3(!!!) dagen vrij waarop
jullie kunnen meet&greet'en met ons! Bereid alvast voor welke prangende vragen jullie ons willen
stellen over ons hyperinteressant privé-leven…

zondag 20 november: Uiteraard weet iedereen wat er 20 november 1985 is gebeurd. Natuurlijk de
uitvinding van Microsoft Windows :0 >>WOW<< . Doe jullie ramen maar al dicht thuis en kleed je
warm aan, want het kan wel eens een koude dag worden. Vergeet zeker niet een glas water te drinken
voordat je naar de scouts komt. Stay Hydrated! 

zaterdag 26 november - kerstrozen: Ja, ja, het is weer zover. De allerleukste activiteit van dit jaar. De
kerstrozenverkoop!! Op deze top ochtend gaan we weer een heleboel verkooptrucs uit de mouw
moeten halen om deze prachtbloemen te verkopen. See you there!

zondag 27 november - geen vergadering: Helaas pindakaas... geen vergadering vandaag. Jullie leiding
heeft wat rust verdiend. No worries, want volgende week zijn we weer van de partij met een epische
vergadering. Tel dus maar af, het zal de moeite zijn!! Ps: kaas is lekker.

zondag 4 december: Sinterklaasje bonne bonne bonne. Sinterklaas is weer aangekomen met zijn
extreem uitstotende stoomboot. De groene voetafdruk van Sinterklaas is hierdoor dus zeer slecht, op
zijn oude groene schimmelvoeten na natuurlijk. Daarom hebben wij vandaag een speciale gast op de
scouts, namelijk Elon Musk. Hij gaat ons een lezing geven over lithium-ionbatterijen. Daarna moeten
jullie zelf een elektrische stoomboot maken. Kom alvast naar het lokaal tot 2 van 5, met een
sinterklaaskoek.

vrijdag 9 december - avondvergadering: Ronny is een pony. Maar Ronny heeft een groot probleem.
Ronny de pony kan niet slapen als het donker is. Om Ronny een hart onder de riem te steken hebben
we dan ook maar besloten om avondvergaderingen te geven. Zo kan Ronny overdag slapen en 's
avonds naar de scouts komen. We verwachten jullie dus allemaal om Ronny welkom te heten. Wees
niet te bang om een cadeau mee te nemen voor Ronny. Peace out.



vrijdag 16 december - avondvergadering: Ontdaan van zijn schil stapte de aardappel in bad. “Is dit wat ik wil” dacht die rare patat, “of maak ik een fout”. Nu is het nog koud, maar straks wordt het heet.

zaterdag 17 december: En na deze pan? Ach ik zit er niet mee, waar ik eindigen kan, ik zat toch al in de
puree!! Wist je dat we al circa 57 miljard frietjes hebben geconsumeerd en we gemiddeld zo’n 18 kg patat
per jaar eten, amai. Dus, see you on the scouts voor een epic patat vergadering!!

vrijdag 23 december - kerstfeestje: Het draait niet om de kerstboom, met de ballen en de piek, de lichtjes
en de strikken om de glanzende cadeautjes voor het knapperende haardvuur.
Het gaat niet om de tafel gedekt met keurig servies, met geurige gerechten en volle rode wijnen.
Het draait niet om de vlokken fijn wit sneeuw, die uit de lucht neerdwarrelen op aarde en de wereld
schilderachtig een andere kleur geven.
‘t Gaat om Jezus’ komst op aarde, heel eenvoudig, in een stal. Hij kleurt je leven met Zijn bloed veel witter
nog dan sneeuw, niet voor één dag, maar eeuwig Kerstfeest.
Het draait om Hem, het gaat Hem om jou!!
Voila met deze klapper beginnen we aan een heerlijk kerstfeestje, denk daar maar over na!!

