
Het volgende nummer verschijnt in september 



MAART

APRIL

MEI

BELANGRIJKE DATUMS

15-18 maart: Midweek Givers
18 maart: Spaghetti avond Jin
25 maart: Zwerfvuilactie

9 april: Pasen, geen vergadering
21 april: RagnaRock
22 april: Midsommar

13 mei: Groepsdag
21 mei: Laatste vergadering + kampinschrijving



VOORWOORD
Gegroet scouties!

 
Wij heten jullie - voor een laatste keer dit scoutsjaar - welkom in ons Kontactje!  Wees niet bang dat het

bijna gedaan is, er zitten nog veel TOP activiteiten aan te komen! We geven jullie een overzichtje:
 

Alle takken zullen dit semester opnieuw op weekend trekken van 10 tot 12 maart. De givers hebben
daarbovenop ook nog eens midweek van 15 tot 18 maart. De jin verwent ons met heerlijk eten op hun

spaghettiavond op 18 maart! Vergeet jullie zeker niet in te schrijven (check mail, website, sociale
media). Op zaterdag 25 maart (14u30-17u30 @OCP) zetten we ons in voor een schonere planeet,

samen met de FOS en de Chiro rapen we zwerfvuil in De Pinte. 
 

21-22 april wordt hét weekend van 2023! Vrijdagavond is er RagnaRock, een fuif in circustent op ons
eigen terrein! Zaterdag op Midsommar zijn er Kubb- en kaarttoernooien, een eetfestijn en

streekbierenavond. Zoals jullie kunnen zien, voor ieder wat wils! Meer info vinden jullie op alle onze
infokanalen! 

 
Dan is het nog niet gedaan! Op zaterdag 13 mei is er groepsdag, we trekken er met alle takken op uit om

een onvergetelijke dag op verplaatsing te beleven! De allerlaatste vergadering van het jaar is er op 21
mei, hier komen jullie de kampthema's te weten - spannend!

 
In juni ligt de scouts even stil, maar dat wordt meer dan goed gemaakt met de fantastische
scoutskampen in de eerste weken van juli! De kampdata vinden jullie verder in dit Kontactje.

 
Om af te sluiten, bedanken wij graag jullie - scouties - voor dit fenomenale scoutsjaar! Dankzij jullie
wekelijkse opkomsten konden wij superwijze vergaderingen, weekenden en vele andere activiteiten

beleven! We zouden zeggen, doe zo verder de komende maanden en jaren :) 
 

Stevige linker van de groepsleiding,
Thalia, Wannes en Alice

 
 



 VOORZITTER

OUDERCOMITÉ
Zo ziet een jaartje ouderrcomité eruit …. lachen, zot doen, serieus vergaderen,

koken, kuisen, nog eens vergaderen, eentje drinken, lekker eten, … We kijken al uit
naar volgend jaar MAAR eerst nog lekker feesten op 21 en 22 april! Op

zaterdagavond voorzien we voor jong en oud een héérlijke maaltijd in een
ontspannen sfeer, op een super locatie en met fantastische bediening.

Beste scouties, scoutsvrienden en ouders, 
 

We zijn alweer beland in het laatste digitale Kontactje van dit scoutsjaar. De tijd
gaat razendsnel en veel is reeds gebeurd. De nieuwjaarsreceptie is nog maar juist
achter de rug en we kijken vol goesting al vooruit naar de zomerkampen waarvoor
de leiding druk in de weer is om er terug een succesverhaal van te maken! Onlangs
hadden we nog een heel mooie en interactieve fijne wandeling, georganiseerd door
het scoutscomité op een stralende dag. De afwezigen hadden ongelijk. Dit is zeker

voor herhaling vatbaar! In parallel hebben we dit jaar ook nieuwe enthousiaste
scoutscomité-leden mogen verwelkomen in ons midden. Nogmaals, jullie merken
het: de scoutsmachine draait terug op volle toeren! Ik wens jullie daarom allemaal
alvast een boeiend einde van het scoutsjaar. Ook een dikke merci voor de leiding
en de groepsleiding voor een ongetwijfeld super georganiseerd mooi scoutsjaar!

 
Ramses Forsyth, voorzitter Scoutscomité De Pinte-Zevergem. 

 
 
.





De Jin van ’05 proudly present: Dé spaghettiavond van 2023. Wij willen jullie graag
uitnodigen om onze overheerlijke spaghetti te komen proeven in ons nederig stulpje, het
scoutslokaal. Er is een vlees optie en een veggie optie. Dit allemaal voor slechts 14 euro

voor volwassenen (+ 12 jaar) en 11 euro voor kinderen (-12 jaar). Uiteraard kan er
tijdens dit gastronomisch hoogstandje genoten worden van een drankje, dat jullie

bezorgd zal worden door onze bevallige jin.

SHIFT 1: 18u30
SHIFT 2: 20u30

 
Inschrijven kan via: https://forms.gle/CdFVcSZwdXbfzJqV6

 
Vanaf 21u zal de dansvloer opengezet worden zodat iedereen al dansend de spaghetti

kan verteren. Dit alles is ten voordele van ons jinkamp dat naar Kroatië gaat.
 

18 MAART

"SAVE THE DATE"

https://forms.gle/CdFVcSZwdXbfzJqV6?fbclid=IwAR3lm3JSK5j1x82ntXEWxywN6Y9GUMpkfaDIMHsyeKdJGzqEkoINYhOGbWA




"SAVE THE DATE"



Inschrijven voor het EETFESTIJN kan t.e.m. 
6 april via https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSeFP_WOVXk6Zz2A43BS2kQxFBlU
D7oqBYm9lAMbzLaBXadjQ/viewform

Inschrijven voor het MANILLENTOERNOOI kan via
https://forms.gle/3J3Cgrbm8zpV4U3eA

Inschrijven voor het KUBB TOERNOOI kan via
https://forms.gle/W59mrnkjKMdyAJFA6

https://forms.gle/3J3Cgrbm8zpV4U3eA?fbclid=IwAR0OYPJpHCuNaLxxzdRntK-6608d1ROkRlp-ZOLDdZGaAyRXg7isrwOj_LY
https://forms.gle/W59mrnkjKMdyAJFA6?fbclid=IwAR1uNGw5FIXzxijkvo6mOuD9bQQg2ixB7BcYYmifX92x2Lr053aa0mb9LuU


"NIEUWTJES"

Proef ons vikingbiertje!

Kampdata



Vanaf 26 maart



KAPOENEN
Omg kapoenen, slecht nieuws…. we zijn al aangekomen bij het laatste kontactje van het jaar #wenen. Maar
juist daarom zullen we er een SPETTERENDE editie van maken!! We kunnen niet onder woorden brengen hoe
hard we al hebben genoten van dit jaar en al onze mooie momenten samen, maar gelukkig moet de crème de
la crème, de kers op de taart, de top van de berg… nog komen: KAMP!!!!!! Jullie gaan toch ook mee??? 

ZONDAG 19 MAART: Lieve kapoenen, vandaag is het een belangrijke dag, want het is namelijk de voorlaatste
dag van de winter! Eindelijk tijd om de koude, donkere dagen achter ons te laten en te genieten van het
zonnetje :) Kijk, als je goed luistert, hoor je de vogeltjes al fluiten, en zie je al madeliefjes opduiken in de tuin!
Welkom van 14u tot 17u aan het lokaal om samen met ons het (bijna) begin van de lente te vieren xxxx 

ZATERDAG 25 MAART - zwerfvuilactie (14u30-17u30 OCP De Pinte): Belangrijke dag vandaag, onze jaarlijkse
zwerfvuilactie!!! Als er iets is waar wij echte scouties niet tegen kunnen, is het namelijk rondslingerend afval.
Kom ons dus helpen om van De Pinte een mooiere plaats te maken vanaf 14u30 aan het OCP xxxxx

ZONDAG 2 APRIL: Oei, beste kapoen, uw veters staan open… HAHAHA gefopt!!!! Dit was natuurlijk een
geweldige 1-april-mop van Zazoe (met officieel de beste humor van alle kapoenenleiding). Wat zeggen jullie?
1 april is al voorbij?? Niet als het van ons afhangt! Wees welkom aan ons lokaal om 14u om ons jullie meest
hilarische mopjes te vertellen :) 

ZONDAG 9 APRIL: geen vergadering: Jammmmer geen vergadering vandaag :(( Jullie leiding heeft het te druk
met paaseitjes eten. Tot volgende week!!!!

