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Het volgende nummer verschijnt in november

Speelstraat|4 september
Braderie|11 september
Overgang|18 september 
Café Ludwina|24 september 
Probeervergadering|2 oktober
Startbar|2 oktober 

 



Belangrijke datums
September

Oktober

4: SPEELSTRAAT
11: BRADERIE
18: OVERGANG
24: CAFE LUDWINA

2: PROBEERVERGADERING +
STARTBAR
9: 2E PROBEERVERGADERING +
INSCHRIJVINGEN



Dag allerliefste scouties!

Hier, jullie nieuwe groepsleiding: Thalia, Wannes en Alice! Wĳ werden deze zomer verkozen en hebben enorm veel goesting om er dit
jaar een TOP scoutsjaar van te maken! We blikken graag ook eerst terug naar de kampen die begin juli plaatsvonden:
De kapoenen maakten Moerbeke onveilig als coole Minions, de kabouters genoten van het Hollandse campingleven in Oudenaarde, de
welpen verkenden alle mogelĳke '...kampen' in Sint-Katelĳne-Waver, dezelfde plek waar de beren alle levensfasen ontdekten op 'Circle
of Life' kamp. In Vresse-sur-Semois haalden de jonggidsen hun innerlĳke viking boven, leerden de jongverkenners alles over het leven
als rĳkeluizen en bemeesterden de givers alle mogelĳke kaarttechnieken. Als kers op hun scoutstaart reisde de jin tĳdens hun laatste
kamp door Duitsland, Oostenrĳk en Slovenië als genomineerden voor de Oscars!

Een nieuw scoutsjaar starten, is helaas ook steeds afscheid nemen van geliefde leiding. We bedanken graag Nora, Kobe, Tuur, Heleen,
Merel, Hana, Wout en Gust voor hun jarenlange inzet in onze scouts als (groeps)leiding. Ze zullen gemist worden! 

Ons scoutsjaar begint - zoals steeds - met een drukke septembermaand! 
We zien jullie heel graag bĳ onze zelf gesjorde constructie op de Speelstraat (zo 4/09). De week erna zĳn jullie allen welkom op de
Braderie (zo 11/09) om een verse (door het oudercomité gebakken) pannenkoek te eten, een drankje te drinken, te gokken hoe gigantisch
veel snoepen er nu weer in de mand verstopt zitten en opnieuw de constructie te beklimmen inclusief beloning! De zondag erop (18/09)
verwelkomen we jullie voor het eerst graag aan ons lokaal voor de overgang. Dit is een overgangsritueel voor alle leden die vorig jaar ook
al bĳ ons in de scouts zaten. Nieuwe leden worden op deze zondag dus nog niet verwacht op de scouts. Op zaterdag 24/09 vindt ons
jaarlĳkse scoutsfestival Café Ludwina plaats. Iedereen die zin heeft, is welkom om (met gratis toegang) te genieten van live muziek, eten
en drinken!
De eerste twee zondagen van oktober (2/10 en 9/10) zĳn alle leden, ook de nieuwe, welkom aan ons lokaal voor ‘good old’ vergaderingen
tussen 14u en 17u! Voor de jonge takken zĳn dit de probeervergaderingen die gratis en zonder inschrĳving kunnen bĳgewoond worden. 

Zoals jullie kunnen lezen, wordt het druk! Gelukkig druk met alleen maar zalige scoutsactiviteiten! We hopen jullie veel te mogen zien op
al deze momenten!

Stevige linker,
Thalia, Wannes en Alice

Voorwoord



Het nieuwe jaarthema
Ravotten op zondag - DAS GOESTING
Samen een zotte constructie sjorren - DAS GOESTING
Vrienden voor het leven maken - DAS GOESTING
Uitkijken naar een TOPkamp - DAS GOESTING
Ons inzetten voor elkaar - DAS GOESTING





Welkom nieuwe
leiding!

Brent Bogaert
Marie De Viaene
Morane Delboo

Toulouse Forsyth
Jitse Van der Meeren

Smilla Goossens

Matisse Peltot
Bram Ureel

Robbe Matthijs



Afscheid nemen van...

Heleen Martens
Wout Van den Berghe

Merel Scheldeman
Tuur De Graeve

Gust Popelier
Hana Reynaert
Nora Debaene

Kobe Van Belleghem

MERCI MERCI MERCI
Voor jullie jarenlange

inzet in de scouts, 



 VOORZITTER
Beste scouties, ouders en sympathisanten,
 
Eindelĳk is het weer zover: we kunnen het nieuwe seizoen weer van start laten gaan! Een nieuwe start
betekent eveneens dat er enkele zaken veranderd zĳn. Zo is de leiding versterkt door nieuwe
enthousiaste vrĳwilligers die staan te trappelen om de werking van elke tak ook dit jaar weer optimaal te
laten verlopen. Dank aan de oudleiding voor het afgelopen succesvolle seizoen. Ook de groepsleiding
heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Een dikke merci aan oud groepsleiders Kobe en Nora voor
hun waardevolle inzet! En zo hebben ook een aantal leden van het scoutscomité afscheid genomen om
plaats te maken voor nieuwe vrĳwilligers. Hierbĳ doen we daarom ook een warme oproep om als ouder
ons scoutscomité te versterken. Inlichtingen over onze werking kun je altĳd bekomen bĳ de huidige
leden van ons scoutscomité of gewoon via ‘voorzitter@scoutsengidsendepinte.be’. Laten we nu het
nieuwe seizoen maar van start laten gaan. De eerste actie die we als groep organiseren is onze
pannenkoekenstand op de braderie van De Pinte op zondag 11 september. We kĳken vooruit om zoveel
mogelĳk scoutsvrienden te ontmoeten voor een toffe babbel. Dus aarzel niet om ons een visite te
brengen!
 
Stevige Linker!
 
Ramses Forsyth,
Voorzitter Scoutscomité Scouts en Gidsen De Pinte.

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.





