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De voorstam,  

uw goedkope werkkracht! 
 

De voorstam gaat ieder jaar op kamp naar het buitenland, om dit te 
kunnen financieren helpen wij u graag verder waar mogelijk. 
 
 
Zoekt u nog enkele capabele werkkrachten om: 
- op uw feesten, recepties, evenementen, etc. te werken 
- te helpen met uw verhuis 
- zaken op te bouwen of zelfs afbreken 
- te tuinieren 
- eender welke job of karweitje te doen! 
 
Alles valt te bespreken, we zijn met 11 en helpen u met plezier verder! 
 
Aarzel niet om ons te contacteren via volgende kanalen of via de 
voorstammers zelf! 
Arthur Petrie  0497 99 18 00 
Ricardo Berten  0470 63 58 66 
Saeftinghe.voorstam@gmail.com 
 
 
 
Stevige linker,  
de voorstam 
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Beste	leden,	
Beste	ouders,	
Beste	leiding,	
Beste	Saeftingher	
	
	
	
	
Ons	vorig	scoutsjaar	sloten	we	af	met	5	zeer	geslaagde	kampen.	Onze	kapoenen	trokken	hun	
mooiste	voetbal	outfit	aan	om	samen	te	gaan	supporteren	voor	de	rode	duivels.	De	welpen	
trokken	 naar	 de	 boerenbuiten	 om	 zich	 te	 ontpoppen	 tot	 trotse	 boeren	 en	 boerinnen.	Op	
datzelfde	 moment	 waren	 onze	 Jojo’s in	 Membre	 op	 zoek	 naar	 de	 felbegeerde	 ring	 van	
Mordor.	 De	 verkenners	 zetten	 hun	 marinehoedjes	 op	 om	 de	 Ardennen	 en	 Frankrijk	 te	
ontdekken	 tijdens	 hun	 trekkamp.	 De	 voorstam	 verlegde	 de	 grenzen	 en	 doorkruisten	
Oostenrijk,	Slovenie,	Kroatie	en	Hongarije.	U	ziet	het,	de	Saeftinghers	deden	weer	hun	uiterste	
best	om	er	een	avontuurlijke	en	onvergetelijke	zomer	van	te	maken.	
	
De	nieuwe	leidingsploeg	heeft	al	zijn	bottinen	gekuist,	het	hemd	gestreken	en	een	keurige	
knoop	in	zijn	das	gelegd.	Met	andere	woorden:	WIDDER	ZIEN	‘T	ZITTEN!!	Met	onze	gedachten	
nog	bij	de	geslaagde	kampen	staan	we	alweer	met	volle	goesting	klaar	om	er	dit	jaar	elke	week	
een	lap	op	te	geven.		
	
Zoals	traditie	het	wil,	springen	we	het	jaar	in	met	ons	welgekend	overgangsweekend.	Daarna	
zijn	het	niet	enkel	de	 leden	maar	ook	ouders	en	sympatisanten	die	weer	ten	volle	kunnen	
genieten	 van	 ons	 enthousiasme.	We	 zouden	 het	 fantastisch	 vinden	 jullie	 allen	 te	 mogen	
ontmoeten	 op	 onze	 vele	 evenementen:	 Kaas	&	wijn,	 nieuwjaarsreceptie,	 een	 vernieuwde	
editie	van	de	bethunecross	en	natuurlijk	ons	spetterende	groepsfeest.		
	
Na	een	jaar	ervaring	staan	wij,	de	groepsleiding,	opnieuw	klaar	om	ons	de	volle	100%	voor	
Scouts	Willem	 van	 Saeftinghe	 te	 geven.	We	 zijn	 ongelooflijk	 trots	 op	 de	 leidingsploeg	 en	
beloven	dat	het	alweer	een	fantastisch	jaar	wordt!	
	
Stevige	linker,	
	
De	groepsleiding,	
	
Margot	Vervaecke,	Arthur	Muylle	en	Wout	Dewaele		
	
groepsleidingsaeftinghe@gmail.com	
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Belangrijke	info	en	data	
	
Overgangsweekend	 	 	 15-16 september	

Confituurverkoop	 	 	 10	november	

Kaas	en	wijn	 17	november	of	24	november	(meer	info	volgt	snel,	bij	

twijfel	controleer	de	site!)	 	 	

Groepsfeest	 	 	 	 27	april	

Nieuwjaarsreceptie	 	 	 5	januari	

Kampen	 	 	 	 eerste	week/eerste	twee	weken	van	juli	

	

Het	boekje	en	andere	info	kan	je	altijd	vinden	op	onze	site	

http://www.scoutssaeftinghe.be	
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DAG (VAN DE) KAPOEN	

 
Praktische afspraken: 
Elke zaterdag spreken we, indien anders vermeld, af met de kapoentjes om 14 uur 30 aan de 
parking van het Magdalenazwembad (Sint-Martens-Latemlaan 1 te Kortrijk). Na een geweldige 
namiddag vol spelletjes en plezier mag je je kapoen opnieuw komen ophalen om 17 uur, ook 
op de parking van het Magdalenazwembad. Indien er nog vragen zijn kan u ons altijd bereiken 
via het e-mailadres kapoenensaeftinghe@gmail.com of op 1 van onze gsm nummers.  
 
Je komt naar de vergadering in uniform. Dit houdt in dat je een scoutshemd met scoutsdas 
draagt. Deze kan je kopen in de Hopperwinkel (scoutswinkel) te Harelbeke. 
 
Inschrijvingsgeld stort je op BE45 0014 6607 6689 met vermelding van de naam van je 
kapoen + tak. Snel storten is belangrijk voor de verzekering van je kapoen! 
1 kind: 45 euro 
2 kinderen: 80 euro 
3 kinderen: 105 euro 
4 kinderen: 120 euro 
	
	
Contactgegevens:	
Margot Vervaeke:   0474360439  Ledenlijst verantwoordelijke	
Astrid Ballegeer:  0492649290   EHBO-verantwoordelijke	
Vic Claerhout:   0472664778   	
Anthony Vandeputte:  0472010573  Aanwezigheden verantwoordelijke 	
Baptiste Pollefeyt:   0478558570  Mailverantwoordelijke 	
Ciel Brys:    0497327184  Fotoverantwoordelijke	
Pol Nachtergaele:   0497279275  Financiën verantwoordelijke	
	
emailadres: kapoenensaeftinghe@hotmail.com 
 
Belangrijke data:	
Overgangsweekend:  15 - 16/09	
Doop:    22/09	
Confituurverkoop:  10/11	
Kaas en wijn:   17/11 of 24/11 (meer info volgt)	
Nieuwjaarsreceptie: 05/01	
Groepsfeest:   27/04	
Massaspel:   25/05	
Kamp:   3/07 - 7/07 ?????	
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Dit zijn wij:	
	
Sint-Antonius aka Anthony Vandeputte (1e jaar leiding): 	

Hoipiepeliepeloi, Sint-Antonius hier 
om jullie te groeten. Ik ben een jonge 
heilige die al 0 jaar leiding heeft 
gegeven. Zoals elke heilige ben ik 
zeer lief en heilig. Ik zal jullie dus 
complimentjes geven en ook kijken of 
iedereen er is. Ik kijk er al naar uit om 
al mijn koorknaapjes te zien op de 
eerste vergadering. Toedeloedeloe!!! 
In de naam van de vader, 
De zoon 
En De heilige geest 
Amen. 

 
 
Cielterklaas aka Ciel Brys (1e jaar leiding): 
 
Dag lieve kindertjes! Ik ben het, Cielterklaas! 
De minder gekende neef van Sinterklaas! Ook 
ik breng op mijn verjaardag alle lieve kindjes 
een cadeautje.Maar dit is mijn eerste keer dat 
ik deze taak zal doen. Wie dan niet flink zal dan 
ook geen cadeautje krijgen. Dit doe ik niet 
alleen hoor, ik heb een grote groep van 
roetpruimen die mij hierbij helpen! Ik kijk er echt 
naar uit om dit jaar weer bij jullie allemaal iets 
neer te leggen! Ook om weer iedere week 
super leuk te maken! Want ja iedere week is er 
wel een speciale feestdag voor jullie! 
 
 
Johannes de Batiser aka Baptiste Pollefeyt (1e jaar leiding): 

 
Helaba kapoenen. Ik, Baptise, hou erg veel 
van water. Daarbovenop voel ik me tussen de 
kapoenen ook nog eens een vis in het water. 
Deze twee capaciteiten smelt ik samen om 
jullie te dopen voor dit nieuwe scoutsjaar. Dit 
houdt natuurlijk ook de vuile doop in die jullie 
te wachten staat. Het kan zeker een pluspunt 
zijn dat jullie het ‘onze vader’ kennen want die 
kan zeker nog van pas komen. 
Amen 
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Pol de mol aka Pol Nachtergaele (1e jaar leiding): 
 

Hoihoi kapoentjes! Ik ben Pol de mol en 
op 23 oktober is het mijn feestdag! 
WERELD MOLDAG!! Aha, jullie 
denken dat ik het diertje ben onder de 
grond, maar niets is minder waar. Ik 
ben eigenlijk een fysische eenheid!! 
Mol geeft aan hoeveel miniminimini 
deeltjes ergens inzitten! 1 mol is gelijk 
aan  6,02214 × 10^23 deeltjes. In je 
scoutshemd zitten 30,1107 × 10^23 
deeltjes. Dat wil zeggen dat er maar 
liefst 5 mollen in je hemd zitten?! Pfff, 
wat zegt die rare Pol toch allemaal… Ik 
kan alleszins niet wachten om met jullie 
te mollen!!! doei. 