ZONDAG 16 APRIL: Vandaag is het werelddag van de stem. We hebben al vaak gehoord dat jullie prachtige
stemmen hebben, maar vandaag wordt de final battle gehouden. Want we beslissen voor eens en voor altijd
wie de mooiste stem heeft. Zet de thee maar al klaar want het wordt een harde strijd.

VRIJDAG 21 APRIL: RagnaRock: Omg, zei iemand daar: tijd om te dansen??? Vanavond gaat ein-de-lijk ons
gloednieuwe evenement van start, en met een knaller!!! Alle jeugd van De Pinte en omstreken is namelijk
welkom aan ons lokaal om te fuiven in onze prachtige circustent! Startuur wordt nog meegedeeld, stay tuned
xx 

ZATERDAG 22 APRIL: Midsommar: Ook vandaag valt er van alles en nog wat te beleven: iedereen is 's middags
welkom om naar hartenlust te manillen en/of te kubben (met een klein hapje en drankje uiteraard)! Blijf zeker
daarna ook hangen in de tent voor de streekbierenavond en het eetfestijn (want wie kan er nu weerstaan aan
heerlijke veggie lasagne / balletjes in tomatensaus / varkenswangetjes???) SEE YOU THERE!!

ZONDAG 23 APRIL: geen vergadering: De leiding had het top idee om op deze prachtige dag te gaan wandelen.
We waren goed aan het doorstappen en plots... Wat een ramp Google Maps startte niet meer, geen bereik,
geen oude kaart om de weg te tonen. Helaas zullen we nooit op tijd op de scouts geraken want hoe gaan we
de weg naar ons geliefde lokaal terugvinden? Volgende week kunnen jullie al onze spannende verhalen horen
:)



ZONDAG 30 APRIL: Wat was er eerst de kip of het ei? Waarom kan een mug vliegen maar een vlieg niet
muggen? Klopt het als iemand zegt 'Ik lieg altijd'? Het antwoord op deze vragen kom je te weten van 2 tot 5
aan ons lokaal.

ZONDAG 7 MEI: Vandaag is het 'dia de la madre' (moederdag) in Spanje :) Daarom hebben we vandaag een
vergadering die in teken staat van de moedertjes/vadertjes! Kom naar het scoutslokaal van 14u tot 17u om te
kijken wie het beste moedertje/vadertje of oudertje is! Tot dan xp

ZATERDAG 13 MEI: groepsdag: Ola!! We gaan vandaag een hele dag plezier maken met de hele scouts, maak
jullie klaar voor een scouteske namiddag vol fun en veel zun  Meer info volgt! 

ZONDAG 14 MEI: geen vergadering: Vandaag is het geen vergadering… Maar dat wil niet zeggen dat we jullie
volgende week niet verwachten natuurlijk! See ya next week kapoentjes XXX

ZONDAG 21 MEI: laatste vergadering + kampinschrijving: Snifsnifsnif, ik hoor de traantjes al opkomen… we
kunnen jullie jammer genoeg meedelen dat het de laatste vergadering is en hiermee dan ook het scoutsjaar
afsluiten! We nodigen dan ook alle oudertjes/voogden uit voor de kampinschrijving na de vergadering, hier
geven we meer info over kamp en kampthema! Slu kusjes 

Lieve lieve kapoentjes 
We zeggen nu daag en niet met een zaag 
We zeggen nu dankje en met een klein klankje 
Voor het ooooh zo leuke jaar 
En helemaal niet raar 
We zijn ook heel verdrietig maar gelukkig zien we jullie op kamp!! 
Dankje voor alles jongens 
Veel liefde 
De kapoenenleiding,
Xxxx





KABOUTERS
Oeioeioeioeioei, het laatste kontactje van ‘t jaar ofwa?! Jaja aan alle mooie liedjes komt een einde! ;( Maar niet
getreurd allerliefste kabbies, we hebben namelijk iets om naar uit te kijken… SCOUTSKAMPPP
JOEPIEDOEPIEEEEE. Natuurlijk gaan we eerst en vooral extra genieten van deze laatste maanden van het
scoutsjaar, met nog tal van leuke spellen, ons nieuwe scoutsevenement en nog zoooooo veel leuke dingen!

ZONDAG 19 MAART: Ik knutsel een frutsel en dan prutsel ik aan dat frutsel dat ik knutsel met een knuppel ik voel
een druppel op die knuppel en ik huppel met de knuppel weg van de druppel naar een dak op mijn gemak met op
mijn hoofd een brakke klak met een gat door mijn kat die in het bad met zijn nagel erin zat nu heb ik zin in een
patat die ik vergat in een bokaal wat een fataal verhaal maar nu finaal van 2 tot 5 aan ons lokaal! 

ZATERDAG 25 MAART - zwerfvuilactie (14u30-17u30 OCP De Pinte): Kaboutertjesss, vandaag een heel
belangrijke dag! We gaan er samen alles aan doen om De Pinte een nog mooiere plaats te maken!! Trek de
werkhandschoenen maar aan en kom samen met ons op pad om al het vuil op te rapen. Wij rekenen op jullie
enthousiaste steun!!!

ZONDAG 2 APRIL: Hey hoi, vandaag wordt het een zeer saaie vergadering :/, grapjeeeeee!!! Oei het is al 2 april, ik
loop een beetje achter met mijn mopjes. Hopelijk kan jij ons ook entertainen met jouw mopjes!!! Wees alvast maar
op je hoede, want wij zullen vandaag nog veel mopjes maken hehehehe..

ZONDAG 9 APRIL: geen vergadering: Helaas kabbies, vandaag zal een saaie zondagnamiddag worden ://// Je zal
jouw allerleukste leiding en jouw leuke vriendinnetjes een weekje langer niet kunnen zien. Begin alvast maar af te
tellen want volgende week wordt vast en zeker weer dubbel zo leuk!!!!

ZONDAG 16 APRIL: Wel wel wel, wie we daar hebben, de meest geliefde persoon in De Pinte en Zevergem en
omstreken, die maakte al een doorslaggevende uitvinding, bruin haar? Blond haar? Geen haar? Bereid jullie
interview-vragen maar al voor want je zal een zeer imponerend persoon ontmoeten van 2-5 aan ons nederige
stulpje. 

VRIJDAG 21 APRIL: RagnaRock: Omg, zei iemand daar: tijd om te dansen??? Vanavond gaat ein-de-lijk ons
gloednieuwe evenement van start, en met een knaller!!! Alle jeugd van De Pinte en omstreken is namelijk welkom
aan ons lokaal om te fuiven in onze prachtige circustent! Startuur wordt nog meegedeeld, stay tuned xx 

ZATERDAG 22 APRIL: Midsommar: Ook vandaag valt er van alles en nog wat te beleven: iedereen is 's middags
welkom om naar hartenlust te manillen en/of te kubben (met een klein hapje en drankje uiteraard)! Blijf zeker
daarna ook hangen in de tent voor de streekbierenavond en het eetfestijn (want wie kan er nu weerstaan aan
heerlijke veggie lasagne / balletjes in tomatensaus / varkenswangetjes???) SEE YOU THERE!!

ZONDAG 23 APRIL: geen vergadering: Ohnee tiereliert, de slechterik uit mega mindy, het is geen vliegtuig, het is
geen vogel, het is ook geen vergadering vandaag, wat sneu, dan maar dubbel zoveel energie volgende week! 