KAPOENEN
Liefste kapoentjes, 
hier zijn we weer, klaar voor een nieuw scoutsjaar! Wij hebben alvast heel veel zin om jullie (nieuwe)
blije smoeltjes te zien :)) Maak jullie klaar om elke zondag te komen ravotten op de scouts met de
leukste leiding die er bestaat!! Veel liefde en tot dan!!!!! 
Liefs,
Toto, Zazoe, Podemus, Gigi, Kerrie en Petro

zondag 4 september - speelstraat: Helaas, helaas! Vandaag is er nog geen echte vergadering, maar wij
hebben voor top-vervanging gezorgd, namelijk … speelstraat!! Ja, ja, dat hadden jullie niet verwacht
hé. Op dit top-evenement kan je alvast hallo komen zeggen aan jullie nieuwe top-leiding en je uitleven
op de leuke muziek en activiteiten. Hopelijk tot dan!

zondag 11 september - braderie: Vree jammer, maar helaas nóg geen vergadering. Gelukkig kunnen
jullie bij ons op de BRADERIE een lekker pannenkoekje komen eten en mogen jullie keer klimmen op
onze superzotte sjorconstructie. Hopelijk zien we jullie daar!!!

zondag 18 september - overgang: Joehoee!! EINDELIJK onze eerste vergadering. Maak jullie maar klaar
om afscheid te nemen van de oude tweedejaars, zij moeten een heel parcours afleggen om over te gaan
naar de welpen of kabouters. Maar niet getreurd: jullie kunnen ze samen met de leiding een beetje
helpen en natuurlijk ook wat vuil maken. Doe zeker jullie vuilste kleren aan!! We zien jullie graag van 2
tot 5 aan ons lokaal.

zaterdag 24 september - Café Ludwina: Het is nog geen vergadering, maar wel Café Ludwina. Dus kom
er zeker naartoe om een hapje te eten en te drinken. Breng jullie ouders ook maar mee en zorg dat ze
niet te dronken worden. Het gaat hier suuuuuuuuuper gezellig worden. Dus we hopen jullie daar graag
te zien. 

zondag 25 september - geen vergadering: Dames en Heren, appels en Peren! 
Attentie, Attentie... Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering :((( Wij hebben horen waaien dat
de leiding gisteren net iets te hard heeft gefeest op Café Ludwina, oeps. Gelukkig zien we jullie gauw
terug volgende week, whoop whooop!

zondag 2 oktober - 1e probeervergadering + startbar: Ik hoor het al: ein-de-lijk!!! Vandaag is het de
eerste vergadering! En niet zomaar eentje. We gaan er een knaller van maken!! Ben je niet zeker of de
scouts iets voor jou is? Geen probleem!!! Op onze eerste probeervergadering kan je eens komen
proeven van het leven als een échte scoutie! Joepieee! (Ook na de vergadering kunnen de mama’s en
de papa’s even een babbeltje slaan met jullie suuuuper leuke leiding tijdens een lekker drankje aan de
startbar!) Wij hebben er alvast heel veel zin in!



zondag 9 oktober - 2e probeervergadering + inschrijving kleine takken: Hey jij! Nog stééds niet
besloten of de scouts iets voor jou is? Geen probleem, we proberen het vandaag nog eens tijdens een
onwijs spannend, tandenknarsend avontuur vol draken, heksen, bandieten, stinkend lelijke trollen en
zoveel meer, in de zoektocht naar de lang verdwenen schat van kapitein geen-baard. Help jij hem te
vinden? Wie weet zit er wel iets lekkers in? Of worden we stinkend rijk?!!
(Voor de kapoentjes die na deze dag besloten hebben om een officieel lid te worden: je kan je vanaf
20u inschrijven! Maar wees snel!)

zondag 16 oktober: Wisten jullie dat het vandaag exact 10 jaar geleden is dat er 7 beroemde
schilderijen gestolen werden uit een museum in Rotterdam? Ze zijn helaas nog steeds niet
teruggevonden… maar niet getreurd, want vandaag gaan wij allemaal samen op zoek!! Tijd dus om
jullie beste detective-skills en speurneuzen boven te halen. Van 14-17u @lokaal :)) 

vrijdag 21 oktober - dag van de jeugdbeweging: OMG, het is vandaag de belangrijkste dag van het
jaar!!! Sinterklaas? hoor ik jullie denken. Of Kerstmis? Of misschien wel de verjaardag van jullie (nu al)
favo leiding Zazoe? Allemaal goede gokken, kapoentjes, maar het juiste antwoord is… tromgeroffel…
dag van de jeugdbeweging! Vandaag is de perfecte gelegenheid om jullie prachtige uniform aan te
doen naar school en al jullie vriendjes jaloers te maken. 

zondag 23 oktober: Zure matten, gummy beertjes, lolly's, kauwgom, fruitella's,...  Allemaal heel lekker
maar welk soort snoep is nu het lekkerst? Ooit al discussies gehad over deze levensbelangrijke vraag?
Zo niet, dan is dit het perfecte moment! Maak je klaar voor de meest epische snoep-battle ooit. Na
vandaag weten we eens en voor altijd welk snoep het lekkerst is. (En drop is geen optie:)) Dus wees
voorbereid op deze onvergetelijke strijd van 14u tot 17u aan ons lokaal. 

zondag 30 oktober - geen vergadering, herfstwandeling: Heel jammer, geen vergadering MAAR
misschien wel beter, als je van wandelen houdt, want het is de super deluxe mega coole
herfstwandeling. Dus kom zeker af om een fantastische wandeltocht te maken. Meer info zal nog
volgen. Tot dan :) :) :) 

Voilà, het eerste kontactje zit er alweer op! Geloof ons, wij vinden dat net zo jammer als jullie :(
Gelukkig zal het niet lang duren voor het volgende alweer op de site staat! Bedankt voor jullie
aandacht & peace out xxx 

Toto, Zazoe, Podemus, Gigi, Kerrie en Petro



MINIONS
IN MOERBEKE



KABOUTERS
Jowsiesss kabbiesss!!
Zijn jullie klaar voor een mega super fantastisch leuk nieuw scoutsjaar? 
Strijk jullie hemden maar plat, train de armspieren voor het pompen en warm de stembanden al maar
op want zoals het jaarthema het zegt (“da’s goesting”) heeft jullie leiding er superdepuper veel
goesting in!!!!!
See ya sooonnnn elke zondag van 14u-17u
Xxxxxx

zondag 4 september - speelstraat: Helaas pindakaas, nondedju, godv*****. Dan kijken jullie ZO hard uit
naar de eerste zondag van het scoutsjaar, en dan is er potverdorie geen vergadering. Maar liefste
kabouters, niet getreurd, doe die waterlanders maar terug weg! Jullie kunnen ons namelijk vinden op
de speelstraat woep woeppp!!
Kom zeker eens hallo zeggen en tot dan!