Hasta la vista broeders van andere moeders!! Er is alweer een eind gekomen aan dit wonderbaarlijke
poëtische kontactje!! Maar wees niet getreurd neven, er komen nog genoeg kontactjes om van te beven!
(#darijmt)
Tot de volgende, juju!
A l'aise, 1-Ass, Nicener en Titi Bock 

 
 





JINJINJIN
Gegroet Jin.
Tot u spreekt andermaal de verheerlijking van het scoutsgebeuren, uw vriend in nood, die dag en
nacht paraat staat, de helpende hand en uw (of het zou tenminste zo moeten zijn!) groot voorbeeld:
De Leidinck. Na 36u stresserende onderhandelingen in de Wetstraat 1, 1000 Brussel, presenteren wij
u de tweede psalm van de bijbel van elke zichzelf respecterende Jin van De Pinte, de On the Origin of
Species, de An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations van de Scout: Het
Kontacje. Graag uw aandacht voor het komende op zichzelf staande staaltje literatuur.

zondag 6 november: Dit weekend zijn wij gecontacteerd geweest door een een interimkantoor dat op
zoek is naar jobstudenten die een vakantiejob nodig hebben. Vandaar zijn wij zo vrij geweest om jullie
CV’s te maken en aan hun te geven. We hebben enkel hier en daar een beetje moeten improviseren.
Zo hebben we bij jullie allemaal één en hetzelfde talent gezet, namelijk dat jullie kei(woordgrap)goed
stenen en hout in een boom kunnen gooien. We moeten dat dus wel eens testen, want onze reputatie
van eerlijke mensen staat op het spel. Kom dus naar de scouts om de schoen van Momo eindelijk uit
de boom te gooien.

vrijdag 11 - zondag 13 november- ledenweekend: “WAJOW! Coolste evenement ter wereld is nu al
aangebroken of wa?!” Yup, jullie ogen bedriegen jullie niet! Bereid jullie voor op een weekend lang de
leiding ambeteren en de leiding die in ruil spellen maakt waarbij jullie sick in het nadeel zijn. “Ma allé,
das toch niet eerlijk?” Goh ja, you win soms, you lose soms. Hoe vroeger jullie dit leren, hoe beter. Om
een lang verhaal kort te maken: ‘Het wordt een mega leuk weekend en jullie moeten zeker komen!’
Kusjes van de leidink.

zondag 20 november: Schipper mag ik overvaren, ja of nee. Moet ik dan een cent betalen, ja of nee?
Wat moet ik doen? Wassen met citroen of mijn broek af doen? De band gaat nooit stuk, al heb je een
ongeluk! Je ziet maar, ze hebben elkaar. Ze krijgen het telkens weer voor mekaar. HEY! Ik kwam
voorbij een poppenkraam en ik zag daar al die poppen staan. Ik vroeg wat doen die poppen hier? Die
poppen drinken poppen bier. Die poppen drinken poppen wijn, wat zullen die poppen vrolijk zijn. 20
november staat de dikste throwback fuif op de planning, met alle greatest hits van jullie kinderjaren!

zaterdag 26 november - kerstrozen: Kerstrozen. Dé dag dat de koren van het kaf worden gescheiden.
Dé dag waarop een echte scout in korte groene broek de winterse winden en regen trotseert. Dé dag
waarop jullie immuun moeten worden voor de vele smoesjes want ja ze zullen gesmeten worden.
Smoesjes zoals “Ik vind da echt schijtlelijke bloemen”, “Das giftig voor mijn kind/kat”, “Vorig jaar was
het nog 6 euro, ik vind dat te duur” moeten ontweken worden en teruggekaatst met de beste gevatte
antwoorden. Poets dus alvast uw tanden, haal uw verkooptrucs van onder het stof en dos u uit in
perfect uniform. Want vandaag is het D-Day

zondag 27 november - geen vergadering: Ninke ninke ninke, no vergaderingos por todos dezos dios.
Slaapt dus maar uit, verwen u met een warme chocomelk op deze grauwe grijze dag en kijkt naar de
winterbeelden op één. Hou je haaks en bis nächstes wochenende.



zondag 4 december: Aangezien jullie examens er bijna gaan zijn, willen wij jullie een avond vol
breindood plezier bieden. Vandaag doen we een spel met een niveau dat nooit boven kaka-pipi mopjes
zal gaan. Dus kom zeker naar de scouts als jullie nood hebben aan een avond zeer plat amusement!

vrijdag 9 / zaterdag 10 december - avondvergadering: Zoals de profeet Willy Sommers al in 1971
voorspelde zullen we vandaag de wereld andermaal verblijden met een zevental bloemen: néén, geen
anjers, maar rozen! Jullie aanwezigheid wordt om 20:00 verwacht aan de serre van de Nieuwstraat.

