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Beste leden, 
Beste ouders, 
Beste leiding, 
Beste Saeftingher 
 
 
 
Het moment is aangebroken om de nieuwe leidingsverdeling bekend te maken, het nieuwe 
jaarthema op te naaien en jammer genoeg ook afscheid te nemen van enkele fantastische 
leiding. Iedereen stelt zich vast een beter afsluitend jaar voor dan het voorbije. Gelukkig zit 
Saeftinghe in hart en nieren en zien we hen in de toekomst ongetwijfeld nog vaak terug. Want 
het was, door de alom bekende reden, opnieuw een belemmerd scoutsjaar. Afgelaste 
vergaderingen en weekends, vergaderingen in bubbels en online scouting voor de oudere 
takken, wie had ooit gedacht dat dit een term zou worden. En toch kijken we met trots terug 
op de zaken die we ondanks alles deden lukken, mits wat extra nodige moeite en inventiviteit. 
De alternatieven voor overgangsweekend, bethunecross en groepsfeest brachten zelfs 
nieuwe ideeën voor de toekomst. Als leiding leerden we onze leden beter kennen in de 
kleinere bubbels en smeedden ze ook sneller vriendschappen dan dat dat in grote groep zou 
gebeuren. 
 
Uiteindelijk moeten we ook u bedanken voor het massale bestellen van onze 
moederdagmanden, waardoor we zonder zorgen op kamp konden. En oh wee wat hebben 
die kampen het jaar meer dan goedgemaakt. Onze kapoenen trokken naar zee en zijn 
verkocht voor nog enkele jaren scouts Saeftinghe. De welpen gingen richting de Kempen en 
hadden een rusteloze 7-daagse, zoals het hoort. De jojo’s werden na een digitaal jaar in Auby 
sur Semois nog eens geconfronteerd met de avonturen van een Ardennenkamp en voltooiden 
deze met verve. De verkenners trokken 14 dagen rond in de Ardennen. Ondanks de 
gebruikelijke blaren en ruikende voeten bleven ze gespaard van de regen en keerden ze 
enthousiast terug. Ten slotte nam onze voorstamleiding het jaar 2003 mee naar Servië en 
bracht hen na een prachtige 3 weken terug als volwaardige leiding. 
 
Laat ons toch hopen dat we elkaar wat vaker kunnen zien dit jaar. Volop amusement voor de 
leden zal zoals altijd centraal staan, maar ook mag er al gedroomd worden over een 
wederzien onder ouders en oudleiding. Dit wellicht aan het lokaal tijdens het groepsfeest of 
een andere gelegenheid. Ook zijn we als kers op de taart al bezig met de voorbereiding van 
ons alom gekende ouderkamp volgende zomer. De ideale manier om de tradities en 
kameraderie na al die tijd terug leven in te blazen. We hopen u daar met zoveel mogelijk te 
zien.  
 
Tot heel snel! 
 
Stevige linker, 
De groepsleiding – Margot, Ciel en Arthur  
 
groepsleidingsaeftinghe@gmail.com 
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Belangrijke data 

Bethunecross   19 maart 2022 

Groepsfeest   23 april 2022 

Massaspel   21 mei 2022 

Kampen   eerste week/eerste twee weken van juli 

Ouderkamp   21 – 24 juli 2022 

Het boekje en andere info kan je altijd vinden op onze site; http://www.scoutssaeftinghe.be 

 

Inschrijven  

Het inschrijvingsgeld stort je op de groepskas: BE69 7360 6585 4778 met vermelding van de naam van 
je kind + tak. Snel storten is belangrijk voor de verzekering!  
 

1 kind: 45 euro  

2 kinderen: 80 euro  

3 kinderen: 105 euro  

4 kinderen: 120 euro 

 

We beseffen dat het inschrijvingsgeld niet voor iedereen een evidente prijs is 
om in een keer te betalen. We zouden het jammer vinden mochten leden niet 
kunnen deelnemen aan activiteiten omwille van deze reden.  
Daarom vermelden we graag dat Scouts en Gidsen Vlaanderen kan bijspringen 
via hun initiatief ‘Scouting op maat’.  
 
Als je hier gebruik van wil maken, kan je altijd contact opnemen met de 
secretaris, zij zal dit vertrouwelijk en discreet behandelen.  
E-mail adres: secretarissaeftinghe@hotmail.com 

 

Socials 

Al de avonturen van onze saeftinghers zijn online te volgen. Neem gerust eens een kijkje!  
Je vindt er alle info over onze evenementen én ook sfeerbeelden van tijdens de 
vergaderingen! 
 