ZONDAG 30 APRIL: De vraag van vandaag, is eigenlijk al gesteld geweest, maar we stellen hem nog eens: wie o
wie maaar wieeee oooooo wieeeeeeee issssss de ma echt wie ma dan wie is ma wie is ma tis serieus ma wie o wie
heeft er een soepbord gebruikt om pasta uit te eten. Kom dat zien, kom dat zien van twee tot de vijven aan ons
lokaal. 



ZONDAG 7 MEI: Doet deze datum geen belletje rinkelen? Bij ons alleszins wel. We zullen het eens gaan vertellen
hè, vandaag twee jaar geleden, ma ook wel +3 maand en -12,45 dagen was het de dag dat Koning Albert van
zijn stoel viel. Maar was dat nu op een dinsdag of donderdag? Kom het ons vertellen van twee tot vijf aan ons
lokaaltje. 

ZATERDAG 13 MEI: groepsdag: Wat als het nu eens een hele dag scouts was in plaats van een
zondagnamiddag?! Dat is stiekem de droom van iedereen toch? Wel kaboutertjes dan hebben wij heel goed
nieuws voor jullie; jullie droom wordt vandaag werkelijkheid! We gaan een hele dag met de hele scouts op
uitstap! Meer info volgt nog:)

ZONDAG 14 MEI: geen vergadering: Vandaag is er met spijt in ons hart geen vergadering liefste kaboutertjes,
maar om het goed te maken hebben wij gezorgd voor een bezigheid voor vandaag: duss kennen jullie het
gezegde ‘in mei leggen alle vogeltjes een ei?’ En hebben jullie al gehoord over die ene grote discussie ‘Wat was
er eerst de kip of het ei?’ Dit is dus nog altijd tot op de dag van vandaag niet uitgeklaard. Maarrrrr vandaag
kunnen jullie thuis eens goed jullie hersenen pijnigen om voor eens en altijd een einde te maken aan deze
discussie! Tot volgende week (met het juiste antwoord)!

ZONDAG 21 MEI: laatste vergadering + kampinschrijving: Liefste lieve kabbies, het is de allerlaatste
vergadering.
Kom voor een laatste keer dit jaar naar onze vaste stek van 2-5, om een laatste grote vaarwel aan elkaar te
zeggen <3
Verder is er ook nog kampinschrijving, dan voert de leiding een hoogstaand cultureel toneeltje uit om het
kampthema te onthullen. Hierna krijgen de ouders nog extra info en de mogelijkheid om vragen te stellen!

*Snif* Ik ga het kort en bondig houden of de tranen zullen anders een waterval worden. Ik ben namelijk heel
verdrietig dat jullie deze fantastische leiding zullen moeten missen, want ja hoe fantastisch waren we eigenlijk?!
Maar wij zullen jullie natuurlijk ook heel hard missen!! Bedankt voor het leuke jaar!
 *traantjes (heeel veel traantjes)* 

Vele kusjes, we zien jullie graag en tot op kamp!

Pico, Phao, Kdunk & Ikki xxxx





WELPEN
Dag lieve welpen van ons, nog geen tijd om afscheid te nemen, nenene nog niet want wij hebben nog een paar
vergaderingen in petto voor jullie en natuurlijk niet te vergeten een heerlijk kamp!!! xxx de leiding 

ZONDAG 19 MAART: Wisten jullie dat 19 maart de 78ste dag van ’t jaar is in de Gregoriaanse kalender, blender,
ben der, dus zorg da gulder er ook zijt xxx iedereen welkom van 14u tot 17u op ons lokaal!!! Veel liefs, jullie
favoriete leiding, kusjes.

ZATERDAG 25 MAART - zwerfvuilactie (14u30-17u30 OCP De Pinte): Het klimaat is om zeep: bosbranden,
afvalsoep, luchtvervuiling,... we moeten onze planeet redden en alle kleine beetjes helpen. We trekken De Pinte
in om al het afval dat op straat ligt mee te nemen en zo de buurt weer proper te kunnen maken! Hiervoor
spreken we af aan het OCP De Pinte vanaf half 3 en jullie ouders kunnen jullie op dezelfde plek ophalen om half
6!

ZONDAG 2 APRIL: Baahhhh voor ons is het vandaag toch nog steeds 1 april. Dus kom met jouw aller gigantisch,
romantisch, spirantisch, maar ook wel een beetje amusantische persoonlijkheid naar de vergadering en laat ons
allemaal lachen. We zien jullie op 2 april maar wij noemen het stiekem 1 april, kusiiess pussies hussies sussies
xoxoxox de leidinggg

ZONDAG 9 APRIL: geen vergadering: Omg geen vergadering want de paashaas komt langs vandaag!!! Jullie
leiding zal het druk hebben met het zoeken naar de eitjes in de tuin. Blauw met groene strepen, paars met gele
bollen, enzovoort, op Pasen vind je de gekste eieren. Veel plezier vandaag met rapen en we zien jullie volgende
week xx

ZONDAG 16 APRIL: Zing eens een liedje toeda toeda! Hebben jullie zin om te zingen? Of zijn jullie sportief en
hebben jullie meer zin om te springen? Weetge wa? Kom het gewoon te weten wat we gaan zingen, of gaan we
toch springen??? Om 14u aan ons lokaal!! Xxx de leiding 

VRIJDAG 21 APRIL: RagnaRock: Omg, zei iemand daar: tijd om te dansen??? Vanavond gaat ein-de-lijk ons
gloednieuwe evenement van start, en met een knaller!!! Alle jeugd van De Pinte en omstreken is namelijk welkom
aan ons lokaal om te fuiven in onze prachtige circustent! Startuur wordt nog meegedeeld, stay tuned xx 

ZATERDAG 22 APRIL: Midsommar: Ook vandaag valt er van alles en nog wat te beleven: iedereen is 's middags
welkom om naar hartenlust te manillen en/of te kubben (met een klein hapje en drankje uiteraard)! Blijf zeker
daarna ook hangen in de tent voor de streekbierenavond en het eetfestijn (want wie kan er nu weerstaan aan
heerlijke veggie lasagne / balletjes in tomatensaus / varkenswangetjes???) SEE YOU THERE!!

ZONDAG 23 APRIL: geen vergadering: Jammer genoeg is er vandaag geen vergadering, maar dat is toch niet
onze schuld, want het is vandaag de geboortedag van Shakespeare. Dus vier allemaal met het gezin de geboorte
van onze bijzondere Engelse toneelschrijver, dichter en acteur. Wij kijken er al naar uit om jullie ENTHOUSIASTE
KOPJES volgende week te zien. <33



ZONDAG 30 APRIL: KAAS, PAAS, VAAS, SINTERKLAAS, KAZEN, VAZEN, GRAZEN, PASEN, wol dat is van de
schapen,  HEBBEN JULLIE ZIN OM PAASEITJES TE RAPEN? Of nee huh? Tis toch geen Pasen? Of vieren de
welpen vandaag wel Pasen?!?! Om 14u op ons lokaal xxx de Kaa, Baloe, Bagheera, Ikki, en Rikki.

ZONDAG 7 MEI: Vandaag is onze favoriete internationale dag, NAMELIJK SPANNNENDDD  “”””Internationale
dag van het naakt tuinieren”””””. Dus pak maar die mini groene vingers mee naar de vergadering en bouw het
gekste kamp!!! Doe het wel een beetje bedekt graag. We zien jullie van 14 tot 17 uur op de vergadering
welpiosos veel love love love!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZATERDAG 13 MEI: groepsdag: Wajo ye, gwn met alle takken op uitstap ofwa?? Jaaaa zij maar zeker! Naar waar
dawe gaan dat gaan we nog niet verklappen, maar wij beloven dat ge een leuke dag zult beleven!! Groetjes
Bagheera, Ikki, Rikki, Baloe en Kaa. 