	
	
	

 
1 januastri aka Astrid Ballegeer (2e jaar leiding):	
	
GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 1 januastri is de leukste dag van het jaar! Althans de eerste 
uurtjes. Die bestaan uit dansen, muziek, lekkere hapjes en drankjes. Wat later vult de 
dag zich met buik- en 
hoofdpjin, raar he 
kapoenen???? Dat vind 
ik ook? Ik kan niet 
wachten om van elke 
dag een dag zoals 1 
januastri te maken, 
welliswaar zonder de 
zieke uren want daar zijn 
jullie kapoenen nog 
veeel te jong voor. Als 
jullie met andere kwalen 
kampen zijn jullie 
uiteraard altijd welkom 
bij mij, want zieke 
kapoenen genezen is 
toevallig een van mijn 
specialiteiten! Ik zie jullie 
zo snel mogelijk zodat ik 
jullie kan leren hoe je 
van jezelf het leukste 
vuurwerkje kan maken!! 
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De Vicmisman aka Vic Claerhout (2e jaar leiding): 
	
HoHoHo, dag kapoentjes ik ben de 
Vicmisman! Jaja, ik ben samen met mijn 
broer de Kerstman jarig op 25 
december! Aangezien dit de tofste dag 
is van het jaar, zal ik dan dus ook wel de 
tofste leiding zijn zeker? Ik help mijn 
broer vooral met het verzenden van de 
vele cadeautjes en het verzorgen van 
de mooie, grote kerstbomen. Ook kan ik 
praten met rendieren?! Dit jaar ga ik 
jammer genoeg op pensioen. Dus waar 
zou ik mij kunnen ontspannen en ook 
super veel fun hebben??? JA, BIJ DE 
KAPOENTJES!!! Tot dan kindjes!!!!  
 
 
 
 
Dag van de Margarigot aka Margot Vervaeke (3e jaar leiding): 
 
Hoi stoere kapoenen! Ik ben Margot, mijn hobby is lekkere pizza’s maken. De 
margarita is mijn favoriet. Dit jaar kreeg ik de eer om mijn kennis over pizza’s te delen 
met de leukste kinderen van Kortrijk en omstreken: DE KAPOENEN VAN 
SAEFTINGHE NATUURLIJK!!! Ik heb er al heel veel zin in! Tot snel!! 
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Dit zijn de vergaderingen: 
 
01/09 - vergadering 14h30-17h: DAG VAN DE BAARD  
Vandaag hebben we onze eerste vergadering en kunnen we onze eerste feestdag 
vieren, namelijk DAG VAN DE BAARD!! Voor sommigen is dit de eerste keer maar 
geen zorgen, DIT WORDT EEN TOPJAAR! Dus stop maar alvast met je te scheren 
kapoentjes want de mooiste baard wint. De leiding heeft er alvast heeeel veeeeel zin 
in!	
	
 
08/09 - vergadering 14h30-17h: DAG VAN DE BOERIN 
Je weet het misschien niet maar vandaag is het DAG VAN DE BOERIN!! De boerinnen 
zijn dus allemaal gaan feesten, maar wie melkt de koeien dan? Wie plant de 
aardappelen en wie oogst het graan? Natuurlijk… De kapoenen! We helpen ze met 
veel plezier!	
	
 
15-16/09 - overgangsweekend 14h30-17h: WEEKEND VAN HET OVER SMIJTEN 
Jaja, het is zo ver. De oudste kapoentjes worden dit weekend over gesmeten naar de 
Welpen!!! Dat is echt supermegabeire spannend!?! Kom maar allemaal af want dit 
weekend is zeker niet te missen!! 	
(overgangsweekend: praktische info volgt)	
	
 

22/09 - vergadering 14h30-17h: DAG VAN DE WELKOM	
JAJA de dag is aangebroken! We verwelkomen de nieuwe 
kapoentjes met een doop! Het zal weer leuk worden! Je komt 
wel best niet in je nette pak of jurk want die zal niet net blijven 
:)	
 
 
29/09 - vergadering 14h30-17h: DAG VAN HET HART 
We kennen allemaal ons lief hartje wel… Het zorgt ervoor dat 
we alle leuke dingen kunnen doen! Dit moet zeker gevierd 
worden! Dit doen we door deze week alleen maar super leuke 
activiteiten te doen.	

	
06/10 – vergadering 14h30-17h: DAG VAN DE OUDLEIDING 
De oudleiding mist de scouts ook wel eens, daarom geven wij ze een speciale dag 
waarop ze eens mogen terugkomen! Dit is dus een dag waar iedereen kan van 
genieten. Maar maak het ze maar niet TE makkelijk hé ;)	
	
	
13/10 – vergadering 14h30-17h: DAG VAN HET WERKEN 
Jah het moet ook gedaan worden, werken. Jullie ouders doen het iedere dag, dat zal 
vast wel uitputtend zijn voor hen, niet? Wel misschien moeten de kapoenen deze week 
eens zelf hard gaan werken, dan weten we hoe moeilijk het is.	
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20/10 – vergadering 14h30-17h: DAG VAN DE KATTEN 
Vandaag is het internationale kattendag, maar er is een probleem de honden hebben 
de katten weg gejaagd, daarom hebben we jullie hulp nodig! Help ons de katten te 
vinden! MIAUW en TOT DAN!	
 
 
27/10 – vergadering 14h30-17h: WERELD SPORTDAG 
Wereld sportdag! Vandaag gaan we eens de atleten in ons naar boven brengen! Breng 
maar allemaal je sportkledij mee want het wordt puffen en hijgen. Train alvast je 
conditie zodat jij de beste sporter van de kapoentjes wordt!!!!	
 
 
03/11 – vergadering 14h30-17h: DAG VAN DE HALLOWEEN 
Booooeeeeee!! jaja deze week is het halloween geweest. Maar het is nog niet gedaan 
met griezelen in de scouts!! Er spoken nog altijd geesten rond in het lokaal en ik denk 
dat wij er iets aan moeten doen! Gelukkig staan enkele dappere voorstammers ons bij 
die goed zijn in spokenjagen!	
	
	
10/11 – confituurverkoop 10h-17h: DAG VAN DE CONFITUUR 
Vandaag is het de dag van de confituur. Dit wil zeggen dat we allemaal samen confituur 
gaan verkopen. En laat je verkoopstalenten zeker niet thuis! Tot dan!!  
 
17/11 – vergadering 14h30-17h: DAG VAN DE KAAS 
Vandaag is het de dag van de kaas. Het kan dus mogelijk zijn dat het kaas en wijn is. 
Dan zal er jammer genoeg geen vergadering zijn, wel zijn jullie allen welkom ‘s avonds. 
Zo niet mogen jullie zich weer verwachten aan een super fijn spel met jullie favoriete 
leiding!! Joepie!! (afhankelijk van wanneer kaas en wijn valt, zal er vergadering 
gegeven worden)	
	
	
24/11 – vergadering 14h30-17h: DAG VAN DE WIJN 
Vandaag is het de dag van de wijn. Het kan dus mogelijk zijn dat het kaas en wijn is. 
Dan zal er jammer genoeg geen vergadering zijn, wel zijn jullie allen welkom ‘s avonds. 
Zo niet mogen jullie zich weer verwachten aan een super fijn spel met jullie favoriete 
leiding!! Joepie!! (afhankelijk van wanneer kaas en wijn valt, zal er vergadering 
gegeven worden)	
 
 
01/12 vergadering van 18h-20h: DAG VAN DE KNUFFEL EN HET COMPLIMENTJE  
Niets is toch leuker dan een complimentje krijgen? Ik krijg het altijd heel warm 
vanbinnen als iemand iets lief tegen mij zegt. Het is heel koud buiten dus laten we 
elkaar met leuke woordjes verwarmen! We maken er een vergadering vol liefde en 
knuffels van. Je mag natuurlijk je teddybeer meenemen voor nog meer fun!     
!! Avondvergadering van 18-20u !! 
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08/12 - vergadering van 18h-20h: WERELD UFO DAG 
Waaauw wat kunnen we de sterren goed zien in het donker!! Zo magisch. Spot jij de 
grote beer of de poolster? Misschien vliegen de aliens speciaal vandaag eens extra 
dicht bij de aarde en zwaaien ze naar de kapoenen van uit hun ufo. Ik heb mijn 
sterrenkijker alvast mee.  
!! Avondvergadering van 18-20u !! 
 
 
15/12 - vergadering van 18h-20h: DAG VAN HET CIRCUS 
Dag (hihi niet van dag maar van hallo) kapoenen. Deze vergadering wordt één grote 
circusact. We hebben een directeur, een jongleur, paarden, een goochelaar, een 
gewichtheffer, clowns, een olifant, trapezeklimmers, een slangenmeisje, een leeuw en 
uiteraard een kanon nodig. Oefen zeker al eens thuis op je eenwieler! Het wordt een 
reuze festijn. 	
!! Avondvergadering van 18-20u !!	
	