vrijdag 16 / zaterdag 17 december - avondvergadering: Beste klasgenootjes en juf. Vandaag ga ik mijn
presentatie doen over Scandinavië. Scandinavië is gelegen in Noord-Europa en telt, volgens de
meesten, 5 landen: Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en Denemarken. Het klimaat is er zeer koud
en er ligt vaak sneeuw. … Wajo vanavond zijn het presentaties ofwa? Pakt uw pyjama, badjas, … of
andere slaapkledij mee en vorm samen met uw usb-stick of doorgestuurde presentatie een boeiende
verhalende combinatie. En euh houdt wa boeiend eeee dangdééé. Yuyu!

vrijdag 29 december - avondvergadering: Houston, we have a problem. Het is al weer de laatste
vergadering van 2022. Please, sir, I want some more. Nee, zo werkt het helaas niet, maar niet getreurd!
Want we’ll be back en wij gaan to infinity and beyond voor jullie. Vandaar just keep swimming naar de
scouts om alle films te kijken waarvan er in dit tekstje quotes staan. “Wa?! Leiding da is absurd! Da zijn
kweet nie hoeveel films!” Snap out of it! Wij gaan dat gewoon doen, want nobody puts Baby in a corner
en da was zo ne grote vuurbal, jonge. They may take our lives, but they’ll never take our freedom. Kom
dus zeker naar de scouts om een leuke film te kiezen die we samen kunnen kijken. Hasta la vista, baby!

Vele aaikes op jullie mooie kopjes,
kusjes op jullie zachte wangetjes en
kletskes op jullie dikke poepjes!

Thalia Fernandez Lopéz Sànchez Soto Martin Vargas Lemeire y Bram Pedro Silva Pérez-Castéjon Ortiz
De La Montagne





GroepsleidingGroepsleidingGroepsleiding
Als groepsleiding zijn wij de eindverantwoordelijke

voor het spel van scouting in de groep en in de
takken, in het bijzonder voor het pedagogisch beleid

van de groep en de begeleiding van de leiding.
Kortom, de taak van groepsleiding is ervoor te

zorgen dat de groep goed functioneert en draait als
een geoliede machine! Bij ons kan je steeds terecht

met al je problemen, vragen en opmerkingen.

Wannes De Viaene
Kasteellaan 48
9840 De Pinte
0468/30.28.84

Thalia Lemeire
Geetschuren 21
9840 De Pinte
0468/18.32.13

Alice Reyntjens
Jasmijnstraat 1
9840 De Pinte
0471/52.43.40



Nuttige adressen
Kapoenen           kapoenen@scoutsengidsendepinte.be

Julia Dedain              Pont-Zuid 19                   9840 Zevergem      0485/50.07.74
Lotte Rottiers           Berkenlaan 16                   9840 De Pinte         0491/07.59.56 
Remi Vermeiren      Grote Steenweg  120B      9840 Zevergem      0474/21.19.61
Bram Ureel              Nieuwstraat 58                  9840 De Pinte        0479/29.40.69
Smilla Goosens         Jozef II-straat 90                9000 Gent              0490/39.74.44
Brent Bogaert          Blankaartstraat 13              9820 Melsen           0484/24.26.13

Kabouters          kabouters@scoutsengidsendepinte.be

Lars De Schuyteneer     Landuitstraat 9            9840 Zevergem         0470/50.07.74
Toulouse Forsyth          Heirweg 1B                9840 De Pinte           0494/98.79.15
Maud Dewaele              Hondelestraat 8           9052 Zwijnaarde       0485/16.49.51
Jitse Van Der Meeren    Heerweg-Zuid 62       9052 Zwijnaarde      04/68.28.85.66

Welpen                     welpen@scoutsengidsendepinte.be

Marie De VIaene      Kasteellaan 48                    9840 De Pinte        0497/78.91.72
Liesl Dejongh           Heerweg-Zuid 79             9052 Zwijnaarde    0468/23.85.22
Robbe Matthijs         Keistraat 125                      9840 De Pinte        0492/80.27.35
Mathijs DeKeyser     Krekelstraat 54                   9052 Zwijnaarde    0499/14.35.21
Mattis De Keyzer     Vier-Gekroondenstraat 23  9052 Zwijnaarde   0468/33.13.59