ZONDAG 14 MEI: geen vergadering: Miljaar Miljaar Miljaar weer geen vergadering maar wel binnenkort een
nieuwjaar. BYE BYE BYE TOT DE ALLERLAATSTE VERGADERINGGG.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZONDAG 21 MEI: laatste vergadering + kampinschrijving: OMGGG laatste vergadering WHAT THE*******. #SAD
#LEIDINGMISSEN #OMG #KAMPP #OWYEEE. Kom allemaal naar de allerlaatste vergadering van het OH ZOOO
mooie jaar met de grootste lach en een TAART. Vergeet de taart NIET.
Daarna kan je kijken naar onze toneelkunsten en volgt er voor de de ouders een interessante kampinschrijving.
KISKISKISKISKISKIS, JULLIE LEIDING VOOR NOG MAAR EEN DAG EN EEN KAMP :(((((((((((((((((((

adiós adiós adiós 
os echaremos de menos cachorros
¡¡¡¡Nos vemos en nuestro loco y épico campamento!!!!
muchos besos, abrazos
Vuestro fantástico y normalmente no sabio liderazgo

XXXX





BEREN
Niet wenen, liefste beren!
Het is het laatste kontactje :-(( We maken er nog iets heel tofs van zodat jullie dit scoutsjaar nooit meer zullen
vergeten. Hopelijk komen jullie terug elke zondag met jullie ondeugende snoetjes, wij hebben er heel veel zin in!!
PS: we kunnen al bijna aftellen naar het kamp JEEEEJ!! 

ZONDAG 19 MAART: Als je vandaag geboren bent, dan is je sterrenbeeld een vis. Spijtig, spijtig, niemand is
vandaag jarig. Laten we er toch maar een vissenvergadering van maken. Zouden we samen vissen vangen in de
Schelde? Of zouden we samen roddelen als echte viswijven? Of misschien gaan we wel op de markt ons keel
openzetten om vis te verkopen? Of nee, we maken samen scampi diabolique! 

ZATERDAG 25 MAART - zwerfvuilactie (14u30-17u30 OCP De Pinte): Vandaag  gaan we samen met de andere
kinderen uit de jeugdbewegingen in De Pinte ons dorp mooi maken! We gaan samen op zwerfvuilactie! Hopelijk
kunnen jullie allemaal komen want vele handen maken licht werk ;-)) Het is vaak ook de dag dat we kunnen
bewijzen dat onze scouts de leukste jeugdbeweging uit De Pinte is HIHI

ZONDAG 2 APRIL: Rodinaaaaa, Rodinaaaa! Vandaag wordt de ronde van Vlaanderen gereden. Als die mannen dat
kunnen, kunnen wij dat toch ook he? Smeer maar jullie kuiten in, ga maar al eens trainen, drink maar alvast een
eiwittenshake en laat je nog maar eens masseren (jaja vandaag kan dat) want het wordt lastig! Heuvels,
kasseien, wind, regen, we gaan ze allemaal trotseren!

ZONDAG 9 APRIL: geen vergadering: Wat een fantastische dag vandaag! Lekker paaseitjes zoeken, een
paasbruncheke doen, spelen met de nichten en neven maar jammer genoeg wel geen scouts. Spaar jullie
paaseitjes dus 1 weekje en breng ze volgende week mee voor de leiding. Veel succes met het speurwerk!! Tot
volgende week!

ZONDAG 16 APRIL: Gedaan met paaseitjes rapen, de paasvakantie is morgen officieel voorbij *ouhhhh kei
jammer*. Gelukkig kunnen we die heerlijke paasvakantie afsluiten met een traditionele zondagse vergadering! Of
wordt het net geen traditionele vergadering??? Misschien eten we wel onze vieruurtjes om 14u en doen we de
kreet pas op het einde van de vergadering? Wil je weten of het nu een gewone of een omgekeerde vergadering is,
vergezel ons dan van 14u-17u aan het lokaal! 

VRIJDAG 21 APRIL: RagnaRock: Omg, zei iemand daar: tijd om te dansen??? Vanavond gaat ein-de-lijk ons
gloednieuwe evenement van start, en met een knaller!!! Alle jeugd van De Pinte en omstreken is namelijk welkom
aan ons lokaal om te fuiven in onze prachtige circustent! Startuur wordt nog meegedeeld, stay tuned xx 

ZATERDAG 22 APRIL: Midsommar: Ook vandaag valt er van alles en nog wat te beleven: iedereen is 's middags
welkom om naar hartenlust te manillen en/of te kubben (met een klein hapje en drankje uiteraard)! Blijf zeker
daarna ook hangen in de tent voor de streekbierenavond en het eetfestijn (want wie kan er nu weerstaan aan
heerlijke veggie lasagne / balletjes in tomatensaus / varkenswangetjes???) SEE YOU THERE!!

ZONDAG 23 APRIL: geen vergadering: De leiding is moe, heeeeeeeeel moe!! Zo moe dat ze de hele dag in bed
willen liggen en dus niet op de vergadering kunnen zijn! Gelukkig zijn er nog veel andere manieren om je op
zondagmiddag bezig te houden: TV kijken, cake bakken, een kamp bouwen, wandelen, knutselen, slapen, een film
kijken, je kamer opruimen, …. Veel plezier op jullie vrije zondagmiddag en tot volgende week!



ZONDAG 30 APRIL: BOWLEN: Vandaag hebben we wel een zeer bijzondere vergadering voor jullie in petto, wij
gaan bowlen!!! Joepieeeeee!! Haal jullie beste bowlingschoenen en bowlingbal dus maar al uit de kast. Meer
praktische informatie volgt later nog via Whatsapp/mail. 

ZONDAG 7 MEI: In mei leggen alle vogels een ei! Maar is dit ook echt waar? Dit zullen we vandaag eens
uitzoeken tijdens het gigantisch grote, mega leuke ei-spel! Leer alvast enkele interessante weetjes over eieren
want die zou je vandaag wel eens kunnen nodig hebben. Ook interessante weetjes over vogels die in mei een ei
leggen kan je misschien wel gebruiken. Wil je weten hoe het gigantisch grote, mega leuke ei-spel in elkaar zit?
Kom dan van 14u-17u naar het lokaal! 

ZATERDAG 13 MEI: groepsdag: Vandaag is de dag, de dag waarbij de scouts de hele dag duurt. Het is namelijk
groepsdag. We gaan lekker met z'n allen een onvergetelijke dag beleven, samen met alle takken
(whooohooooow!!! #spannend) Praktische info volgt nog via de fax! 

ZONDAG 14 MEI: geen vergadering: Helaas notenkaas, want vandaag is het geen vergadering. Jullie mogen
lekker in de zetel blijven liggen of zeer actief buitenspelen, de keuze is aan jullie. Het is namelijk Pasen
jeuuuuuuuujjjjj, joepieeeee, jeuuuuuuuj. Hebben jullie ook zin in chocolade? 

ZONDAG 21 MEI: laatste vergadering + kampinschrijving: “Ohnneeeeeeeeeeeeeeeeeeee toch niet de laatste
vergadering van het jaar, waarommmm!!!” hoor ik jullie al denken. Ja hoor, het is wel degelijk een feit, vandaag
is het de laatste vergadering, maar niet getreurd want we sluiten de vergadering af met een spetterend
toneeltje voorgedragen door jullie aller aller aller aller liefste leiding! 