	
22/12 - geen vergadering DAG VAN DE GROENTJES	
Lieve kapoenen, vandaag gaan wij de dag van de groentjes vieren. Dus aan alle 
ortelen, komkommers, 
bloemkolen, spruitjes, prei, 
selders, tomaten, brocoli’s, 
artichokken, 
prinsessenboontjes, erwtjes, 
radijzen, pijpajuinen, 
champignons en zelfs de 
enige echte koolrabies: EEN 
DIKKE PROFICIAT!! 
Vandaag is er geen 
vergadering, Probeer ons 
niet te veel te missen en 
probeer vandaag eens een 
nieuwe groente uit! 	
 

 
29/12 - geen vergadering: DAG VAN DE KALKOEN 
Vandaag is het dag van de kalkoen. Op deze dag staan we nog 
eens stil bij het bestaan van de kalkoen. Want het mag gezegd 
worden: het zijn toch prachtige beesten. Wisten jullie dat elke 
kalkoen een unieke stem heeft. Het is zo dat de kalkoen zijn 
vrienden herkent. Vandaag is er jammer genoeg geen 
vergadering, maar je kan misschien wat kennis opdoen over onze 
lieve kalkoenevrienden. 	
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06/01 - geen vergadering: DAG VAN DE SPAGHETTI 
Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Wat eten we zo graag? 
Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Wat willen we eten als ons buikje knort? Wij willen 

spaghetti op ons bord! Vandaag is er alweer geen vergadering . Maar wat je wel 
kan doen om ons gelukkig te maken is allemaal een goed bord spaghetti eten, want 
dan worden jullie allemaal groot en sterk! 	
	
 
12/01 - vergadering van 18h-20h: DAG VAN DE AVONDVERGADERINGEN 
Vandaag is het weer een feestje, we vieren het bestaan van de heeeel gezellige 
avondvergaderingen. Om dit te vieren organiseert  de leiding een avondvergadering...	
PAS OP: het kan KOUD zijn, neem een MUTS mee om de OORTJES te beschermen.	
!! Avondvergadering van 18-20u !!	
	
19/01 - vergadering van 18h-20h: DAG VAN DE TAAL 
Bonjour, vandaagos is het de dagos van de taalos. We leren vandaag wel 101 talen 
zoals chinees en codetaal. Met codetaal kun je een geheime boodschap zeggen. Jullie 
kunnen alvast jullie eerste Chinese teken leren. Dit is kapoen in het Chinees, succes!	

 阉鸡	

!! Avondvergadering van 18-20u !!	
 
 
26/01 - vergadering van 18h-20h: DAG VAN HET LICHT 
Vandaag neem je best je fluostift mee want we vieren 
de dag van het licht. Deze donkere en koude dagen 
kleuren we vol zodat het licht snel terugkomt. Want  licht 
zorgt voor warmte en warmte is leuk en warm. Hup hup 
warmte!!! 	
!! Avondvergadering van 18-20u !! 
Avond vergadering van 18-20u	
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WELPEN!	
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Nog eerst even praktisch: 
We	 spreken	 elke	 zaterdag	 af	 op	 de	 parking	 van	 het	Magdalenazwembad.	 De	
vergadering	 duurt	 van	 14u30	 tot	 17u,	 tenzij	 het	 anders	 vermeld	 staat	 in	 het	
boekje	of	er	nog	eventueel	een	mail	gestuurd	wordt.	Indien	je	niet	kan	komen,	
gelieve	ons	dan	te	verwittigen	via	het	e-mailadres	welpensaeftinghe@gmail.com	
of	op	onze	gsm-nummers.		
	
Je	komt	naar	de	vergadering	in	je	uniform.	Dit	houdt	in	dat	je	een	scoutshemd	en	
een	scoutsdas	draagt.	Deze	kan	 je	kopen	 in	de	Hopperwinkel	 (scoutswinkel)	 te	
Harelbeke.		
	
	Het	inschrijvingsgeld	stort	je	op	BE45	0014	6607	6689	en	gelieve	de	naam	van	je	
welp	erbij	te	vermelden.		
Snel	storten	is	belangrijk	voor	de	verzekering	van	je	welp!	
1	kind:	45	euro	
2	kinderen:	80	euro	
3	kinderen:	105	euro	
4	kinderen:	120	euro	
	
 
 
Onze gsm-nummers: 
Oscar	Van	Doorne		 0498	59	16	56	
Thomas	Vandeputte	 0491	32	86	11	
Matteo	Leenknecht	 0476	77	70	98	
Thierry	Lankiane	 	 0479	72	68	18	
Edward	Roussel	 	 0475	27	01	03	
Aurélie Vanderborght	 0496	04	10	00	
Margot	Vanhauwaert	 0492	84	86	00	
 
 
Enkele belangrijke data: 
15-16	september	 		 Overgangsweekend	
22	september	 	 Doop	
10	november		 	 Grote	financiële actie	Saeftinghe (confituurverkoop)	
17	of	24	november	 Kaas	en	wijn	(meer	info	volgt!)	
5	januari		 	 	 Nieuwjaarsreceptie	
17	februari		 Financiële actie	welpen-kapoenen	(snoepjesverkoop)	
27	april		 	 	 Groepsfeest	
1e	week	van	juli		 	 Welpenkamp	
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Leiding: 
 

 
Yuuuuuuuw,	ik	ben Eddienosaurus.	Ik	lijk	een	beetje	op	een	walvis	met	een	lange	neus,	

maar	dat	ben	ik	niet!	Ik	zal	jullie	dit	jaar	begeleiden	en	jullie	
helpen	groeien	tot	echte	welpen!	Kunstjes	in	het	water	kan	ik	
als	 de	 beste	 en	 geen	 vis/welp	 passeert	mijn	 lange	 scherpe	
bek!	Hopelijk	kunnen	jullie	ook	leuke	trucjes,	dan	kunnen	we	
samen	veel	spelletjes	doen.	We	maken	er	een	zalig	jaar	van!		
 

 
 
 
Kiekeboe!!	 Ik	ben	het, Margaurus!! Voor	sommigen	onder	
jullie	ben	 ik	waarschijnlijk	nog	niet	zo	gekend	maar	daar	zullen	we	
snel	verandering	in	brengen.	Zo	gaan	jullie	ontdekken	dat	ik	een	heel	
enthousiaste	 dino	 ben	 die	 er	 altijd	 voor	 100%	 voor	 gaat.	 Hopelijk	
doen	 jullie	met	me	mee!	 Ik	kijk	er	alvast	heel	erg	naar	uit	om	met	
jullie	 dinosaurusjes	 het	 land	 te	 verkennen.	 Wist	 je	 trouwens	 dat	
dinosaurussen	zich	het	makkelijkste	kunnen	verplaatsen	op	het	land?		
 

 
 

Hallo	allemaal!	
Ik	 ben	 een Auraurus, één van	 de	 vriendelijkste	
dinosaurussen	die	ooit heeft	bestaan.	Ik	doe	geen	vlieg	kwaad	
en	al	zeker	geen	kindjes,	maar	de	andere	dino's	in	dit	boekje	zijn	
ook	heel	 lief.	 Je	herkent	mij	 aan	de	 schubben	die	 vanaf	mijn	
hoofd	helemaal	doorgaan	tot	aan	mijn	staart.	Samen	met	mijn	
andere	dino	vriendjes	wil	ik	er	een	superfantastisch,	plezant	jaar	
van	maken.	Ik	zie	dit	jaar	alvast	volledig	zitten!	
 

 
 
 
Hey,	beste	dino-vrienden	 ik	ben Oscaurus. Sommige	
onder	 jullie	 kennen	 mij	 misschien	 al	 omdat	 ik	 al	 eens	
welpenleiding	 ben	 geweest.	 Ik	 heb	 een	 super	 lange	 nek	
waarmee	ik	gemakkelijk	bij	de	blaadjes	van	de	bomen	kan,	
zoals	een	giraf.	Gelukkig	heb	ik	geen	hoogtevrees,	want	dat	
zou	super	eng	zijn.	Hopelijk	zie	ik	jullie	allemaal	op	de	eerste	
vergadering!		
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Yeet!	
Ik	ben Mattaurus. Vroeger	kon	je	mij	herkennen	aan	mijn	
blonde	dino-haren,	maar	sinds	het	welpenkamp	van	vorig	 jaar	zal	
dat	 al	 iets	 moeilijker	 zijn… De	 2de	 en	 3de	 jaars	 zullen	 mij	
ongetwijfeld	nog	kennen	van	vorig	jaar!	Voor	de	eerstejaars zal	ik 
wellicht	nog	een	nieuw	gezicht	zijn,	maar	daar	komt	ongetwijfeld	
verandering	in!	Ik	zie	het	nieuwe	dino… euhm	welpen	jaar	volledig	
zitten,	jullie	ook!??		

 
 

 
 
 
 
 
Hallllloooowkes!!!!	
Ik	ben Thie-rex. Sommige	dino’s kennen	mij	
al,	anderen	niet.	Degene	die	mij	kennen	weten	
dat	 ik	 net	 iets	 cooler	 ben	 dan	 de	 andere	
dinoleiding,	degene	die	mij	niet	kennen	zullen	dit	
wel	snel	genoeg	ondervinden.	Met	mijn	coolheid	
ga	ik	ervoor	zorgen	dat	elke	zaterdag	veel	te	snel	
voorbij	gaat.	Ik	kan	nu	al	niet	meer	wachten	en	ik	
hoop	jullie	ook	niet.	Laterssss!!!!		
 