zondag 11 september - braderie: Ja lap ‘t is weer van da! Met spijt in ons hart moeten we zeggen dat
het nog steeds geen vergadering is. Maaaaar jullie kunnen ons natuurlijk wel op de braderie vinden.
Hier kunnen jullie een lekker pannenkoekje van onze scouts verorberen en genieten van onze
wonderbaarlijke sjortalenten!

zondag 18 september - overgang: Vandaag, beste kabouters, is DE belangrijkste dag van het jaar. De
dag waar jullie al eeuwen naar verlangen, de eerste VERGADERING!!! En dan nog niet zomaar één, het
is namelijk overgang!! Dit natuurlijk alleen voor de eerstejaars, maar niemand blijft gespaard van een
beetje vuiligheid!
Doe dus jullie vuilste kleren aan want je zal niet proper naar huis keren!
Jullie worden allen verwacht op ons nederig scoutslokaaltje van 14u-17u.

zaterdag 24 september - Café Ludwina: Ow jaa, zijn jullie er allemaal klaar voooorrrr????? Het aller
mega super beste en ook leukste event van het jaar. Pak jullie bezemsteel maar en begin je danspasjes
maar al te oefenen!!! Zorg dat jullie heupjes goed los zijn om een lange avond te dansen. Alle info te
vinden op de website. 

zondag 25 september - geen vergadering: Wat??? Geen vergadering vandaag?!! Sorry kabbies, de
leiding moet effjes uitrusten van het mega te gekke CafLud van gisteren. Maar niet getreurd want
jawel, wees maar zeker, volgende week wordt het weer een fenomenale vergadering. See you later
alligator :)

zondag 2 oktober - 1e probeervergadering + startbar: Segg heb je al eens gehoord van de befaamde
cumulonimbus? Dit is het prachtigste wat men kan zien boven ons!!! Weet jij wat het is?? Kan jij er ons
meer uitleg over geven?!?! Kom zeker af naar ons lokaal om de mooiste cumulonimbussen te spotten
van 2 tot 5. 



zondag 9 oktober - 2e probeervergadering + inschrijving kleine takken: In mijnen tijd toen de appels nog
paars waren en bananen kaarsrecht omhoog groeiden, gebruikte men chocolademousse als
isolatiemateriaal. Dit deed men zodat het lekker kon opwarmen en in een hongersnood men hun muren kon
leegvreten. Maar wat is nu het ultieme recept voor chocolademousse? Kom het vertellen van twee tot vijf op
onze vaste stek!

zondag 16 oktober: Jaja kaboutertjes, het moment is aangebroken…De dag waarop jullie al heel jullie leven
zitten te wachten. Jullie kunnen het waarschijnlijk al raden, want jaaaa vandaag spelen we het
MEGAEPISCHECOOLELEUKESUPERDUPERkabouterspel!!!!!!!! Wajoo echt?! Jaha, zeker wel!! Woehoewww!! CU
van 14 tot 17 @onslokaal. 

vrijdag 21 oktober - dag van de jeugdbeweging: Owjaaa, het is die dag van het jaar. De dag dat jullie je
scoutsuniform kunnen showen aan al jullie vriendjes en vriendinnetjes (eindelijk) en een keer tonen in wat
voor een mega leuke toffe scouts jullie zitten. Want jaja, geen mop, het is DVDJB aka dag van de
jeugdbeweging!!!!! En om jullie dag nóg beter te maken (wat waarschijnlijk onmogelijk is, maar we proberen
het toch), is er een overheerlijk ontbijtje met lekkere bokes met choco én chocomelk om van te smullen!!!

zondag 23 oktober: Jawel kabiesss, het is weer zondag. De leukste dag van de week. Hopelijk zit je vol
energie vandaag, want je zal het nodig hebben!!!!! We gaan namelijk samen op zoek naar de allerleukste
sportennn. Is het voetbal of doe jij toch liever schaken??
Kom het samen ontdekken aan ons scoutslokaal van 2 tot 5!!!!

zondag 30 oktober - geen vergadering, herfstwandeling: Eindelijk weer zondag!! Wat?!? Geen
vergadering?!?! Niet getreurd!! Knoop alvast je veters en ga mee met ons naar de leukste wandeling van je
leven!!! 

Et voila, dit waren al de eerste twee maanden van het scoutsjaar!!!! 
Tot het volgende kontactje!!!
Peace out :)
Kisses jullie megacoole allerliefste gek fantastisch leuke leiding; 
Pico, Kdunk, Ikki & Phao xxxxx



CAMPING HOLLAND
IN OUDENAARDE



WELPEN
EWEL EWEL EWEL, 
doe in jullie haren al wat gel,
en misschien wel een ring in je oorlel,
want wij rinkelen straks nog eens aan jullie bel,
hopelijk tot snel!!!! Voor een nieuw spel:))))) Elke zondag van 14u tot 17u xxx

zondag 4 september - speelstraat: Al ooit eens achterop een brommer gezeten of op onze epische
sjorconstructie geklommen als een aap? Kom dan naar onze gekke speelstraat en breng al je vriendjes
mee. Zie jullie daar schatjes xx

zondag 11 september - braderie: Joepie, daar zijn we weer met onze jaarlijkse traditie van de enige echte
scouts De Pinte - Zevergem. Kom genieten van onze overheerlijke, wereldberoemde pannenkoeken en
drink een glaasje, maar houd het non-alcoholisch jongens ;) Tot op de kermis! 

zondag 18 september - overgang: Eindelijk ons eerste vergaderingetje en WAT voor één. We verwelkomen
de oude kapoenen en dopen ze tot onze nieuwe stoere welpen. Neem alvast reservekleren mee en ouders
zorg voor autostoel-bescherming. Zie jullie van 14 tot 17 uur in ons welpennest <3

zaterdag 24 september - Café Ludwina: Hey poepies, jullie zijn allemaal uitgenodigd met jullie ouders,
neven, zussen, nichten, broers, grootouders, tantes, nonkels, achterneven, vrienden & verre vrienden… op
ons memorabel scoutsFESTIVAL. Zie jullie op de dansvloer!!! Wij willen altijd eens een dansje met jullie
placeren ;) <3  

zondag 25 september - geen vergadering:  Pech, malchance, helaas pindakaas, ellende, wat een helse dag.
GeEn ScOuTs VaNdAaG!?!?!? Kaka pipi diarree maar volgende week doen we weer mee :)))))

zondag 2 oktober - 1e probeervergadering + startbar: Omg!! Is het waar? Nee toch? ‘t Is toch nie de 2de
echte, mega epische, stoere, plezierige, avontuurlijke en super gekke vergadering!!!! Vandaag mogen de
ouders ook komen om vragen te stellen aan ons en te genieten van een lekker drankje en hapje. Hopelijk
zien we jullie om 14u aan het lokaal.