We zijn aangekomen bij het eind van de vergadering
Dankuwel voor het vree toffe jaar
Jullie krijgen misschien nog een ring
Of misschien wel schoenen in een paar

Dit zijn onze laatste woorden
Wel niet het kam vergeten
We balanceren op koorden 
En weet goed, meten is weten

Nu ga ik echt stoppen 
Maar ik ben nog in mijn noppen
Vaarwel
Koekespel





JONGGIDSEN
Hier is ie dan, het laatste kontactje! OOOOOOH de tragedie, het verdriet!! Voordat jullie ook beginnen wenen,
counteren we dit slechte nieuws met het heugelijke nieuws dat er nog tal van leuke vergaderingen voor de deur
staan en kamp ook steeds dichterbij komt. Kort samengevat: wij hebben nog mega veel zin in alles wat eraan
komt, hopelijk jullie ook xoxo Kom zoals steeds in perfect uniform en kom zoveel mogelijk met je stalen ros naar
de scouts. En geef er potverdorie een laatste keer een lap op!!!

ZONDAG 19 MAART: Zoals vermeld geweest in de cursus zijn panda’s en vogels niet hetzelfde dier. Beren
daarentegen in een grotere groep, panda’s zijn namelijk beren maar niet elke beer is een panda, ik weet het het
is best ingewikkeld, daarom moet je altijd onthouden 1452658452, deze code geeft je alle oplossingen in het
grote berenboek. Leer dit en zoveel meer zieke hacks op ‘t lokaal van 2 tot 5.

ZATERDAG 25 MAART - zwerfvuilactie: Dag lieve Greta’tjes, vandaag is de dag dat wij als scouts ons steentje
bijdragen in de bittere strijd tegen klimaatverandering. We gaan samen met de andere jeugdbewegingen uit DP
City actie ondernemen, zodat onze lievelingsgemeentes (Zevergem - De Pinte) er weer spik en span bij liggen.
Kom van 14u30 tot 17u30 naar ‘t OCP van De Pinte.

ZONDAG 2 APRIL: Ja ja het is weer zover: de saaiste dag van het jaar, de 2de van april. Deze fantastische saaie
dag valt namelijk na de dag der dagen van het jaar, den eerste april. Vandaag dus geen leuke vergadering, enkel
jullie saaiste anekdotes. Kom dus sowieso af van 2-5 op het lokaal.

ZONDAG 9 APRIL: geen vergadering: Das pech vergadering weg, op deze mooie april-zondag kunnen jullie nog
eens gaan lanterfanten en kijken hoe het er zo aan toe gaat in De Pinte Zevergem wanneer jullie vergadering
hebben, ik durf wel eens te zeggen dat om middernacht de kerktoren zou kunnen verdwijnen, maar niemand weet
hoe lang. Maar rust dus goed uit want volgende week… De vergadering des dooooodddssss.

ZONDAG 16 APRIL: Wat een ongelofelijke maand deze april. Ik zou zelfs durven zeggen mijn lievelingsmaand.
Buiten natuurlijk de maand september. Want september is ook best wel leuk. Misschien vind ik februari toch het
leukst, deze maand, zo kort en bondig. Jahhh… ik zou nog uren door kunnen praten over de maanden, maar ik
zal me inhouden. Vertel me echt al jullie favoriete maanden op de vergadering van 2 tot 5 op  't lokaal.

VRIJDAG 21 APRIL: RagnaRock: Omg, zei iemand daar: tijd om te dansen??? Vanavond gaat ein-de-lijk ons
gloednieuwe evenement van start, en met een knaller!!! Alle jeugd van De Pinte en omstreken is namelijk welkom
aan ons lokaal om te fuiven in onze prachtige circustent! Startuur wordt nog meegedeeld, stay tuned xx 

ZATERDAG 22 APRIL: Midsommar: Ook vandaag valt er van alles en nog wat te beleven: iedereen is 's middags
welkom om naar hartenlust te manillen en/of te kubben (met een klein hapje en drankje uiteraard)! Blijf zeker
daarna ook hangen in de tent voor de streekbierenavond en het eetfestijn (want wie kan er nu weerstaan aan
heerlijke veggie lasagne / balletjes in tomatensaus / varkenswangetjes???) SEE YOU THERE!!

ZONDAG 23 APRIL: geen vergadering: Bi ba bon, geen vergadering, das pech, volgende week is april gedaan dus
daarom moeten we ons natuurlijk voorbereiden op de aprilse feesten… Neen natuurlijk niet, het is omdat wij net
ons ongelofelijke coole feestweekend hebben gehad natuurlijk. Maar kom dus zeker vrijdag en zaterdag. Feest,
dans en eet je te pletter en anders tot de 30ste.



ZONDAG 30 APRIL: Vandaag gaan we te weten komen wie oh wie van de jonggidsen een echte avonturier is en
alle eigenschappen heeft van een echte scoutie. Kom naar het lokaal voor een spannende talentenjachtshow
waarbij je iedereen van de groep op z’n best kan zien en iedereen eens lekker kan showen met hun talenten!!!
Weet je nog niet waar je goed in bent? Niet getreurd dan, daar komen we vandaag achter!!!

ZONDAG 7 MEI: De mei van het leven, de meitak op het werk zetten, de natte mei geeft boter in de wei. Jaja, het is
alweer mei. Wat gaat de tijd toch snel. Vandaag de uitspraken van mei op een rij. Hoeveel ken jij er al? Ontdek het
gewoon aan het lokaal en misschien ben jij wel de winnaar van de mei-maand!!

ZATERDAG 13 MEI: groepsdag: Vandaag is groepsdag!! Ook steeds het idee dat een scoutsnamiddag veel te kort
is? Wij vinden dat ook, daarom is het groepsdag. Waarom maar 3 uur spelen als het een hele dag kan? Steeds
weer een leuke ervaring met een verhaal dat je kan navertellen! Kom dus zeker naar groepsdag, allen welkom!!!

ZONDAG 14 MEI: geen vergadering: Oooh nee dat kan toch niet waar zijn! Het is het wel, vandaag geen scouts
jammer maar helaas. Laten we met z’n allen aftellen naar de volgende vergadering. En hier is al een leuk spel om
te doen thuis moest je je heel erg vervelen nu de scouts niet doorgaat: een fotowedstrijd!! Maak een foto van: een
paard / een boom / een huisdier / je favoriete outfit / je lievelingseten. 

ZONDAG 21 MEI: laatste vergadering + kampvoorstelling: Met de krop in de keel moeten we jullie zeggen dat het
vandaag de allerlaatste vergadering is van dit scoutsjaar. Gelachen, gehuild, gespeeld, geroepen, gekampvuurd,
gezongen, gedanst, geroddeld, gevochten, en vooral GENOTEN <3. Oh ja, álles hebben we gedaan en vandaag
doen we het voor één keer nog eens allemaal opnieuw. Je hoort het goed, alles dat we het voorbije jaar hebben
beleefd en gespeeld, doen we vandaag opnieuw in maar liefst 3u. Blijf na de vergaderingen nog even hangen,
want uw leiding gaat zichzelf van zijn beste kant tonen tijdens de langverwachte kampvoorstelling. Niet. Te.
Missen. Kom ten slotte even luisteren naar extra uitleg en praktische info over het kamp.

Dit was het dan, onze laatste tweemaandelijkse nieuwsflash. Het was geweldig, het was fenomenaal. Allerliefste
jonggidsen, het was een grote eer om dit jaar jullie leiding te zijn. Maar aan alles komt een eind. Gelukkig sluiten
we het jaar af met een BANGER. Noteer het spetterende kamp van 5-15 juli in jullie agenda met duizend
uitroeptekens! 

Leiding out xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





JONGVERKENNERS
Wheeeeeeeei (=weengeluid), snik-snik, snotter-snotter want het laatste kontactje van dit scoutsjaar is een feit
:(( Maar niet getreurd want er komen keeeeeileuke maanden aan!! Wij kijken er al naar uit om jullie
ondeugende kopjes elke zondag terug te zien met groene broek, hemd en das ;) 

ZONDAG 19 MAART: Hey hey, wij gaan vandaag het einde van de winter vieren, het heeft lang genoeg
geduurd. Alleen de winter wil nog niet verdwijnen, gaan jullie ons meehelpen om de winter te verdrijven.