 
 
 
 
 

Dag	welpen!!!	
Hier	ben	ik	weer!	Ik	ben thomelcerasops en 
na	een	jaartje	van	het	welpencontinent	weggeweest	
te	 zijn	 geweest	 ben	 ik	 nu	weer	helemaal	 terug	en	
ben	ik	klaar	om	nog	een	jaartje	aan	de	dino’s	leiding	
te	 geven!	 Zoals	 jullie	 zien	 ben	 ik	 de	 enige	 van	 de	
dinoleiding	die	 kan	vliegen	en	ben	 ik	daarom	 toch	
wel	zeker	de	coolste!	Ik	kijk	er	al	naar	uit	om	jullie	
elke	zaterdag	mee	te	nemen	op	één	van	mijn	vele	
vluchten!	Tot	gauw!	
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Vergaderingen: 
 
1/sep (14u30 – 17u) 
Joepie, de vakantie is gedaan en we kunnen terug naar de scouts! 
We hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn voor de eerste vergadering van het 
nieuwe scoutsjaar! 
 
8/sep (14u30 – 17u) 
*SNIK*...*SNIK*... Vandaag zwaaien we derdejaars uit en wensen we hen het 
allerbeste bij de jojo’s. Jammer voor hen, want bij de welpen is het toch VEEL leuker! 
 
15/sep (Overgangsweekend) INFO VOLGT 
Allen mee op overgangsweekend! We zeggen dan wel vaarwel aan de derdejaars, 
maar we krijgen een hele leuke bende eerstejaars in de plaats!  
 
22/sep (Doop) (14u30 – 17u) 
Vandaag krijgen de stoere dino’s nieuwe vriendjes. De dino-leiding wil toch eens zien 
wat die nieuwe jonkies in petto hebben. Daarom is het vandaag 
DOOP. Alle dino’s mogen hun vuilste kleren aandoen. Want 
dino’s vinden niets leuker dan eens lekker vuil te worden! 
 
29/sep (14u30 – 17u) 
Frank vertelde dat er vandaag een hittegolf richting aarde 
aankomt. Wij weten beter; het zal waarschijnlijk weer zo’n stomme meteoriet zijn. Gaan 
wij superdino's de meteoriet kunnen tegenhouden? Hopelijk komt Sabine met beter 
nieuws. 
  
6/okt (Vervangleiding) (14u30 – 17u) 
Vandaag gaat de dinosaurusleiding op pad. Op hun tocht komen ze een nieuw groep 
tegen. Ze besluiten om deze zaterdag met hen door te brengen, maar geen zorgen, er 
staat al een vervangleiding klaar! Welke dinosaurusleiding zal bij de welpen terecht 
komen?  
 
13/okt (14u30 – 17u) 
Mattsanosaurus heeft tijdens het jagen zijn teennagels beschadigd. Hij zoekt nu een 
goeie nagelspecialist, maar die vindt hij niet.  Eddienosaurus kent een super coole 
nagelspecialiste, maar ze leeft onder water. Mattsanosaurus kan wel niet zwemmen. 
Kunnen jullie hem helpen? 
 

20/okt (14u30 – 17u) 
Eén van onze dino vriendjes moet verhuizen. Ze heeft wel 
een probleem. Ze zal een gevaarlijke tocht moeten 
afleggen met haar eitjes. Daarom heeft ze eens gebeld 
naar de sterkste dino van het land, Thie-rex. Hij zei dat dit 
zeker moet lukken met de hulp van de allertofste 
dinobende….  
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27/okt (14u30 – 17u) 
Een paar van onze vrienden zitten opgesloten in een park. 
Wij willen ze graag helpen bevrijden, want een dino die 
opgesloten is, is eigenlijk geen dino. Wij dino’s willen altijd 
buiten spelen. Dus iedereen leert deze twee worden: TEN 
AANVAL… 
 
3/nov (Stagevergadering) (14u30 – 17u) 
De voorstamdino’s zijn jaloers omdat wij elke zaterdag met zo’n toffe groep mogen 
doorbrengen. Omdat we wat medelijden kregen, hebben ze ons kunnen overtuigen om 
vandaag zelf eens een spelletje met jullie te spelen. Wij hebben er alleszins alle 
vertrouwen in dat het een heel plezante vergadering wordt!  
  
10/nov (Confituurverkoop)  
De Saeftinghe dino’s zitten wat krap bij kas en daarom moet er elk jaar wat gewerkt 
worden. We zorgen ervoor dat heerlijke confituur de magen van Kortrijk weet te 
betoveren, maar hiervoor moeten we natuurlijk een dagje goed verkopen met onze 
vriendjes! (Info volgt) 
 
17/nov (14u30 – 17u) 
De auto van de RoxDinooows is kapoeeet. Wij, Saeftinghe dino’s, zijn thuis op alle 
markten en willen ze daarom met veel plezier helpen. Maar er is één probleem, het 
Rox team zit op mars. Misschien zullen we toch eerst een vliegmachien moeten 
maken. 
  
 
24/nov (14u30 – 17u) 
Vandaag houden de dino’s een supercoole wedstrijd om te beslissen wie de zotste 
dino is van allemaal. Kom zeker af om jouw dinosoort te helpen winnen! 
  
 
1/dec (14u30 – 17u) 
Oh nee, er komt (weeral) een gigantische komeet op aarde af. De dino’s hebben onze 
hulp nodig! Samen kunnen we de komeet stoppen en de dino’s van het uitsterven 
redden! 
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8/dec (14u30 – 17u) 
Sinterdino is terug in het land! Hoe huppelt zijn T-Rex, het 
dek op en neer. Zijn jullie stout geweest of goe? Want anders 
krijg je de roe! Vandaag komt de dinosint naar de scouts, haal 
jullie beste manieren dus maar boven! 
  
 
15/dec (Avondvergadering 18u-20u) 
De dinosaurussen leven overdag, maar ze zijn eigenlijk heel 
benieuwd hoe het voelt om te leven in het donker. Deze zaterdag is het 
avondvergadering! 
 

22/dec (Geen vergadering) 
Na de vele leuke vergaderingen zijn de dinosaurussen wat moe geworden. Ze 

besluiten om eventjes uit te rusten, maar vallen al snel in een diepe 
slaap! Vandaag is er dus jammer genoeg geen vergadering. :( 
 

29/dec (Geen vergadering) 
Eens dinosaurussen beginnen te rusten, worden ze moeilijk 
wakker. Ze zullen zich deze vergadering hoogstwaarschijnlijk 
overslapen! Blijf dus maar lekker thuis. 
  

  
5/jan (Geen vergadering + nieuwjaarsreceptie) 
Jammer genoeg is er vandaag geen vergadering, maar niet getreurd, er is gelukkig 
wel iets anders gepland. Het is nieuwjaarsreceptie vanavond! Dus neem zeker je 
mama, papa, broers en zussen mee naar de scouts om nog eens samen met ons het 
nieuwe jaar te vieren. Het zal een heel gezellige avond worden, mis het niet! 
 
 
12/jan (Avondvergadering 18u-20u) 
Spannend! Vanavond is avondvergadering! Wanneer het donker wordt, zijn sommige 
dino’s nog actiever. Vanavond vissen we uit welke dino’s onder jullie echte nacht (of 
avonddieren) zijn! Dit belooft een super vergadering te worden!  
  
 
19/jan (Avondvergadering 18u-20u) 
De meeste dino’s moeten in januari veel studeren, maar de scouts is zeer belangrijk 
voor hun. Ze laten de welpen nooit in de steek en zorgen natuurlijk voor een bere coole 
avondvergadering! 
 
 
26/jan (Avondvergadering 18u-20u) 
Nu al de laatste vergadering van het eerste boekje! Kijk maar snel eens in het nieuwe 
boekje wat voor leuks we dit jaar nog allemaal in petto hebben voor jullie!  
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Weet jij welke dino dit is? 
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Beste jongverkenners en ouders, 
Na	een	lange,	saaie	zomervakantie	zonder	ook	maar	iets	van	spanning,	opwinding	of	
amusement,	staan	wij	klaar	om	er	weer	een	spetterend	scoutsjaar	van	te	maken!!	Met	

wekelijks	een	mol	(of	geen?),	die	het	spel	mag	saboteren,	geven	we	dit	semester	een	extra	
dimensie	aan	de	vergaderingen.	Bereid	jullie	maar	voor	op	elke	zaterdag	een	portie	sensatie	
en	plezier.	En	wees	gewaarschuwd:	de	mol	kan	zomaar	eens	je	beste	vriend/vriendin	zijn…	

Wij	zijn	er	alvast	klaar	voor,	jullie	ook?	
	
	
 
PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 
1. Jongverkenners	komen	altijd	met	de	fiets	naar	de	vergadering.		
2. We	spreken	af	aan	de	vijver,	tussen	het	lokaal	en	het	zwembad.	(tenzij	anders	vermeld!)	
3. De	vergadering	gaat	door	op	zaterdagnamiddag,	van	14u	tot	17u.	(tenzij	anders	vermeld!)	
4. Je	komt	altijd	naar	de	vergadering	in	volledig	uniform	(=	scoutshemd	en	das).	Deze	kan	je	

kopen	in	de	Hopperwinkel	(scoutsshop)	te	Harelbeke.		
5. Wanneer	uw	kind	niet	aanwezig	kan	zijn	op	een	vergadering,	gelieve	dan	tijdig	te	

verwittigen	op	één	van	onderstaande	nummers	of	het	e-mailadres:	
jojos.saeftinghe@gmail.com	Dit	kan	belangrijk	zijn	voor	de	voorbereiding	van	activiteiten!	