zondag 9 oktober - 2e probeervergadering + inschrijving kleine takken: De volgende vergadering is een
feit, dus zorgt da ge der zijt :) Nie te laat maar op tijd!!! We verwachten jullie om 14u aan het lokaal voor
weer een epische vergadering. 



zondag 16 oktober: Het schaap staat vol wol. Mijn zolder vol met brol. Voor de scouts betaal je geen tol. Maar
val niet uit je rol. Dus kom uit je hol. Van 14 uur tot 17 uur aan de scouts voor een epic vergadering! 

vrijdag 21 oktober - dag van de jeugdbeweging: Vandaag doen we eens mega zot. Onze gewone schoolkleren
doen we niet aan, ze zijn saai. We kunnen moeilijk in ons onderbroek NAAR SCHOOL gaan, dus daarom doen
we ons UNIFORM aan waar we apetrots in zullen paraderen. Het is dan ook dag van de jeugdbeweging en
laat maar goed van jullie horen!!!

zondag 23 oktober: Jah bon, doe maar uw vuilste scoutsbroek, uw vuilste hemd, uw vuilste das en uw vuilste
sokken aan, want ‘t gaat in orde zijn. Je bent welkom in ons modderbad van 14 uur tot 17 uur. 

zondag 30 oktober - geen vergadering, herfstwandeling: Lieve welpjes, vandaag geen vergadering, maar
geen getreur want je kan ook deze week je stapschoenen aantrekken voor een wandeling door het pittoreske
De Pinte. De verdere informatie zal nog komen, tot dan!!

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, maar de tijd van gaan is nog niet gekomen; wij pakken even
een schrijfpauze want onze vingers doen pijn, Baloe heeft dan ook drrriinnggend een manicure nodig ma
bon, nu ben ik echt echt echt weg. Toedelssss kissy kissy bye bye. Nu al je favoriete welpenleiding.

Baloe, Ikki, Kaa, Bagheera en Rikki oxoxooxoxoxo 



OP... KAMP

IN SINT-KATELIJNE-WAVER



BEREN
Heyhey liefste beren! Het nieuwe scoutsjaar is al daar, wij zijn alvast helemaal klaar. Verwacht
maar veel avontuur en boterhammen met veel choco of confituur. Wij gaan samen dansen,
springen en spelen en ons vooral niet vervelen. Het nieuwe jaarthema is 'Das goesting', ook dit jaar
verwachten we jullie altijd in scoutskleding.
Xebo is een chille gast, hopelijk zijn jullie even enthousiast!

zondag 4 september - speelstraat: Pfffff… het schooljaar is alweer begonnen. Zooo saai! Gelukkig
zijn er nog weekends he! En wat maakt weekends extra leuk? Leuke evenementen natuurlijk! Kom
deze zondag lekker ravotten op de speelstraat! Er zijn springkastelen, optredens en natuurlijk ook
een kei leuke constructie van onze scouts! We hopen jullie mooie hoofdjes daar eens te mogen zien
;)) Tot dan! 

zondag 11 september - braderie: Hét hoogtepunt van het jaar! DE BRADERIE! Lekkere
pannenkoeken eten, jezelf proberen vinden tussen alle kampfoto’s van afgelopen zomer en
natuurlijk ook proberen raden hoeveel snoepjes er dit jaar weer in de mand zitten! Veel succes
daarmee, Beren! Hopelijk wint één van jullie de mand, dan kunnen we die allemaal samen opeten
;))

zondag 18 september - overgang: Jammer maar helaas, voor ons deze week geen vergadering.
Geniet nog maar eens lekker van een vrije zondag. Ga spelen in de tuin, cupcakes bakken,
tekeningen maken, mama en papa helpen met allerlei taakjes of misschien in een boom klimmen of
nog eens oefenen om te sjorren. Als jullie daar allemaal geen zin in hebben mogen jullie natuurlijk
ook een brief naar jullie favoriete leiding sturen ;-)) Tot volgende week op Café Ludwina!!

zaterdag 24 september - Café Ludwina: Plezier, genot, gejuich, gespeel, gedans, tof, amusant, wijs,
geluk, gefeest, sfeervol, olijk, prettig, vermakelijk, mooi, heerlijk, keiwijs, voortreffelijk. Ze komen
allemaal op hetzelfde neer: Café Ludwina. Het tofste, meest amusante feestje van 't jaar, tot dan!!

zondag 25 september - geen vergadering: Geen vergadering !?!?!? Jaja inderdaad, je leest het
goed. De leiding heeft hard moeten werken gisteren, dus die willen vandaag graag een dutje doen!
Hier enkele tips om jezelf bezig te houden op een saaie zondagmiddag: ook een dutje doen, een
film kijken, een cake bakken, een wandeling maken, een kamp bouwen, gezelschapspelletjes
spelen, huiswerk maken (ieuwwww saaaaai), een prank uithalen bij je broer of zus (sorry zus/broer
& mama’s en papa’s), …  

zondag 2 oktober - 1e probeervergadering + startbar: Tdoem Tdoem Tdoe………. weten jullie wat
er op 2 oktober gebeurd is???? Vandaag heeft Saladin de stad Jeruzalem veroverd. En vandaag
gaan wij de scouts veroveren! EINDELIJK onze 1e echte vergadering!!! Vandaag maken we er een
echt feestje van. En vandaag mogen jullie leuke ouders op bezoek komen om wat vragen te stellen.
Hopelijk zien we jullie allemaal van 2-5!!!!



zondag 9 oktober - 2e probeervergadering: Is ‘t weer zondag?? Yes, vandaag onze epische leuke
vergadering. Beter komde af…. anders schieten we jullie neer. PAF PAF. (Mopke eh!) 