ZATERDAG 25 MAART - zwerfvuilactie (14u30-17u30 OCP De Pinte): Lieve jongverkennertjes, zoals jullie
weten vinden wij het belangrijk om op een propere planeet te leven en daarbij hebben wij jullie hulp nodig!
Deze zaterdag is het onze missie om DP-city afvalvrij te maken en tegelijkertijd te bewijzen dat Scouts en
Gidsen de coolste jeugdbeweging is van ons dorp! 

ZONDAG 2 APRIL: Wie is de beste moppentapper op de dag na 1 april? Vandaag gaan wij eens een comedy
club openen met een free stage. Wie van jullie denkt grappig genoeg te zijn om de Comedy Cup De Pinte-
Zevergem 2023 te winnen? Als jullie jullie kans willen wagen zijn jullie welkom op ons lokaal tussen 2 en 5. 

ZONDAG 9 APRIL: geen vergadering: Om ons ten volste te kunnen concentreren op het paaseieren rapen en
Jezus zijn verrijzenis te herdenken, is er vandaag jammer genoeg geen vergadering :( Vrolijk Pasen iedereen
xoxo

ZONDAG 16 APRIL: Leuk weetje: 99 jaar geleden was er vandaag de eerste radio-uitzending. 
Ik herinner het mij alsof het gisteren was; samen met de volledige straat bij tante Ingrid en Nonkel Jos vol
spanning luisteren. Zouden jullie dat kunnen nadoen, die eerste radio-uitzending?

VRIJDAG 21 APRIL: RagnaRock: Omg, zei iemand daar: tijd om te dansen??? Vanavond gaat ein-de-lijk ons
gloednieuwe evenement van start, en met een knaller!!! Alle jeugd van De Pinte en omstreken is namelijk
welkom aan ons lokaal om te fuiven in onze prachtige circustent! Startuur wordt nog meegedeeld, stay tuned
xx 

ZATERDAG 22 APRIL: Midsommar: Ook vandaag valt er van alles en nog wat te beleven: iedereen is 's middags
welkom om naar hartenlust te manillen en/of te kubben (met een klein hapje en drankje uiteraard)! Blijf zeker
daarna ook hangen in de tent voor de streekbierenavond en het eetfestijn (want wie kan er nu weerstaan aan
heerlijke varkenswangetjes / balletjes in tomatensaus / veggie lasagne???) SEE YOU THERE!!

ZONDAG 23 APRIL: geen vergadering: Traantje hier, traantje daar, het klinkt raar maar het is zeker waar.
Daar waar wij op de baan speelden doen we vandaag niet. Wij hebben soms ook een rustpauze nodig, maar
niet getreurd wij gaan volgende week terug van de partij zijn, jullie ook? 



ZONDAG 30 APRIL: Hopelijk hebben jullie niet te veel geweend vorige week omdat er geen scouts was. Maar
we zijn terug met een ziek nice en epic spel om vorige week te vergeten. Hierbij wie ons zegt “ bananas are
good “ gaat een mooi voordeeltje hebben vandaag, of niet. Het is een mysterie, een mysterie dat je direct kan
oplossen. Maar dit zal niet het enige mysterie zijn vandaag en we zullen jullie hulp kunnen gebruiken om...

ZONDAG 7 MEI: In mei legt elke vogel een ei, WOOP WOOP, deze vergadering gaan wij onze eigen ei-feesten
(bestaat echt in Kruishoutem) maken en vieren met de hulde van het gouden ei en de befaamde eierworp.
Iedereen die houdt van eitjes is zeker welkom.

ZATERDAG 13 MEI: groepsdag: Strijk jullie haren maar glad en trek je strakste uniform aan, want vandaag is
het jullie kans om naast je crush van de jonggidsen op de trein te zitten ;) Maar niet getreurd want ook zonder
crush wordt het vandaag een TOP-dag!! Wij gaan het meest giga-coole-fantastische spel spelen - op
verplaatsing, maar daar is er nog een verrassing … - dus kom maar af en dan bewijzen wij dat de
jongverkenners de beste scouts-spellen-spelers zijn!!

ZONDAG 14 MEI: geen vergadering: OEI, weer geen vergadering we gaan er toch geen gewoonte van maken
he? Naahhhh zie het als een rustdag, naar een heruitzending van de darts wedstrijden kijken of naar de koers,
eens gaan zwemmen of een fietstochtje. Nog zo veel mogelijkheden om je zondag te vullen. So much to do, so
little time.

ZONDAG 21 MEI: laatste vergadering + kampinschrijving: Vandaag is het tegelijkertijd de triestigste maar ook
de meest zotte dag van het jaar, want jammer genoeg is het de laatste vergadering van dit scoutsjaar :((((((
Om dit te compenseren spelen we dan ook het meest epische spel van het jaar, beloofd!! Niet getreurd, jullie
hoeven nog geen afscheid te nemen van ons want JOEPIEEEEEE ons scoutskamp is ein-de-lijk in zicht!!! Als
jullie zeker een plaatsje willen bemachtigen in de patrouilletent, heel benieuwd zijn naar het thema en jullie
jullie leiding graag willen uitlachen tijdens hun toneeltje, blijf dan zeker nog even met jullie ouders na de
vergadering voor de kampvoorstelling- en inschrijving!!

Drop the mic, peace out 
See y'all soon 

Groetjes jullie vuile venten 
Arthur, Jamie, Thibault, Matisse en dame Lotte :)





Het mag en moet gezegd worden, dit is het laatste Kontactje van scoutsjaar 2k22-2k23. Tijd dus om emo te
worden! Wij gaan jullie zoooooooooooooooooo hard missen!!!!!!! Baaaaaah lol nee, wanttttt 1 tot 15 juli zijn we
opnieuw herenigd! JOEPIEJAJEEEJ

WOENSDAG 15 TOT ZATERDAG 18 MAART: midweek: Knoop het in de oren, de beste 4 dagen ever komen nu
aanboren. Ons geliefde scoutslokaal wordt voor even onze thuis, hopelijk hebben jullie geen schrik voor een
haan of een muis. Wij zijn voor even jullie teerbeminde ouders, daar komt uiteraard ook wel bij dat wij elke
avond van jullie een massage krijgen aan de schouders. Ziezo dat is zowat een samenvatting, maak u geen
zorgen we sturen jullie via mail nog meer info zoals de kostenschatting! 

ZONDAG 19 MAART: geen vergadering: Geen vergadering op zondag wil niet zeggen, geen scouts. Deze
zondag is de perfecte gelegenheid om jullie te beginnen voorbereiden op giverkamp. Trek uw bottines aan en
train voor vijfdaagse! Sprokkel hout in de tuin en test je eigen vuurmeesterskills. Blaas je matje op en bereid je
rug al voor op 14 brakke nachten.

ZATERDAG 25 MAART - zwerfvuilactie (14u30-17u30 OCP DE Pinte): Wat is leuker dan op zaterdag een grote
lenteschoonmaak te houden in De Pinte? NIKS!!! Dat dachten wij dus ook, daarom bundelen de 3
jeugdbewegingen van De Pinte hun enorme opkuiskrachten om onze geliefde gemeente terug spik en span te
maken, woehoeeeee, dit alles mede mogelijk gemaakt door de zalige grijptangetjes die jullie daar kunnen
utiliseren. Opgepast: dit jaar zijn we solidair en volgen we de uren van de FOS (ieuw??), tot dan kuismannen
en vrouwen xxxx 

ZONDAG 2 APRIL: Baaaaa 2 april!!! Is deze vergadering een mop? Ja? Nee? Misschien? Niemand weet het,
want gisteren was het 1 april en op zulke dagen weet je maar nooit wie je moet vertrouwen, zelfs op 2 april
moet je opletten en alert zijn, 't zal wel zijn. Kom dus zeker, als je durft natuurlijk, naar deze moppentapper
fopper vergadering in ons moppenhuis in de Nieuwstraat. Want wie weet (??) is de leiding er niet en is dit een
fopje, haha grappig kaka pipi drol xdxp
Ps: heb je een ‘1001 moppenboek’ je weet wel van opt toilet, pak die dan zeker mee!! 