6. Het	inschrijvingsgeld	stort	je	op	BE45	0014	6607	6689	(liefst	voor	1	oktober!)	
1	kind:	45	euro	
2	kinderen:	80	euro	
3	kinderen:	105	euro	
4	kinderen:	120	euro	

	

GSM-NUMMERS: 
Wout	Dewaele		 	 0476	59	86	58	
Eva	Vandenbussche		 	 0470	20	37	57	
Seppe	Decruyenaere	 		 0491	32	86	11	
Dante	Leenknecht	 	 0468	11	70	06	
Eline	Laga	 	 	 0476	49	68	97	
Emma	Busschaert	 	 0498	38	54	55	
	

BELANGRIJKE DATA: 
15-16	september		 	 Overgangsweekend	
10	november	 		 	 Confituurverkoop	
17	of	24	november		 	 Kaas	en	wijn-avond	(meer	info	volgt	snel!)	
5	januari		 	 	 Nieuwjaarsreceptie	
6-7	april		 	 	 Gamelle-weekend	
27	april		 	 	 Groepsfeest	
Begin	juli		 	 	 Kamp		 (exacte	datum	volgt!) 	
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VOORSTELLING LEIDING 
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VERGADERINGEN 
 

WANNEER: Zaterdag	1	september	(14-17u)  
WAT: PFFF,	het	schooljaar	is	weer	begonnen,	maar	YESSS	de	scouts	dus	ook!	Onze	speurtocht	
naar	de	mol	gaat	van	start	vanafff...	NU!	Good	luck!	
	
WANNEER:	Zaterdag	8	september	(14-17u)		
WAT: Al	bekomen	van	de	vergadering	van	vorige	week?	Deze	week	doen	we	er	nog	een	
schepje	 bovenop	 zodat	 iedereen	 klaargestoomd	 is	 voor	 het	 overgangsweekend	 volgend	
weekend.	
	
WANNEER: 15	-	16	september	(info	volgt)  
WAT: OVERGANGSWEEKEND:	dit	weekend	mag	je	niet	missen!!	We	nemen	afscheid	van	
onze	lieftallige	derdejaars	en	verwelkomen	met	veel	plezier	de	nieuwe	eerstejaars…	
	
WANNEER: Zaterdag	22	september	(14u	-	17u)	
WAT: DOOP:	nadat	we	ze	op	weekend	hartelijk	verwelkomd	hebben,	zullen	we	deze	week	
de	eerstejaars	eens	laten	zien	hoe	het	er	in	de	jojo’s	werkelijk	aan	toe	gaat.	Vuile	kleren	zijn	
een	 must	 voor	 iedereen!	 Maar	 vergeet	 vooral	 niet	 extra	 alert	 te	 zijn	 voor	 eventuele	
sabotage…	
	
WANNEER: Zaterdag	29	september	(14u	-	17u)		
WAT: Deze	week	is	de	vraag	niet	óf	er	een	mol	in	het	spel	zit,	maar	wel	hoevéél	mollen	er	in	
het	spel	zullen	zitten!	Iedereen	is	verdacht,	kijk	maar	eens	goed	om	je	heen…	
	
	

WANNEER: Zaterdag 6	oktober	(14u	-	17u)		
WAT: Dit	weekend	gaat	de	leiding	op	bijscholing	in	het	verre	Rusland,	
daar	 leren	 ze	 enkele	 technieken	 om	 nog	 betere	mollen	 te	worden.	
Maar	niet	getreurd!	Enkele	oude,	getrainde	mollen	zullen	jullie	deze	
week	met	veel	plezier	opvangen.	
	
WANNEER: Zaterdag 13	oktober	(14u-17u)		
WAT: Hoera!!	 De	 oude,	 vertrouwde	 leiding	 is	 terug	 van	 hun	
bijscholing!	 Maar	 pas	 op,	 want	 geen	 van	 hen	 is	 vandaag	 te	
vertrouwen...	 Ze	 zullen	 werkelijk	 alles	 wat	 ze	 vorige	 week	 geleerd	
hebben	 toepassen	 in	 de	 vergadering,	 zeg	 niet	 dat	 jullie	 niet	
gewaarschuwd	waren!!	
	
WANNEER: Zaterdag 20	oktober	(14u	-	17u)		

WAT: Beste	jojo’s,	Seppe	heeft	jullie	hulp	nodig!!!!	Hij	is	al	zijn	mollenskillz	verloren	en	hij	
kraamt	de	grootste	onzin	uit.	(Of	is	dit	altijd	zo?)	Met	andere	woorden:	hij	is	volledig	van	het	
padje	geraakt…	Helpen	jullie	hem	er	terug	op?	
	



	 27	

 
 
 
WANNEER: Zaterdag	27	oktober	(14u-17u)		
WAT:	Een	mol	kruipt	onder	de	grond	om	tunnels	te	graven.	Tunnels	zijn	donker,	daarom	is	
een	mol	blind.	Tunnels	worden	gebruikt	om	een	metro	door	te	laten	rijden.	Dante	heeft	ooit	
eens	een	metro	genomen.	Is	Dante	de	echte	grote	mol?	Ontdek	het	in	deze	vergadering!  
	
WANNEER: Zaterdag	3	november	(14u-17u)		
WAT: Het	is	net	Halloween	geweest	en	iedereen	is	de	stuipen	op	het	lijf	gejaagd.	Iedereen,	
behalve	de	mol,	want	die	is	nooit	bang.	Wie	bang	is,	is	dus	niet	de	mol.	Dat	brengt	ons	een	
stapje	dichter	bij	de	echte	mol!	Zorg	dat	je	voor	deze	vergadering	kan	fluiten,	want	als	je	bang	
bent	 in	 het	 donker	 en	 je	 kan	 niet	 fluiten...	 Wat	 kan	 er	 dan	 allemaal	 gebeuren???	
Moehahahaaaa!!!!	
	

WANNEER: Zaterdag	10	november	(info	volgt!)	
WAT: CONFITUURVERKOOP:	 vandaag	 halen	 jullie	 je	
zotste	 verkoopskillz	 naar	 boven	 om	 onze	 heerlijke	
confituur	te	verkopen.	Maar	pas	op,	de	mol	ligt	overal	op	
de	loer...	
	
 WANNEER: Zaterdag	17	november	(14u-17u)	
WAT: Vandaag	zijn	we	solidair	met	de	mollen	en	gaan	we	
allemaal	een	dag	blind	doorbrengen!	Bereid	je	voor	op	een	
vergadering	vol	spanning	en	sensatie	en	vergeet	niet:	hou	
je	ogen	open	om	de	saboteur	te	ontmaskeren!!	 (Zal	 iets	
moeilijker	gaan	deze	vergadering,	maar	moeilijk	gaat	ook!)	
	

	
WANNEER: Zaterdag	24	november	(14u-17u) 	
WAT:	Een	echte	mol	kan	goed	liegen.	Kan	jij	goed	genoeg	liegen	om	de	mol	te	zijn?	Doe	de	
test!	Ga	naar	je	ouders	en	vertel	hen	dat	er	net	een	struisvogel	geland	is	in	jullie	tuin	en	dat	
hij	alle	planten	aan	het	opeten	is.	Als	jullie	ouders	dan	in	de	tuin	gaan	kijken,	kan	je	zeker	goed	
genoeg	liegen	om	de	mol	te	kunnen	zijn!	Het	kan	ook	dat	ze	gaan	kijken	omdat	ze	dom	zijn,	
dan	telt	de	test	niet.	Deze	vergadering	leren	we	over	planten!		
	
WANNEER: Zaterdag	1	december	(18u-20u)		
WAT: Zijn	we	door	al	dat	mollengedrag	nu	echt	zo	blind	als	een	mol	geworden?!	Ahn	nee,	
het	is	gewoon	donker	omdat	het	avondvergadering	is.	Pas	op!	Als	de	zon	van	huis	is,	dansen	
de	mollen	op	tafel	dus	neem	een	zaklamp	mee!	
	
WANNEER: Zaterdag	8	december	(18u-20u)		
WAT:	Wisten	jullie	dat	mollen	eigenlijk	helemaal	niet	blind	zijn???	Ze	hebben	gewoon	slechte	
ogen	waar	ze	ondergronds	helemaal	niets	mee	kunnen	zien.	Vanavond	kruipen	jullie	even	in	
de	huid	van	een	mol	en	zullen	jullie	moeten	tasten	in	het	duister….	oeeehhhhh 
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WANNEER: Zaterdag	15	december	(18u-20u)		
WAT:	Vanavond	verwachten	wij	jullie	strak	in’t	pak,	haren	in	de	wind	en	schoenen	opgeblinkt	
aan	het	lokaal	voor…..	CASINO!!!!	Maar	niet	vergeten:	de	mol	verschuilt	zich	overal,	voor	je	
het	weet	zit	hij	in	je	zakken	in	je	Saeftinghse	frank	te	bijten.	BE	PREPARED!!!		
 
WANNEER: Zaterdag	22	december		
WAT:	(GEEN	VERGADERING)	Vandaag	bereidt	de	mol	zich	voor	op	zijn	zotste	sabotage	die	
hij	op	kerstavond	wil	uitvoeren.	Hij	heeft	geen	tijd	om	naar	het	lokaal	te	komen,	vandaar	dat	
er	helaas	geen	vergadering	is	:’(	
	
WANNEER: Zaterdag	29	december		
WAT:	(GEEN	VERGADERING)	De	spanning	en	sensatie	van	de	afgelopen	weken	heeft onze 
mollen	serieus	uitgeput	en	ze	zijn	wel	eens	toe	aan	een	paar	rustdagen,	om	er	dan	weer	met	
volle	krachten	tegenaan	te	gaan.	Tot	binnen	twee	weken!!!!	