zondag 16 oktober: We zitten met een GROOT probleem. Sneeuwwitje is verdwenen. Gisterenavond (toen
jullie al sliepen als roosjes) maakte ze op haar gemakje een wandeling in bos. Ze genoot van de frisse
boslucht en hoorde enkel het geroep van de uil. Jammer genoeg kwam Sneeuwwitje gisteren niet meer
terug thuis, niemand weet wat er gebeurd is. Liefste dwergen, kunnen jullie ons helpen om uit te zoeken
wat er gebeurd is met Sneeuwwitje??

vrijdag 21 oktober - dag van de jeugdbeweging: Vandaag is het de grootste feestdag van het jaar,
namelijk Dag Van De Jeugdbeweging! Het is vandaag de enige dag waarop je je favoriete scoutsuniform
eens kan aandoen om naar school te gaan. Veel plezier op school vandaag en vertel zeker aan al jullie
vrienden, vriendinnetjes, meesters en juffen dat scouts de leukste jeugdbeweging is ;-))

zondag 23 oktober: Lieve beertjes van me, wisten jullie dat vandaag de verjaardag is van de meeste
prestigieuze muurschilder van de middeleeuwen?? Wie is dat dan? hoor ik jullie denken! Hij heet….
Robbedoes van den Spauweris. Tip: hij heeft blond haar en is niet al te groot!! Kom te weten waarom hij
bekend is van 14u tot 17u!!!!

zondag 30 oktober - geen vergadering, herfstwandeling: Lieve schatjes van ons… vandaag helaas geen
vergadering! Maar vandaag is het de perfecte herfstdag.  En daarom trekken jullie jullie mooiste laarzen
aan en maken een herfstwandeling! Hopelijk hebben jullie er allemaal veel zin in. Verdere info volgt :)

Jammer, jammer het eerste kontactje is al terug uit. Wij verwachten jullie altijd met volle goesting elke
zondag van 2 tot 5! 
Tot het volgende kontactje!
Berenkusjes van jullie nieuwe lievelingsleiding, 
Xebo, Nala, Koda en Tanana <33



CIRCLE OF LIFE
IN SINT-KATELIJNE-WAVER



JONGGIDSEN
Dag luitjes, toch spannend he zo een nieuw scoutsjaar!!! Voelt als een eerste schooldag, ma dan zonder
negatieve gevoelens. Wij hebben er keiveel goesting in (knipoog naar het jaarthema) en zoals het kontactje
het betaamt: een kort overzicht van komende activiteiten. Hier gaan weeeeee!!!

zondag 4 september - speelstraat: Helaas nog geen vergadering, maaaaar je kan ons mega gekke
constructie komen bezichtigen op SPEELSTRAAT. Ik wil mij mega graag laten schminken, dus hier mijn
voorstel: wie het eerst “zoetzure saus” in mijn oor komt fluisteren mag een dier voor mij kiezen. Wie is mij?
Dat is de hamvraag. Fluister dus maar in elke leiding zijn oor en wie weet ben jij verantwoordelijk voor die
blobvis op mijn hoofd. Tot dan xoxo

zondag 11 september - braderie: Nog geen vergadering vandaag, maar een andere leuke activiteit…
Braderie natuurlijk, lekker genieten van een beetje sfeer en een leuke constructie in dp city. Allen welkom
dus!!!!

zondag 18 september - overgang: Veranderen van tak of gewoon lekker vuil worden en genieten van een
zalig namiddagje scouts, kom naar het lokaal en luid het nieuwe scoutsjaar in van 2 tot 5. 

zaterdag 24 september - Café Ludwina: Het leukste evenement van het scoutsjaar en helemaal in een nieuw
jasje, met nog meer leuke muziek om op mee te dansen en lekkere hapjes. Dees wilt ge dus zeker nie
missen!!!! Iedereen dus zeker welkom en komen eh, ge gaat u zeker kunnen amuseren.

zondag 25 september: Na het zotte feest van gisteren (aka Café Ludwina) moet de leiding toch even een
pauze nemen, hoor. Dus we zullen jullie volgende week dan wel zien zeker!!

zondag 2 oktober - 1e probeervergadering + startbar: Het is ein-de-lijk zo ver, onze eerste vergadering
samen. Ik word hier echt emotioneel van en ik ken jullie zelfs nog niet terwijl ik dit typ. Maar geen vrees, we
hebben de beste manier om kennis te maken met elkaar: ojaaa, een kennismakingsronde. Awkward in een
kring zitten en vertellen over je hobby’s, broers en/of zussen en een talent → HEEEEERLIJK!!

zondag 9 oktober - 2e probeervergadering: Nog niet zeker dat je in de scouts wil komen of heb je die ene
vriendin die toch eens wil proberen: dan is dit de kans om te grijpen en je rot te amuseren van 14u tot 17u
aan het lokaal!!! 



zondag 16 oktober: Vandaag heb ik iets te doen. Maar ik weet niet meer wat. Wat wat wat moet ik nu toch
doen? Nja, ik denk dat ik het vergeten ben. Wacht ik heb het. AAAAAAH nee toch niet. Ja ok dan, dan zal ik
maar gewoon naar de scouts komen. We verwachten de girls van 2 tot 5 aan het lokaal met jullie favo stuk
kaas.

vrijdag 21 oktober - DVDJB: Het is weer zover, de beste dag van het jaar. Nu ja als ge graag een hemd
aandoet naar school. Dan is dit je dag, ga ervoor er draag een hele dag op school je scoutsuniform. Of ge
doet dat niet en dan zijt ge gewoon super saai maja daar kan ik ook niet aan doen hè. 
PS: Doe toch maar uw uniform aan xxx

zondag 23 oktober: Zoals wel vaker wordt gezegd: als je balpen niet meer schrijft, pak een potlood. Maar wij
de leiding zijn hier helemaal tegen! Wij zeggen: neen pak een andere pen, potloden zijn voor tekenen!!
Buiten als ge wilt tekenen dan is het misschien wel een goed idee om een potlood te pakken. MAAR ik zie
jullie al denken wat als ik geen pen meer heb? Wel dan dikke pech voor u! Aaaaah ja tis ook vergadering
vandaag van 2 tot 5 op 't lokaal. Pak een pen mee als ge wilt. De mijne is op. Thankkkssss xxx

zondag 30 oktober: Spijtig genoeg gaan jullie het deze week zonder een epische vergadering van jullie
lievelingsleiding moeten stellen. Maar we laten jullie natuurlijk ook niet volledig achter er is namelijk een
fantastische herfstwandeling. Meer info zal hier nog over volgen via de leiding en online. Dus tot volgende
weeeeeekkkk!!! 