ZONDAG 9 APRIL: geen vergadering: Vandaag geen vergadering zodat iedereen voldoende tijd heeft om
paaseitjes te rapen in de tuin, want geef toe niemand is te oud voor de paashaas. Geniet van het stukske taart
bij oma of van het lentezonneke of van uw heerlijke zetel, spaar zeker uw krachten en tot volgende week! 

ZONDAG 16 APRIL: Vandaag gaan we op zoek naar het mooiste gazon van De Pinte. We zijn op zoek naar egaal
gemaaid gras, in figuren geschoren hagen, de mooiste tuinkabouters, de meest verlichtende kerstverlichting
in de wintermaanden, de hoogste fontein, de helderste vijver, … Dus trek jullie groene vingers maar aan en
plaats jullie voeten in twee veel te grote caoutchoue botten. Welkom bij MTV Cribs gazon editie. Van 2 tot 5 in
onze voortuin in de Nieuwstraat!

VRIJDAG 21 APRIL: RagnaRock: Omg, zei iemand daar: tijd om te dansen??? Vanavond gaat ein-de-lijk ons
gloednieuwe evenement van start, en met een knaller!!! Alle jeugd van De Pinte en omstreken is namelijk
welkom aan ons lokaal om te fuiven in onze prachtige circustent! Startuur wordt nog meegedeeld, stay tuned
xx 

GIVERS



ZATERDAG 22 APRIL: Midsommar: Ook vandaag valt er van alles en nog wat te beleven: iedereen 's middags
welkom om naar hartenlust te manillen en/of te kubben (met een klein hapje en drankje uiteraard)! Blijf zeker
daarna ook hangen in de tent voor de streekbierenavond en het eetfestijn (want wie kan er nu weerstaan aan
heerlijke balletjes in tomatensaus / varkenswangetjes / veggie lasagne??) SEE YOU THERE!!

ZONDAG 23 APRIL: geen vergadering: Beste, Ik wil je graag laten weten dat er deze zondag geen vergadering
gepland staat. Dit betekent dat we allemaal een welverdiende pauze hebben en kunnen genieten van onze vrije
tijd. Het is belangrijk om af en toe te ontspannen en op te laden, zodat we weer fris en energiek aan de slag
kunnen gaan. Ik hoop dat je deze zondag kan genieten van wat rust en ontspanning. Mocht je nog vragen
hebben, dan hoor ik het graag van je.
Met vriendelijke groet, de leiding

ZONDAG 30 APRIL: Wei zein vandaag heel blei, want vandaag legde onze kip zein eerst ij. Dat ij gaan wei
vandaag dan ook berijden in de pan, maar daarvoor moeten we het eerst uit de eiskast halen natuurleik. De
eiskast staat echter nog in Eisland dus daar moeten wei eerst nog omreiden. Dit doen we in onze eizersterke
zelfreidende reituig. Vree weis.

ZONDAG 7 MEI: Welkom allemaal op de 100ste voldaan spelen. Na het eerdere succes van de hongerspelen,
kwamen wij op het vernieuwende concept van de voldaan spelen. Hiermee bliezen we alle kijkcijfer-records van
de kaart. Jullie givers zijn geloot als de kandidaten van deze jubileum editie. Jullie worden samen gedropt in een
prachtige luxueuze arena zonder wapens, met een overvloed aan eten, drinken en elke vorm van vertier.
Maaaar, slechts 1 persoon zal deze arena levend verlaten. Wie o wie zal Gerda, die op 93 jarige leeftijd de arena
mocht verlaten na de natuurlijke en uiterst vredige dood van haar concurrenten, opvolgen.

Zaterdag 13 MEI: groepsdag: OJOYEAH ,groepsdag ofwa?! De dag waarop we loco gaan op de scouts! Wordt het
een pretpark, wordt het een kermis, wordt het een dierentuin, wordt het een tropisch zwembad, wordt het een
hoogteparcours, wordt het een zeepkistenrace, wordt het een cinema marathon, wordt het een
pottenbakcursus???? Wie zal het zeggen? Wij nie, want 't is een verrassing baaaaaaaaaaaah xoxo ly 

ZONDAG 14 MEI: geen vergadering: Vandaag geen vergadering, maaaaaar wees niet getreurd want we hebben
voor jullie vandaag een bijzonder leuk alternatief voorzien, namelijk geen vergadering. Het concept van geen
vergadering is dat jullie alles doen buiten naar de scouts komen. Jullie kunnen kiezen uit allerlei leuke
alternatieven, zoals een vakantie naar Mexico, een wellness dag en veel meer. Al deze activiteiten dienen wel
door jullie zelf georganiseerd en gefinancierd te worden. Vergeet zeker niet de leiding te bedanken voor het
organiseren van deze geen vergadering.

ZONDAG 21 MEI: laatste vergadering + kampinschrijving: Deze zondag is het helaas alweer de laatste keer;
maar niet getreurd, want daarna komt er iets te meer. Dus komende zondag is het de laatste keer,
maar daarna begint het kampinschrijfgebeuren keer op keer. Kom zeker allemaal af want we sluiten dit
spetterend jaar nog spetterender af!! See you om 14h aan de scouts!!!

Dankjewel voor de tijd die we deelden,
Ik hoop dat we elkaar snel weer ontmoeten op de velden.

Laten we blijven lachen en plezier maken,
Want samen kunnen we de mooiste herinneringen raken

 
Love jullie neffos, challas

Alaise, Tankie, Nicener, Titi & Portugal The Girl
 
 





 
***************Introducerend deuntje voor echte muziekfanaten***************

Gie en ik meisje, me zitn in de sauna
Te genieten van malkanders flora en fauna
Meisje toch, meisje toch, ik zit'n ier te zweten
En ik zien ik van nateure ol ne reedlijken heten

Zwit meisje zwit, ier si giet Mo met die lepen
Nondekuutjes, 'k stuukn ik nu toch wel teegn joenen…biep…
Amo meisje toch, ik g'loovn daj gie dat ier niet goed begriept
Je moe relaxen, 't is niet nodig daj joen been'n azo toe niept
Snuuft eki die dampn up en proef eki die geurn
Da moet deuredrieng meisje, toet in joen diepste veurn
Meisje toch, meisje toch, ik zit'n ier te zweten
En ik zien ik van nateure ol ne reedlijken heten
Ieskoed woater dat woare nu beter
Voe mien verlangn te verkortn met e poar centimeter
En mo meisje allez gow zeg, wat doej gie mien nu an
Je moe niet wegloopn, worom lat je gie mien nu in plan

ZATERDAG 18 MAART: Vandaag D-Dag ofte J-Jour ofte DE dag waarop we enorm veel geld gaan binnenhengelen voor
kamp. Oefen alvast onderstaande vriendelijke bediening praatjes:

2 pintjes en een cola? Komt eraan!
Ja, u kan zeker nog extra spaghetti krijgen mevrouw!
Alstublieft! Graag gedaan!
Klopt, na het eten is er een jungle afterparty boven in het leiderslokaal. En u kan zeker eigen muziek opzetten!
Ik zou het hopperbier aanraden als een van de betere zware bieren.

ZONDAG 19 MAART: geen vergadering: Zoals een wijze man ooit zei: 'KBC!’ 'Hoezo KBC?' hoor ik jullie al zeggen.
Koekeveel Biljetten Cashen! Exact. Dit hebben we gisteren massaal gedaan voor ons buitenlands kamp. Daarom is er een
verdiende zondagsrust voorzien. Zet de koers op en blijf wat schimmelen in uw knusse zetel. Tschüss!