	
WANNEER: Zaterdag	 5	 januari	 (GEEN	 VERGADERING:	
Nieuwjaarsreceptie)		
WAT:	Vanavond	organiseert	Scouts	Saeftinghe	alweer	zijn	spetterende	
nieuwjaarsreceptie!	Iedereen	is	welkom.	Happy	new	year!	Uitnodiging	&	
info	volgt. 	
	

WANNEER: Zaterdag	12	januari	(18u-20u)		
WAT:	Zoals	jullie	weten	(of	wikipedia	te	zeggen	heeft)	houden	mollen	geen	winterslaap	en	
worden	 ze	 zelfs	 alleen	maar	 actiever	 en	 graven	 ze	diepere	 gangen.	Dat	belooft	 voor	deze	
spannende	vergadering	vol	extra	addertjes	onder	het	gras,	want	de	mol	is	in	zijn	nopjes.			
 
WANNEER: Zaterdag	19	januari	(18u-20u)		
WAT:	 19	 januari	 is	DE	dag	waarop	de	mollen	altijd	met	de	bus	op	vakantie	gaan	en	hun	
mollentips	&	tricks	wat	delen	met	elkaar,	want	ja:	sharing	is	caring…	Vandaag	wordt	het	dus	
een	rustige	vergadering	zonder	mol(len). Of heeft er een molletje de	bus	gemist? 
	
WANNEER: Zaterdag	26	januari	(18u-20u)		
WAT:	Vanavond	vallen	alle	maskers	af!	In	een	bijzonder	spannende	strijd	om	de	felbegeerde	
titel	van	MISS&MRS	SAEFTINGHE,	wordt	eindelijk	alles	duidelijk.	Iedereen	zijn	ware	aard	komt	
bovendrijven	en	dit	vooral	van	degene	van	wie	je	het	het	minst	had	verwacht…	
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We	voeren	daad	bij	woord	en	richten	onze	eigen	frituur	
op	met	een	natuurlijke	menu	en	enorm	belangrijke	

huisregels:	
	
	
	
 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vettige Verkenner  =) 
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Gegroet verkenners, 
Zoals Willem ons in de goede oude tijd heeft bijgebracht, is het de Saeftingher zijn eer dat 
wanneer hij een opportuniteit ziet om de wereld rondom hem ten goede te veranderen, hij 

deze queeste met dadendrang zal aanvangen. Welnu beste verkenners, ontwaak met 
vreugde en vlijt uit uw lamlendige vakantietoestand, want dit semester loert er net zo’n 

opportuniteit om de hoek… 
 

Het frituurwezen ligt de Saeftingher nauw aan het hart. Zo blijkt de frituur dikwijls de eerste 
bestemming te zijn wanneer hij/zij terugkeert van kamp. Ook in de verkennerbar blijft de 

lokale friturist  de voornaamste fourageur. Deze symbiotische verhouding maakt de friturist 
tot een natuurlijke bondgenoot van de scoutie. Helaas wordt dit broos evenwicht meer en 
meer in zijn voortbestaan bedreigd door de opkomst van de grootketens ed.(zie link). Sinds 

jaar en dag tracht het Belgisch nationaal verbond der frituristen internationale erkenning te 
krijgen voor de nobele stiel van het frieten bakken om deze zo beter te beschermen. 
Ondanks de vele gefaalde pogingen lijkt nu toch een doorbraak op til. Onlangs is de 

frietkotcultuur namelijk door België erkent op nationaal niveau. Maar om de top te bereiken 
en ook op een felbegeerde plaats in de UNESCO werelderfgoedlijst te bemachtigen geloven 

wij erin dat een extra duwtje in de rug vanuit onze scouts zeker geen kwaad kan. 
 

Stevige linker, 
Uw opperfrituristen 

 
 
Contactgegevens 
Brecht De Groote:  0493 77 37 59 
Edouard Desrumaux:  0472 97 33 19 
Arthur Muylle:   0470 03 42 60 
Juliette Pollefeyt:  0471 28 41 15 
Viktor Roussel:  0473 17 00 01 
Amber Vanderhaeghen: 0486 64 24 36   
 
 
 
Belangrijke data 
Overgangsweekend:   15 - 16/09 
Doop:     22/09 
Confituurverkoop:   10/11 
Kaas en wijn:    17/11 of 24/11 (meer info volgt) 
Nieuwjaarsreceptie:  05/01 
Groepsfeest:    27/04 
Massaspel:    25/05 
Kamp:     eerste twee weken van juli 
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Voor een vlot verkeer tussen klant en friturist is het noodzakelijk dat elke 
stielman zich aan enkele ongeschreven regels houdt. Ook wij zullen ons 

aan de regels moeten houden om het Unesco Werelderfgoed te 
bekoren. Enige verschil: wij schrijven de regels wel op! 

 
1. Een friturist eet veel frietjes: om ook niet te veel bij te komen:  

Iedere frietenbakker komt altijd met de fiets! 
2. Frieten bakken we altijd in onze frituur: tenzij anders vermeld kom 

je altijd naar het lokaal 
3. Alle frituren sluiten tussen middag en avond -> veel mensen 

watertanden op dat moment achter frietjes 
Ons bakmoment vindt plaats elke zaterdag plaats van 
14:00-18:00. 

4. Om hygiënische redenen: kom altijd in volledig uniform (te vinden 
in de hopper) 

5. De klant is koning en moet tijdig verwittigd kunnen worden 
wanneer we een medewerker van onze frituur zullen missen! 
Als je een zaterdag niet kan komen: verwittig tijdig de leiding via 
mail (verkennersvansaeftinghe@gmail.com), facebook of op 1 van onze 
nummers (zie eerder). 
à Dit is enorm belangrijk voor een goede voorbereiding van de 
activiteiten! 

6. Onze frituur is enorm gegeerd op de arbeidsmarkt, vandaar 
vragen wij per deelnemer een beetje lidgeld (zo kunnen we ook 
grote gefrituurde evenementen organiseren!) 
 Lidgeld: 1 kind €45 
   2 kinderen €80 
   3 kinderen €105 
   4 kinderen €120 
Gelieve dit bedrag voor 1 oktober te storen op rekeningnummer: 

BE45 0014 6607 6689 met vermelding van naam en tak. 
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Snacks  
Ardeense	Saté  .......................... €2,90	
Berehap	.......................................	€2,30	
Bitterballen	.................................	€2,00	
Boulet	..........................................	€2,20	
Brechette	.....................................	€5,80	
 
(Brecht De Groote) 

Dag	verkenners,	ik	ben	Brecht	en	ben	
ondertussen	al	toe	aan	mijn	derde	jaar	
leiding.	Velen	onder	jullie	stellen	zichzelf	
waarschijnlijk	de	vraag	waarom	je	mij	kunt	
linken	aan	de	befaamde	brochette.	Dit	is	
eigenlijk	heel	eenvoudig	uit	te	leggen.	De	
brochette	bestaat	uit	vier	delen.	Het	eerste	
deel	en	meest	alomtegenwoordige	deel	
(70	%)	is	het	stukje	vlees.	Dat	deel	staat	
eigenlijk	voor	mijn	heel	strenge	en	norse	
kant.	Het	tweede	deel	(20	%)	–	de	witte	

paprika	–	staat	voor	mijn	enorm	saaie	kant.	
Het	derde	en	het	voorlaatste	deel	(9	%)	–	
de	groene	paprika	–	staat	voor	mijn	enorm	
louche	karakter.	Ik	ben	niet	te	vertrouwen,	
op	mij	kan	je	niet	rekenen	met	andere	

woorden.	Het	laatste	deel	van	de	
brochette	(1	%)		–	de	rode	paprika	–	staat	

voor	mijn	enorm	leugenachtige	
persoonlijkheid.	Ik	lieg	enorm	graag	en	zeg	

graag	dingen	volledig	anders	dan	ze	
effectief	zijn.	Trek	nu	maar	je	conclusies	

hieruit…	
	
	
	
	
Drumstick	....................................€3,50	
Frikandel	.....................................	€1,60	
Frikandel	XXL	...............................	€3,20	
Garnaalkroket	..............................	€3,50	
	
 

Grizzly	Pikant	.............................	€3,00	
Kaaskrokeddy	............................	€700	
	

(Edouard Desrumaux) 
Met	zijn	grillige	baksteenvorm	ziet	deze	
snack	er	enorm	ruig	en	sterk	uit	aan	de	
buitenkant,	maar	heeft	slechts	een	hartje	
van	gesmolten	kaas.	Dit	samen	met	zijn	
krokante	humor	maakt	de	kaaskrokeddy	
tot	een	ideale	snack	om	een	fantastisch	
jaar	mee	te	beleven!	Houd	je	maar	vast	

verkenners	want	het	deksel	van	de	frietpot	
vliegt	er	af	dit	jaar!	