Voila sie, we zijn al rond. Tijd vliegt als ge plezier hebt hihi haha, oke gedaan met de melige zinnen die elk
jaar opnieuw gerecycleerd worden. Vanaf nu hoogwaardige lectuur en dure woorden. Met als enige
uitzondering op 1 mei (wanneer alle vogels een ei leggen), want als je het kontactje bij alle takken op die
dag eens bekijkt zie je dat we allemaal schuldig zijn aan dezelfde mop. Genoeg gebledder, we zien jullie int
volgend kontactje.

Ciao bellas <3
Emieleken, Loortje, Yntje, Plien



Vikings
In Vresse-sur-Semois



JONGVERKENNERS
Yowyowyoooow, 
hebben jullie ook een veel te saaie vakantie gehad omdat jullie de scouts veel te lang moesten missen? Wij
alleszins wel!! Maar niet getreurd, want het is dit jaar onze missie om jullie het meest epic, coole en crazy
scoutsjaar OOIT te bezorgen!!
Poets jullie bottines nog keer goed tot ze blinken en oefen nog eens die dasknoop, zodat wij jullie elke week
piekfijn, op jullie paasbest, kunnen verwachten aan ons prachtige lokaaltje aka onze tweede thuis voor dit
komende jaar. 
Wij hebben alvast keeeeeeiveel zin in epische bosspellen, spannende droppings en vooral in jullie
aanwezigheid!!
Tot snel!!! xoxoxo
(PS: check ook eens deze prachtige lectuur zodat jullie weten wat jullie elke week te wachten staat ;))

zondag 4 september - speelstraat: Nog geen vergadering, maar je kan ons wel komen bezoeken bij onze
stand op de speelstraat. De leiding zal daar namelijk weer een heuse constructie in elkaar getimmerd en
getouwd hebben waarop jullie kunnen komen spelen!!! Tot dan xoxo

zondag 11 september - braderie: Lekkere pannenkoeken eten, jezelf proberen vinden tussen alle kampfoto’s
van afgelopen zomer en natuurlijk ook proberen raden hoeveel snoepjes er dit jaar weer in de mand zitten!
Kom ons zeker eens bezoeken op onze stand en kom hallo, hey of gegroet zeggen!!!

zondag 18 september - overgang: Jaja daar is ie dan de eerste echte scoutsactiviteit: OVERGANG. Maak jullie
klaar om vuil gemaakt te worden of om de overgangers vuil te maken. En kom dan ook kennis maken met je
nieuwe leiding op het einde van de vergadering, want je weet wat ze zeggen: de eerste indruk is de
belangrijkste !!!!! Van twee tot vijf aan onze cribbe.

zaterdag 24 september - Café Ludwina: Het gezelligste evenement van het scoutsjaar en helemaal in een
nieuw jasje, met nog meer leuke muziek van lokale bandjes om te dansen en iets lekkers te chappen en
drinken. Komen is dus aangeraden en pak zeker jullie oma, opa en hele familie mee, want dees wil je dus
zeker niet missen!!!! Vanaf 18u aan ons lokaal, see you there.

zondag 25 september - geen vergadering: De dag na Café Ludwina, hopelijk hebben jullie allemaal evenveel
kunnen genieten als ons van deze magische/epische avond. Jammer genoeg moet er dus ook opgekuist
worden na dit feest, daarom is er vandaag GEEN VERGADERING. Tot volgende week!!!

zondag 2 oktober- 1e probeervergadering + startbar: Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden dat zijn wij.
Ken je vriendjes die misschien in de scouts willen komen? Vandaag is het moment om ze te laten komen
proberen op onze eerste probeervergadering.



zondag 9 oktober - 2e neem-je-vriendje-mee-naar-de-scouts-vergadering: Ja hoor, de 2de
probeervergadering, neem dus jullie besties mee en trek maar jullie stevigste bottines aan!!! Vandaag
gaan jullie een nieuwe wereld tegemoet. Een wereld waar alles net iets anders gedaan wordt dan op onze
mooie aardbol. Kom het ontdekken op jullie favo lokaal van 2 tot 5!
 
zondag 16 oktober: Wisten jullie dat er vandaag, exact 10 jaar geleden, een grote inbraak was in een
museum in Rotterdam waarbij er zeven peperdure schilderijen van bekende kunstenaars - zoals Picasso,
Matisse en Monet - werden gestolen??? Wij ook niet!! Kom naar ons lokaaltje in de Nieuwstraat voor nog
meer interessante weetjes & wie weet vinden we die mega chique kunstwerken terug (want ons JV-lokaal
kan wel wat decoratie gebruiken)!! Tot sebiet he!!

vrijdag 21 oktober - dvdjb: Whoppa dag van de jeugdbeweging en ook de leukste schooldag. Trek maar
jullie groene broek en scoutshemd en laat maar goed van jullie horen op school!!!!!

zondag 23 oktober: Dag op dag een jaar geleden prolongeerde de Nederlander Rico Verhoeven de
wereldtitel bij de zwaargewichten van het kickboksen in een wedstrijd tegen de Belg Jamal Ben Saddik.
Het is dus hoog tijd om revenche te nemen, maak jullie dus klaar voor een heus gevecht van 14 tot 17 aan
ons lokaal, see you xxx

zondag 30 oktober - geen vergadering, herfstwandeling: Liefste verkennertjes, jammer genoeg gaan jullie
jullie favo leiding moeten missen vandaag :(( Maar niet getreurd!! Er is een supercoole herfstwandeling
speciaal voor jullie, jullie vrienden en familie uitgestippeld!! Meer info hierover volgt nog!! See u next week
xoxo 

Jah bon, tis dan tijd om af te ronden. Maak jullie maar al klaar voor het volgende kontactje, want die
wordt zelfs nog beter, amai amai amai. Wij missen jullie al, jullie missen ons natuurlijk nog meer. WEETJE:
Mensen en bananen hebben voor 50% hetzelfde DNA, eet dus niet te veel bananen anders ben je
kannibaal, doei x

Een dunne kus en natte knuffel,
Lotte(tette zien), Jamelele elektricien, Matisse swisse, Arten darten Zweden en Daddy Bobo.