Beren                           beren@scoutsengidsendepinte.be

Clara Debaene          Frans De Potterstraat 35     9840 De Pinte      0499/10.31.50      
Morane Delboo        Paalsteen 5                          9830 Latem          0474/31.47.12
Theo Böting             Begonialaan 15                   9840 De Pinte      0471/78.01.45
Hannelore Huyghe   Nieuwstraat 33                   9840 De Pinte      0472/07.59.72

 



Jongverkenners                jv@scoutsengidsendepinte.be

Lotte De Schuyteneer  Landuitstraat 9                     9840 De Pinte    0468/32.28.11    
Thibault de Visscher    Koningin-Elizabethlaan 12  9840 De Pinte    0492/80.28.02
Jamie Derweduwen     Oudenaardseheerweg 42      9810 Nazareth   0478/54.21.57
Matisse Peltot               Jubeleumlaan 9                     9840 De Pinte   0468/33.13.59
Arthur Debaene           Frans De Potterstraat 35       9840 De Pinte    0494/33.35.75

Givers                          givers@scoutsengidsendepinte.be

Alice Reyntjens               Jasmijnstraat 1                9840 De Pinte     0471/52.43.40
Timon De Bock             Eikelstraat 21                  9840 De Pinte     0471/45.62.40
Bram Florizoone            H. Consciencelaan 40     9840 De Pinte     0474/03.94.32
Lies Van Hecke              Vlierstraat 3                    9840 De Pinte     0479/03.88.29
Wannes De Viaene         Kasteellaan 48                9840 De Pinte     0468/30.28.84

Jin                                       jin@scoutsengidsendepinte.be

Thalia Lemeire                 Geetschuren 21          9840 De Pinte      0468/18.32.13
Bram Van den Berghe      Moerkensheide 6       9840 De Pinte      0470/36.65.77

Pauline Janssens           Lostraat 82                  9000 Gent                  0471/34.78.30     
Emiel De Smet            Pont-Zuid 19              9840 Zevergem          0492/80.28.02
Lore Gurickx               Breughellaan 15          9840 De Pinte            0471/43.64.33
Ynti Goossens              Jozef II-straat 90         9000 Gent                  0491/17.27.39

Jonggidsen                          jg@scoutsengidsendepinte.be



Scoutskledĳ te klein of niet meer nodig??? 
Nog snel een hemd nodig om in perfect uniform te
zĳn???

Omdat kinderen nu eenmaal niet stoppen met groeien
en nieuwe kleren al snel niet meer passen, nemen we
graag de kleren over om deze aan een lage prĳs door te
verkopen. Zo kunnen de kledingstukken nog een tĳdje
met iemand anders het scoutsleven ingaan. 
Tip: snuister even in de kasten van de kinderen en
breng te kleine scoutskleren binnen op de scouts,
Nieuwstraat 78b 9840 De Pinte. Ben je zelf op zoek naar
kledĳ voor jouw scoutie, stuur gerust een mailtje met
jouw vraag naar:

tweedehands@scoutsengidsendepinte.be

Tweedehandskledij



Nuttige adressen
Lokaal

Wil je informatie over het lokaal
of wil je het graag even huren,
dan kan je hiervoor terecht op

het volgende emailadres:
verhuur@scoutsengidsendepint

e.be. Voor meer informatie en
foto’s van het lokaal, bezoek je

best eens onze website:
www.scoutsengidsendepinte.be.

Materiaal
Wil je soep maken voor 100

man of pannenkoeken bakken
voor 200 man, maar heb je

geen grote potten of pannen?
Wil je buiten slapen maar het
regent? Je kan steeds terecht

bij onze sympathieke
materiaalmeesters voor het

huren van materiaal: 
 materiaalverhuur@

scoutsengidsendepinte.be

Hopper Winkel
Ken je het probleem dat je

kentekens zoek zijn of je hemd
plots drie maten te klein? Niet

getreurd, de scoutswinkel heeft
alles wat jij nodig hebt. Ga in

gestrekte pas naar Hopper Gent,
Antwerpsesteenweg 242, 9040

Gent, 09/223.84.42. Meer info zie:
winkel.gent@hopper.be en

www.hopper.be. Vergeet zeker je
lidkaart niet voor scoutskorting! 

 
Ons groepsnummer: Dominiek

Savio Ludwina 01503 G 
 

Openingsuren: 
woe, don, vrij: 14u -18u 

zat: 10u - 12u en 13u - 17u30