	
	
Kipfingers	..................................	€3,50	
Loempia	+	saus	..........................	€4,30	
Lucifer	.......................................	€2,70	
Mexicano...................................	€2,50	
Mammoet	Special	......................	€2,30	
Viandel	......................................	€2,30	
Zigeunerstick	.............................	€2,60	
	

Artisanale	Burgers	
	

Amburger	..................................	€4,69	
	

(Amber Vanderhaeghen) 
Je	kent	ze	misschien	nog	niet	zo	goed	
maar	dit	is	DE	burger	der	burgers!	Ze	is	
niet	zomaar	te	handelen,	om	je	aan	deze	
burger	te	wagen	moet	je	eerst		7	jaar	

studeren	aan	de	universiteit	van	Bagdad,	
intens!	Ze	heeft	een	pittige	smaak	maar	is	

toch	vrij	toegankelijk.	Ondanks	haar	
grootte	is	ze	toch	GIGA	fenomenaal.	

Mocht	je	ooit	met	een	dipje	zitten	is	dit	de	
oplossing!	Je	kan	er	met	al	je	problemen	
naartoe	xp	:	ENKEL	8564923	kcal	!!!!!	
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 Paris	Texas	......................................	€6,20	
Mexican	burger	...............................	€8,00	
Italian	Burger	..................................	€8,00	
	

Hamburgers	
	

Bicky	Wrap	..................................	€3,60	
Vicky	Burger	................................	€1,35	
	
(Viktor Roussel) 
In	tegenstelling	tot	de	amburger	zou	de	

Vicky	Burger	nooit	expliciet	durven	stellen	
dat	hij	de	burger	der	burgers	is,	een	

eigenschap	waarmee	men	doorgaans	de	
betere	burger	kan	onderscheiden	van	zijn	
iets	‘budgedvriendelijkere’	medeburgers.	
Ook	studies	aan	universiteiten	in	steden	

die	niet	uitblinken	in	aantal	levensjaren	per	
inwoner	zijn	niet	vereist.	Deze	burger	is	er	

namelijk	voor	iedereen,	zelfs	voor	
diegenen	onder	ons	die	al	eens	7	jaar	
Bagdad	zouden	overwegen	voor	een	

frituursnack.	
	
	
Bicky	Royal	..................................	€5,50	
Bicky	Rib	.....................................	€3,50	
Cheese	burger	.............................	€3,10	
	

Schotels	
	
Balletjes	in	tomatensaus	.................	€9,30	
Julientje	..........................................	€7,00	
	
(Juliette Pollefeyt) 

Legendarisch.	Krokant.	Vernieuwend.	
Verrassend.	Iedereen	kent	de	smaak	van	
het	welbekende	Julientje.	In	zijn	vroege	
dagen	kon	u	bij	Julien	en	Peter	in	de	

Gouden	Saté te Gent	terecht	voor	een	
Hugo	Claus,	die	dan	later	werd	omgedoopt	
tot	Julientje.	Evenredig	aan	het	Julientje	zal	
ook	dit	jaar	in	de	verkenners	legendarisch,	
krokant,	vernieuwend	en	verrassend	zijn,	

daar	ben	ik	zeker	van!	
	

 
 

Duo	van	kroket	..........................	€12,00	
Salade	Calamares	......................	€13,00	
Salade	scampi	...........................	€14,00	
Romboutje	................................	€10,00	
	
(Arthur Muylle) 

De	commerciële	Muylle	werd	
in	1954	gelanceerd	in	de	Nederlandse	

stad	Dordrecht.	Door	het	toevoegen	van	
mayonaise	en	verse	ajuintjes	afgewerkt	
met	een	smeuïge	currykethup-saus	maakt	
dat	het	Muylleke	een	specialeke	wordt	
genoemd.	De	Muylle	raakte	in	2003	

enigszins	uit	de	gratie.	In	dat	jaar	werden	
in	Nederland	dertig	miljoen	minder	
Muylle’s	verkocht	dan	in	2002.	Dit	is	
grotendeels	het	gevolg	van	de	speciale	
ambachtelijke	wijze	hoe	De	Muylle	word	
gemaakt	en	natuurlijk	geconsumeerd.	

	

	
	

Frieten		 	
	
Klein	..........................................	€2,40	
Nathan,	Lenny,	Otto-Jan,	Zaza,	Lena,	

	Vic,	Viktor,	Toon,	Emma,	Lloyd	
	

Middel	......................................	€2,60	
Lucas,	Juliette,	Ade,	Freya,	Aline,	

Zoé, Myrthe,	Raf,	Miro	
	
Groot	........................................	€3,00	

Hannes,	Remi,	Amélie, Jill, Nora,	
Cis,	Lucy,	Luna,	Wout,	Michelle,	

Luz	

Sauzen	 	
	
Andalouse	.................................	€0.50	
Joppie	.......................................	€0.50	
Ketchup	.....................................	€0,50	
Mayonaise	................................	€0,50	
	
 



	 35	

Achtergrondinfo 
 

België telt ongeveer	5000	frituren,	dat	betekent	dat	je	in	
bijna	elke	stadswijk	of	dorp	wel	een	frietkot	kan	vinden.	
Het	 ambacht	 van	 het	 frieten	 bakken	 is	 ten	 eerste	 een	
essentieel	 deel	 van	 de	 frietkotcultuur.	 Een	 friturist	
verstaat	de	kunst	van	goede	frieten	te	bakken.	Maar,	de	
universele	perfecte	friet	bestaat	niet.	Elke	friturist	staat	
gekend	 om	 zijn	 eigen	 specifieke	 smaak	 en	 specialiteit.	
Klanten	kiezen	hun	‘stamfrituur’ zorgvuldig uit op basis 
van de smaak, ligging, bediening en sfeer. Een 
Belgisch frietkot is een	 familiaal	 bedrijf	 waar	 de	
uitbater	 in	 nauw	 contact	 staat	 met	 zijn	 klanten.	 De	
friturist	 levert	 ‘maatwerk’ en bakt frieten naar wens 
van de klant. Elk frietkot is verschillend, frietkoten 
bestaan in allerlei vormen en op allerlei locaties. Elk 
frietkot heeft	ook	zijn	eigen	persoonlijkheid,	vaak	op	een	
charmante	 manier	 wars	 van	 iedere	 moderne	
commerciële logica. Frietkoten zijn net als volkscafés 

eenvoudig en moeten het niet hebben van veel franjes. Al deze karakteristieke onderdelen samen bepalen de sfeer 
en	de	uniciteit	 van	elk	 frietkot	afzonderlijk.	Toch	zal	 iedereen	een	 frietkot	herkennen.	Dit	 staat	 in	 schril	 contrast	met	de	
uniforme	geglobaliseerde	fastfoodwereld	die	wereldwijd	 in	belangrijke	mate	dezelfde	smaak	en	 inrichting	aanbiedt.	Deze	
waardevolle	diversiteit	van	de	frietkotcultuur	willen	we	blijven	koesteren.	

De	frietkotcultuur	omvat	ten	tweede	ook	de	hele	sociale	beleving	die	rond	het	frietkot	hangt.	De	frietkotcultuur	wordt	immers	
niet	alleen	gedragen	door	de	frituuruitbaters	maar	ook	door	de	frietkotbezoekers.	Een	kwart	van	de	Belgen	gaat	wekelijks	
naar	een	frietkot	om	er	frietjes	te	eten	of	mee	naar	huis	te	nemen.	Een	frietkot	is	immers	zoveel	meer	dan	een	plaats	waar	
frieten	worden	gebakken.	Het	roept	warmte,	nostalgie	en	geborgenheid	op.	Het	is	de	kunst	om	van	eenvoudige	en	lekkere	
dingen	te	genieten.	Deze	frietkotbeleving	 is	eigenzinnig	 	en	sociaal,	 roept	sympathie	op	en	stelt	 ‘goesting’ centraal. De 
frietkotcultuur is informeel met tal van ongeschreven rituelen. In menig huisgezin is er bijvoorbeeld	een	‘frietdag’, 
een vaste – haast rituele – dag in de week waarop er naar de frituur wordt gegaan. Na het uitgaan, een 
voetbalmatch, een sportmanifestatie, een concert, gaan velen gewoontegetrouw nog  gezellig samen naar ’t frituur. 
Na een lange werkdag	nog	even	snel	passeren	bij	het	frietkot	in	de	buurt	is	lekker	makkelijk.	Samen	of	alleen,	een	puntzak	
of	 bakje,	met	 de	handen	of	 een	 vorkje,	met	mayonaise,	 stoofvleessaus	of	 ketchup,	 bij	 ‘Frituur Jean’ of ‘De Bosrand’, 
iedereen heeft zijn eigen favorieten.	