It's a rich man's world
In Vresse-sur-Semois



GIVERS
Joo Giverss, hier zijn we dan weer met meer sfeer! De leiding kijkt er erg naar uit om jullie
enthousiaste blikken te zien. Trek uw scoutskledij allemaal aan en dan gaan wij met die banaan!
Vele groetjes, jullie mega epic leiding xx

zondag 4 september - speelstraat: Helaas pindakaas. Nog geen eerste vergadering voor jullie..
Maar.. Wel de Straat der spelen aka Speelstraat. Woop Woop. Allen welkom op de speelstraat om
een bezoekje te nemen aan jullie nieuwe scoutsleiding en om je goed te amuseren. 

zondag 11 september - braderie: Vandaag geen vergadering, maar braderie. We hebben daarom
speciaal voor jullie een volledige kermis opgesteld op het kerkplein en daarnaast ook nog een
gigantische rommelmarkt op poten gezet!!!! Ik heb trouwens ook horen waaien dat de scouts
pannenkoeken gaat verkopen. Wees dus welgekomen voor een pannenkoek en een drankje.

zondag 18 september - overgang: Sterren komen, sterren gaan en je kan niet heel je leven bij
dezelfde tak blijven staan. Daarom is het vandaag overgang. Trek dus zeker allemaal jullie nieuwste
schoenen aan, en haal jullie kostuums en galakleden maar uit de kast. Want jullie zouden wel eens
vuil kunnen worden vandaag. Tot 2 van 5 in ons nederige stulpje in de nieuwstraat (aka dus ons
lokaal).

zaterdag 24 september - Café Ludwina: Wist je dat Ludwina een naam met Duits, Germaanse
herkomst is waarbij ‘lud’ = ‘volk’  en ‘win’ = ‘vriend’. De naam betekent dus ‘vriend van het volk’. Als
dat niet heerlijk is!! Dus liefste volksvrienden, kom jullie allen verenigen op ons jaarlijks
scoutsfestijn en geniet van hapjes, drankjes en optredens om U tegen te zeggen!!

zondag 25 september - geen vergadering: Wegens een te leuke/epische Café Ludwina zal er
vandaag geen vergadering zijn. Maar geen zorgen, jullie zullen jullie tijd goed kunnen gebruiken om
na te genieten want amai amai wat was Café Ludwina toch weer een spektakel!

zondag 2 oktober - 1e probeervergadering + startbar: Bliep bloep blap, gegroet aardlingen, wij
komen van een planeet genaamd ‘hier ver ver vandaan’ om jullie te verrijken met onze
ongeloofelijke alienkennis, waar jullie aardse wezens alleen maar van kunnen dromen, want wist jij
dat de lever het enige orgaan is dat kan teruggroeien en wij aliens hebben niet eens een lever dus
dan kan die eigenlijk ook niet teruggroeien…WoW mindf*ckkkk, ja dus kom allemaal met jullie
UF(iets)O naar ons aards paradijs in de nieuwstroate van 2-5 en zet een vergiet op je hoofd. 



zondag 9 oktober - 2e probeervergadering: Je weet het of je weet het niet maar ⅕ van onze leiding is
niet in het land :0 Maar waar is die dan wel en is dat niet super interessant om alles te weten te komen
over dit fantastische land dat niet België is??? Ja dat dachten wij dus ook dus zie hier de eerste editie:
buitenlandse weetjes met Lies.
A arte portuguesa da pastelaria tem as suas origens na Idade Média. Os mosteiros católicos,
disseminados por todo o país, conseguiram fazer uma variedade espectacular de diferentes
pastelarias com pouquíssimos ingredientes (geralmente amêndoas, farinha, ovos e aguardentes), dos
quais os pastéis de Belém (ou pastéis de nata), originalmente de Lisboa, e os ovos moles de Aveiro são
exemplos.
Dit kan wel eens handig zijn:
https://translate.google.com/?hl=nl&sl=nl&tl=pt&op=translate

zondag 16 oktober: Wie van jullie lust er koriander? Naar ‘t schijnt is dat erfelijk bepaald of ge dat
lekker vindt of naar zeep vindt smaken. Ik stel voor dat we vandaag deze bewering testen. Breng
allemaal jullie ouders mee voor een heuse koriander-proef-sessie! CU aan het lokaal om 14u in
uniform.
PS: Bring your own coriander & parents!

vrijdag 21 oktober - dag van de jeugdbeweging: CHIRO/KLJ/KSA/JNM/FOS/… STINKT, SCOUTS
BLINKT! Vandaag is het uw morele scoutsplicht om onze superioriteit te bewijzen! Trek uw perfecte
uniform aan & toon aan al je klasgenootjes dat je epic bent. Wees voor 1 dag extra lief, extra grappig,
extra sterk en extra slim!

zondag 23 oktober: M&M’s, H&M, LU, OB, ALDI, ADIDAS, BOL.COM, DUO PENOTTI … wisten jullie dat
deze merken allemaal afkortingen zijn? Wejow, mega interessant toch!! Allez, omdat jullie het zijn,
krijgen jullie nog een weetje! Wisten jullie dat aanstekers eerder zijn uitgevonden dan lucifers?
Craaaaaaazy hè, wie had dat nu gedacht? We verwachten jullie op de scouts met een heus weetje! De
persoon met het coolste weetje, krijgt een extra vieruurtje! XOXO

zondag 30 oktober - geen vergadering, herfstwandeling: De dagen worden korter en de nachten
langer. De pompoenen staan al aan de deuren en blaadjes vallen van de bomen. Vandaag is het in
plaats van vergadering de epische herfstwandeling! Doe je bottines aan en maak je klaar voor een
mooie wandeling in de natuur. 