ZATERDAG 25 MAART - financiële actie: “Leiding, wat gaan wij eigenlijk doen op zo een buitenlands kamp?” Wel, liefste
jinnies, wij gaan compleet losgehen! Jullie hebben het goed gehoord, om zo te kunnen losgehen moet er natuurlijk
gewerkt worden. Trek dus maar jullie werkhandschoenen en jullie bottines aan. Vandaag steken we stevig de handen uit
de mouwen voor ons geliefkoosde jinkamp. We hebben zelfs 2 acties gepland vandaag. Kom dus echt massaal vandaag,
zodat we allebei de acties kunnen doen. Be there or be gejost op kamp. (Meer info volgt via Messenger)

ZONDAG 2 APRIL: Zoals jullie gehoord hebben op groepsraad en voorbeeldig onthouden hebben, is het vandaag
leiderswissel. Wees lief voor jullie nieuwe leiding, maar niet te lief. Hou van uw nieuwe leiding, maar niet meer dan jullie
van ons houden. En amuseer jullie! Veel plezier verzekerd dus met deze nieuwe wind van 14u tot 17u aan het lokaal.

ZONDAG 9 APRIL: geen vergadering: Jullie zeggen vaak mama Thalia en Papa Bram tegen ons en dat is jullie volste recht.
Zo voelen we ons ook vaak. MAAR VANDAAG NIET! Vandaag gaan wij ons zelf gedragen als het kleinste kind. Jullie mogen
doen wat jullie willen want mama Thalia en papa Bram gaan zelf als kleine kleuters paaseieren gaan zoeken bij de oma en
de opa. Veel paaseieren-zoek plezier!

JIN



ZONDAG 16 APRIL: Hou u vast aan de takken van de bomen, want er is zowaar nog eens een gewone zondag vergadering
gepland! Omdat jullie zo hard werken, hebben wij voor jullie het scoutsspel der scoutsspellen bedacht. Wie heeft er het
minste schaamte en durft zich volledig te smijten in de creatieve opdrachten? Wie is het snelste van jullie en loopt
iedereen voorbij? Wie is er knoerte sterk en verslaat iedereen in de iets agressieve spelletjes? Wie kent nog het meest
van de technieken die jullie zullen moeten etaleren als leiding? Wie weet er wie de oprichter was van de scouts en
wanneer de eerste scoutsgroep in België is gesticht? We komen het te weten op deze spannende dag van 14u tot 17u op
het scoutslokaal. (Te laat komen bij de wedstrijd = onmiddellijke diskwalificatie of een heel ambetant nadeel.)

VRIJDAG 21 APRIL: RagnaRock: Wij horen jullie al wenen van blijdschap, eindelijk mogen jullie meedraaien op een fuif van
de scouts. Jullie grootste droom wordt verwezenlijkt mede door de beste leiding ooit. (T’is graag gedaan, hoor!) Haal de
koffie of die voze rodeo’s al maar boven, want het wordt een lange maar o zo plezante avond. Wees bereid om als echte
leiding mee te draaien in de werking van de scouts!

ZATERDAG 22 APRIL: Midsommar: Ohw jow yeah maat! Er is nog een dag of wat?! Zijt maar zeker! Als de scouts iets
organiseert, dan doen ze dat goed! Voor 1 dag feest komen wij niet uit onze nest. Kom vandaag dus maar uit jullie nest
voor de TWEEDE dag feesten/hard werken. Uiteraard is dit ook deels ten voordele van ons geliefkoosde kampje naar
Kroatie! 

ZONDAG 23 APRIL: geen vergadering: Blijf maar schoon in uw bedje liggen want het weekend was vree goe maar vooral
vree lastig. Even geen diep penetrerende scheet geur of zure aroma’s van een niet onbekende leiding die in jullie neuzen
geduwd worden. Even geen boenke boenke in de oren, even geen frisse pilsjes in de mond en even geen twee vingers in
de neus zoals bij het manillen. Blijft liggen en droom zacht patatjes.

ZONDAG 30 APRIL: Jawel jawel en nog eens jawel. Voor velen is deze dag een zondagse 30 april zoals andere jaren, maar
voor de leiding is dit een héél speciale dag. Namelijk de verjaardag van de oermoeder der oermoeders, the VIP of
Kruisem, the queen en bovenal the date van Momo himself: ERIKA DE FACKING PAUW!!!!! Kom dus met veel goesting,
gevatte mopjes, vatsige openingszinnen en losse eupkes want het kan al eens een verover-Mevrouw-De-Pauw-
vergadering kunnen worden. Tot kijks!

ZONDAG 7 MEI: Theo is eigenlijk een alien. Amerika is geen echt land. Al het belastingsgeld gaat naar de jinkas ten
voordele van het buitenlands kamp. De groepsleiding is eigenlijk familie van elkaar. Het scoutsterrein is eigenlijk een
militaire basis. Familie Debaene slaapt met het hele gezin in één bed al lepelend. De buren op de scouts zijn Oostenrijkse
gevallen adel. Eén van deze feiten is effectief de waarheid. Kom de ware uitspraak en zoveel meer complottheorieën te
weten op de vergadering op het scoutslokaal van 14u tot 17u.

ZATERDAG 13 MEI: groepsdag: Vandaag is groepsdag! Omdat we vinden dat de jin alleen nog niet luid en chaotisch
genoeg is, gaan we vandaag een spel spelen met de volledige scouts. Van de kleinste kapoenen tot de ‘grootste’ jin. Dit
wordt een super leuke dag met speciale activiteiten waar nog jaren over gepraat zal worden. Kom dus zeker mee, meer
info rond de uren en de plek waar we afspreken volgt nog.

ZONDAG 14 MEI: geen vergadering: Wij hopen uit de grond van ons hart dat iedereen zijn mama elke dag wakker maakt
met ontbijt op bed, een dik boeket bloemen en 2 zoentjes. Helaas kennen wij jullie ook goed genoeg om te weten dat dit
een beetje optimistisch is, vandaar deze aanmoediging: DOE DAT VANDAAG! Vandaag worden namelijk alle mama’s een
keer dik en enorm verdiend in de verf gezet. Voor de dumdums onder ons: het is vandaag moederdag (en de verjaardag
van jullie favo leiding). Vandaar geen vergadering op deze prachtige dag, wel eventueel een korte financiële actie als dit
in jullie planning past. Maar daar zal er later meer info over komen.

ZONDAG 21 MEI: laatste vergadering + kampinschrijving: De allerlaatste vergadering als lid is aangebroken, des te meer
gemotiveerde kopkes dus. Ook niet onbelangrijk is dat uw geliefkoosde mama Thalia en papa Bram een huzarenstukje
zullen opvoeren om u tegen te zeggen. Wees luid, jut het publiek op en zijt gul met uw gehandklap achteraf. Danku

Yuu hasten, da wast. Succes met de examens, succes met de pollen die prikken in de oogskes maar bovenal tot binnen
enkele weken want dan gaan we HRVATSKA onveilig gaan maken met onze 2 Ronnybakken. VROEEEEM VROEEEM
TUTUTTTTTUUUUUUUT





GROEPSLEIDING
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      
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

TWEEDEHANDS



Lokaal
Wil je informatie over het lokaal of wil

je het graag even huren, dan kan je
hiervoor terecht op het volgende

emailadres:
verhuur@scoutsengidsendepinte.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

NUTTIGE ADRESSEN



DAS Goesting
Scouts, da’s voor ‘t leven! Of voor sommigen maar voor even?

Ben jij geboren met de goesting voor scouting of is die 
geleidelijk gegroeid?

 
Van kapoen tot leiding, iedereen heeft een persoonlijke reden om
iedere week naar de scouts te komen. Waarom is die ene welp er
elke week en de andere maar een keer per maand? Waarom laten
jonggivers hun keuze om te komen afhangen van hun vrienden?

Waarom ga je na de leidingscarrière bij de gouw?
Die motivatie is voor iedereen anders, maar één ding is zeker:

scouting, DAS Goesting!
 