	
Sociaal-culturele	betekenis	
Een	frietkot	is	een	eigenzinnige	ontmoetingsplek	waar	rang	of	stand	er	niet	toe	doet.	Vaste	klanten	en	toevallige	passanten	
staan	samen	aan	te	schuiven	voor	een	pakje	frieten.	Een	frietkot	leeft,	samen	met	zijn	uitbater	straalt	het	een	bepaalde	sfeer	
en	nostalgie	uit,	het	heeft	een	ziel.	De	sociale	beleving	die	rond	het	frietkot	hangt,	het	sociaal	contact	tussen	uitbater	en	
klanten	en	tussen	de	frieteters	onderling,	kan	de	samenhorigheid	van	een	gehucht,	dorp	of	gemeente	ten	goede	komen.	Een	
frietkot	met	zijn	warme	sfeer	heeft	als	ontmoetingsplek	dezelfde	status	als	de	wachtzaal	van	een	dokter,	maar	dan	wel	veel	
plezanter.	
De	frietkotcultuur	is	iets	typisch	Belgisch.	Met	uitzondering	van	de	grensgebieden	van	Noord-Frankrijk	en	Zuid-Nederland	is	
dit	niet	in	het	buitenland	terug	te	vinden.	Het	eerste	wat	velen	doen	na	een	verblijf	in	het	buitenland,	is	trouwens	frieten	
halen	 in	de	 frituur.	Vele	Belgen	missen	 immers	hun	 frieten	en	 frietkoten	wanneer	 ze	 in	het	buitenland	 zijn.	De	gekende	
puntzak	 met	 friet	 is,	 samen	 met	 bier	 en	 chocolade,	 bij	 uitstek	 een	 Belgisch	 voedingsicoon	 waar	 we	 trots	 op	 zijn.	 De	
frietkotcultuur	 komt	 trouwens	 vaak	 aan	 bod	 in	 strips,	 films,	 liedjes	 en	 boeken.	
De	frietkotcultuur	kent	een	lange	traditie.	De	precieze	oorsprong	van	de	friet	is	en	blijft	onduidelijk.	Feit	is	wel	dat	de	eerste	
frieten	gebakken	en	gegeten	werden	op	de	kermis	rond	het	midden	van	de	19eeeuw.	De	eerste	vaste	frietkoten	dateren	van	
de	jaren	1880.	Op	het	einde	van	de	19eeeuw	vond	men	in	tal	van	steden	en	gemeenten	op	de	centrale	pleinen	en	in	de	buurt	
van	stations	een	frietkraam.	Tussen	de	jaren	1950	en	1980	beleefden	de	buitenstaande	frietkoten	hun	hoogtepunt.	Sindsdien	
verminderde	 het	 aantal	 losstaande	 ‘barakken’ fel, maar tegenwoordig kan	 je	 ook	 terecht	 in	 ‘villafrituren’ of bij de 
‘frietchinees’. De frietkotcultuur past zich voortdurend en op een dynamische manier aan een veranderende 
samenleving aan, en dit zonder zijn eigenheid te verliezen in een geglobaliseerde fastfoodwereld.		
Extra info: 
https://pauw.bnnvara.nl/nieuws/de-vlaamse-frietcultuur-wordt-bedreigd 
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/belgische-frietkoten-erkend-als-erfgoed~a0a6a310/	
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VOORSTAM 

 
OVERZICHT VAN DE VERGADERINGEN VAN HET EERSTE 

SEMESTER. 
 

Follow the map! 
Datum Activiteit Uur 

1 september Kennismakingsvergadering 13u-18u 
8 september Gewone vergadering 13u-18u 
10-14 september Leefweek Info volgt 
15-16 september Overgangsweekend Info volgt 
22 september Gewone vergadering 13u-18u 
29 september Voorstelling kamp 13u-18u 
5-7 oktober Leidingsweekend 13u-18u 
13 oktober Gewone vergadering Info volgt 
20-21 oktober Tjoolders Info volgt 
27 oktober Gewone vergadering 13u-18u 
3 november Stage vergadering 13u-18u 
10 november Confituur verkoop Info volgt 
17 november Kaas en wijn of op 24/11 (info volgt) 13u-18u 
24 november Kaas en wijn of op 17/11 (info volgt) 13u-18u 
1 december Avondvergadering 18u-21u 
8 december Avondvergadering 18u-21u 
15 december Avondvergadering 18u-21u 
22 december Geen vergadering / 
29 december  Geen vergadering / 
5 januari Nieuwjaarsreceptie (geen vergadering) Info volgt 
12 januari Geen vergadering / 
19 januari Avondvergadering 18u-21u 
26 januari Avondvergadering 18u-21u 

 
Arthur Petrie 0497 99 18 00 Ricardo Berten 0470 63 58 66 

saeftinghe.voorstam@gmail.com 
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De voorstam,  

uw goedkope werkkracht! 
 

De voorstam gaat ieder jaar op kamp naar het buitenland, om dit te 
kunnen financieren helpen wij u graag verder waar mogelijk. 
 
 
Zoekt u nog enkele capabele werkkrachten om: 
- op uw feesten, recepties, evenementen, etc. te werken 
- te helpen met uw verhuis 
- zaken op te bouwen of zelfs afbreken 
- te tuinieren 
- eender welke job of karweitje te doen! 
 
Alles valt te bespreken, we zijn met 11 en helpen u met plezier verder! 
 
Aarzel niet om ons te contacteren via volgende kanalen of via de 
voorstammers zelf! 
Arthur Petrie  0497 99 18 00 
Ricardo Berten  0470 63 58 66 
Saeftinghe.voorstam@gmail.com 
 
 
 
Stevige linker,  
de voorstam 
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Wie	is	wie?	
Groepsleiding	 	 groepsleidingsaeftinghe@gmail.com	
Dewaele	 Wout	 Groeninghekaai	2534	 8500	Kortrijk	 0476	59	86	58	
Muylle	 Arthur	 Koning	Boudewijnstraat	135	 8520	Kuurne	 0470	03	42	60	
Vervaecke	 Margot	 Steenstraat	153	 8501	Heule	 0474	36	04	39	

	

Materiaalmeesters	
Vanderborght	 Aurélie	 Abdis	Agnesstraat	 8510	Marke	 0496	04	10	00	
Petrie	 Arthur	 Grote	Ieperbaan	6	 8940	Wervik	 0497	99	18	00	
Berten	 Ricardo	 Vlasstraat	4	 8500	Kortrijk	 0470	63	58	66	
Van	Doorne	 Oscar	 Min.	Vanden	Peereboomlaan	80	 8500	Kortrijk	 0498	59	16	56	
Secretarissen		 secretarissaeftinghe@hotmail.com	
De	Groote	 Brecht	 Tarwelaan	3	 8500	Kortrijk	 0493	77	37	59	
Vandeputte		 Thomas	 Jan	Van	Ruusbroeclaan	4	 8500	Kortrijk	 0491	32	86	11	

Kapoenenleiding	 kapoenensaeftinghe@hotmail.com	
Vervaecke	 Margot	 Steenstraat	153	 8501	Heule	 0474	36	04	39	
Ballegeer	 Astrid	 Min.	Tacklaan	81	 8500	Kortrijk	 0492	64	92	90	
Claerhout	 Vic	 Munkendoornstraat	68	 8500	Kortrijk	 0472	66	47	78	
Nachtergaele	 Pol	 Heulestraat	156	 8560	Gullegem	 0479	27	92	75	
Vandeputte	 Anthony	 Wolvendreef	24	 8500	Kortrijk	 0472	01	05	73	
Brys	 Ciel	 Wagemaekersstraat	77	 8500	Kortrijk	 0497	32	71	84	
Pollefeyt		 Baptiste	 Tombroekstraat	81	 8510	Rollegem	 0478	55	85	70 
Welpenleiding	 welpensaeftinghe@gmail.com	
Lankiane		 Thierry	 Pannebakkerstraat	26	 8500	Kortrijk	 0479	72	68	18	
Leenknecht	 Matteo	 Abdis	Erkastraat	17	 8510	Marke	 0476	77	70	98	
Roussel		 Edward	 Blokstraat	7	 8940	Wervik	 0475	25	01	03	
Vandoorne	 Oscar	 Min.	Vanden	Peereboomlaan	80	 8500	Kortrijk	 0498	59	16	56	
Vandeputte	 Thomas	 Jan	Van	Ruusbroeclaan	4	 8500	Kortrijk	 0491	32	86	11	
Vanhauwaert	 Margot	 Ronksdreef	4	 8500	Kortrijk	 0492	84	86	00	
Vanderborght	 Aurélie	 Abdis	Agnesstraat		 8510	Marke	 0496	04	10	00	
Jongverkennerleiding	 jojos.saeftinghe@gmail.com	
Vandenbussche	 Eva	 Slekkestraat	20	 8500	Kortrijk	 0470	20	37	57	
Busschaert	 Emma	 Lauwestraat	139	 8560	Wevelgem	 0498	38	5455	
Laga	 Eline	 Pottelberg	90	 8500	Kortrijk	 0476	49	68	97	
Leenknecht	 Dante	 Abdis	Erkastraat	17	 8510	Marke	 0468	11	70	06	
Decruyenaere	 Seppe	 Roggelaan	71	 8500	Kortrijk	 0497	41	91	69	
Dewaele	 Wout	 Groeninghekaai	2534	 8500	Kortrijk	 0476	59	86	58	
Verkennerleiding	 verkennerssaeftinghe@gmail.com	
Pollefeyt	 Juliette	 Tombroekstraat	81	 8510	Rollegem	 0471	28	41	15	
Verhaeghen	 Amber	 Bruyningstraat	33	 8500	Kortrijk	 0486	64	24	36	
Muylle	 Arthur	 Koning	Boudewijnstraat	135	 8520	Kuurne	 0470	03	42	60	
Desrumaux	 Edouard	 Brugsesteenweg	96	 8500	Kortrijk	 0472	97	33	19	
Roussel	 Viktor	 Blokstraat	7	 8940	Wervik	 0493	72	51	40	
De	Groote	 Brecht	 Tarwelaan	3	 8501	Heule	 0474	36	04	39	
Voorstambegeleiding	 saeftinghe.voorstam@gmail.com	
Berten	 Ricardo	 Vlasstraat	4	 8500	Kortrijk	 0470	63	58	66	
Petrie	 Arthur	 Grote	Ieperbaan	6	 8940	Wervik	 0497	99	18	00	
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