Een outro is eigenlijk ook gewoon maar een omgekeerde
intro, dus bij deze:
xx gnidiel cipe agem eilluj ,sejteorg eleV !naanab eid tem
jiw naag nad ne naa laamella jidelkstuocs wu kerT .neiz et
nekkilb etsaisuohtne eilluj mo tiu raan gre re tkjik gnidiel
eD !reefs reem tem reew nad ew njiz reih ,ssreviG ooJ



Camp of Cards
In Vresse-sur-Semois



JIN
Nieuw jaar betekent vers bloed, nen vorte overgang, nieuwe creatieve spellen, buitenlands kamp,
en betere, knappere & gewoonweg meer uitgekookte leiding. En dit leidingsduo heeft, om het
scoutsjaar direct bij het nekvel te grijpen, 1 voorwaarde: PERFECT UNIFORM. Dus geen gure, louche
en wollende trainingsbroeken. 

zondag 4 september - speelstraat: Jouer, giocare, jugar, att spela, grac, a juca en pelata. Allemaal
woorden die aangeven wat we gaan doen, spelen in de Pintse straten. Verzamel en vermenigvuldig
u en kom in grote getale alles kapot spelen op de alom bekende speelstraat.

zondag 11 september - braderie: WK pannenkoeken fretten is weer in België en wordt gehouden in
onze tent! Wie durft het aan om het record van 68 koeken uit de pan achter de kiezen te trekken?
Kom af en verbreek het record. Kom zeker ook af om te lachen met de sjorconstructie van de chiro
en hun wc-papier verkoop.

zondag 18 september - overgang: JEEEEEEJ! Dit is de leukste vergadering van het jaar…of toch voor
ons. Vandaag gaan wij jullie preventief ambeteren en een zeer toffe/stevige overgang bezorgen. Dit
om jullie op voorhand al terug te pakken voor alles wat jullie ons dit jaar gaan lappen. Maar laat dit
jullie zeker niet afschrikken, want uiteraard moet er ook nog een kreet gemaakt worden vandaag!
Dus als er iets is wat jullie zeker in de kreet willen, zullen jullie vandaag naar de scouts moeten
komen!

zaterdag 24 september - Café Ludwina: It’s not about the money, money, money, not about the
money, money, money…. of toch? Vandaag negeren we deze dikke schijf, want vandaag is het all
about the money. Nodig iedereen uit om te dansen, iets te drinken en zich te amuseren op ons
jaarlijkse Café Ludwina! Dit zalige evenement is dan ook ons allereerste financiële actie. Kom dus
allemaal naar de scouts om them moneyzzzzz te verdienen!

zondag 25 september - geen vergadering: Omdat jullie zo beestig hard gewerkt hebben gisteren,
moeten jullie niet naar de scouts komen vandaag. Blijf maar lekker lang in jullie bed liggen en
droom van ons buitenlands kamp. Ah wacht toch niet baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tis met opkuis
wa, wees paraat.

zondag 2 oktober - 1e probeervergadering + startbar: Wie eerste vergadering zegt, zegt begin. Wie
begin zegt, zegt kapoenen. Wie kapoenen zegt, zegt grootste cuties te wereld. Wie grootste cuties
ter wereld zegt, zegt puppies. Wie puppies zegt, zegt honden. Wie honden zegt, zegt onrechtstreeks
ook altijd katten. Wie katten zegt, zegt spelen en wie spelen zegt, zegt spel. Om een lang verhaal
kort te maken, kom van 14u tot 17u om een spel te spelen op de scouts.



zondag 9 oktober - 2e probeervergadering: https://www.youtube.com/watch?v=q8AKb9h4-3M Dans
jij met mij? Dan dansen wij ons samen vrij, alsof we zweven door de lucht, een dromendans, op
wolken. Kom pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet je zorgen als je danst met mij.
TUUTUUTUUTUUUTEDUUDUUU TUUTUUTUUTUUUTEDUUDUUU. Vanaf nu is dit jullie favoriete
nummer. Lees, leer en leef dit lied vanaf nu tot het einde van jullie dagen. Kom naar de scouts om te
zien wie het meest van onze beste vriend Vinzzent weet.

zondag 16 oktober: Volgend jaar zijn jullie eindelijk leiding en moeten jullie dus eigenlijk grote
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Er zal vandaag een checklist overlopen worden, met wat wij
vinden dat een goede leider/leidster maakt of kraakt. Kom dus alvast in de klederdracht die B.P. zou
goedkeuren! Van 14u-17u aan ons nederig stulpje in de Nieuwstraat.

vrijdag 21 oktober - dag van de jeugdbeweging: Is mijn gat niet te dik in deze rok? Vraag het aan de
vele andere scouties op het gemeenteplein! Vandaag trekken we ons uniform aan  genieten we van
een boke met choco op het gigantische dag-van-de-jeugdbeweging-
ontbijt, om nadien onze broek een volledige dag op de schoolbanken te slijten.

zondag 23 oktober: Vandaag gaan we naar Deinze om de Weba onveilig te maken, dus maakt maar
dadde allemolle ulder klakske, jogging en ui roze marcelleke aan et (moccasiño)! (+ punten voor zij
die witte nike airs aan hebben!). Met de fiets komen is van groot belang! We hebben dan ook nog
geen ronnybak in ons bezit, maar geen nood, deze maken wij wel vandaag ! (P.S. Dikke nekkn vuile
tongn)

zondag 30 oktober - geen vergadering, herfstwandeling: Sorry, sorry, sorry schattebollen. Vandaag is
er geen vergadering omdat we met de leiding op weekend zijn. Wel hebben we voor een geweldige
vervanging gezorgd! Het oudercomité heeft een prachtige wandeling uitgestippeld voor jullie, waarin
jullie de wilde natuur van De Pinte en Zevergem zullen moeten temmen. Veel plezier en lots of love
van ons! Wij denken aan jullie!

En volgens de laatste prognoses zullen we zaterdag en zondag een mooie late zomerlanding maken
met veel zon, weinig wolkenvelden en een aangename luchtvochtigheid. Nog een fijne avond bij één
en morgen is het de beurt aan Sabine. Daag. (Awkward Frank Deboosere lach als kers op de taart)

2 natte zoenen en een kneep 
Uw idolen
Uw goden
Papa bere en gruute zus ofte 
Bram & Thalia



The Oscars
In Duitsland - Oostenrijk - Slovenië



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      
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



 
 

PROBEERVERGADERINGEN
2022-2023

JIJ OOK 
SCOUTIE? 

Ben je tussen
6 en 10 jaar en heb je 

zin in scouting?

Wĳ ontvangen je 
graag met

open armen! 

02/10 09/10

Wil je je inschrĳven voor het hele jaar? 

DIT KAN VIA
EEN LINK OP 
DE WEBSITE

OP 09/10
OM 20u

Broers en zusjes, kapoenen uit De Pinte en kinderen van oud-
leiding krĳgen voorrang, maar VOOR ALLE NIEUWE

KAPOENEN IS INSCHRĲVEN VERPLICHT. 

WEES ZO SNEL MOGELIJK, 
WANT DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT!