 
Check onze site: http://www.scoutssaeftinghe.be 
 
Geef ons een like op facebook: https://www.facebook.com/ScoutsSaeftinghe/ 
 
Volg ons op Instagram: https://www.instagram.com/scoutswillemvansaeftinghe/ 
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Praktische afspraken:

Elke zaterdag spreken we, tenzij anders vermeld, af met de kapoentjes om 14u30 aan de vijver naast

ons lokaal (Sint-Martens-Latemlaan 1 te Kortrijk). Na een geweldige namiddag vol spelletjes en

plezier mag je je kapoen opnieuw komen ophalen om 17u, op dezelfde locatie als waar je je kapoen

afgezet hebt. Enkele vergaderingen in december en januari zijn ‘s avonds omdat we dan met de

leiding blok en examens hebben. Zorg zeker dat je kapoen dan warm gekleed is. Als je kapoen niet

kan komen, gelieve ons dan op voorhand te verwittigen! Indien er nog vragen of opmerkingen zijn

kan u ons altijd bereiken via het e-mailadres kapoenensaeftinghe@gmail.com of op 1 van onze gsm

nummers (zie hieronder).

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.

Contactgegevens:

Luz Verschuere 0477 21 89 13 Mail verantwoordelijke

Michelle Vanrobaeys 0471 35 05 29 Aanwezigheden verantwoordelijke

Juliette Beudaert 0496 25 98 50 Financieel verantwoordelijke

Myrthe Vandevyvere 0479 66 98 66 Foto verantwoordelijke

Matteo Leenknecht 0476 77 70 98

Edward Roussel 0475 27 01 03

Aline Vandelannoote 0485 75 14 74

Miró Leenknecht 0468 28 72 52

Lucas Barbe 0478 60 11 23

E-mailadres: kapoenensaeftinghe@gmail.com

Belangrijke data:

Weekend:                                           5 tem 6 maart 2022

Snoepjesverkoop:                             19 februari 2022

Bethunecross:                                   19 maart 2022

Groepsfeest:                                      23 april 2022

KAMP:                                                 4 tem 8 juli 2022
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DE VERGADERINGEN

15/01 (17u-19u)

Oh nee!! Onze nieuwe winkel staat in brand!! Het is vast en zeker
aangestoken door onze concurrent... Helpen jullie de dader te
vatten en onze winkel te blussen?

22/01 (17u-19u)

Vanavond worden alle rijke bazen van de supermarkten
uitgenodigd in onze Saeftinghe casino… Zorg dus maar voor
chique kledij en wie weet loop je naar huis met wat $$$.

29/01 (17u-19u)

Benieuwd welke lekkere proevertjes er vandaag in onze supermarkt liggen?? Onze supermarkt is
vandaag open van 17u tot 19u. Kom dus maar af en ontdek het zelf!

04/02 (éénmalig VRIJDAGAVOND 17u-19u)
Lieve kapoenen, wij hebben een héél groot probleem!! Normaal gezien ging onze winkel vandaag
voor het eerst open, maar toen wij binnenkwamen waren alle koekjes en snoepjes uit de winkel
gestolen!! Helpen jullie ons om de daders te vinden?? Vergeet ook niet dat het vandaag voor 1 keertje
vergadering is op VRIJDAGAVOND van 17u-19u.

12/02  (14u30-17u)
Het is bijna Valentijn!!! Wat wil zeggen dat we onze winkel heel mooi en in het thema van liefde mogen

versieren. Natuurlijk hebben we ook een nieuwe lading bloemen en chocolaatjes nodig. Helpen jullie ons

hiermee? <3<3<3

19/02 (Snoepjesverkoop)
Joepie vandaag gaan we snoepjes verkopen!! Dit doen we allemaal
samen in de Lange Steenstraat. Met deze actie proberen we zoveel
mogelijk centjes in te zamelen, zodat we héél veel leuke dingen kunnen
doen op kamp. Daarom is het belangrijk dat we met zoveel mogelijk
aanwezig zijn!!

Meer info volgt!!

26/02 (14u30-17u)
Kapoenen maak jullie klaar voor de meeste liefdevolle <3 vergadering van het jaar: goede daden
vergadering. Vandaag proberen we ons steentje bij te dragen en goede daden te verrichten. Open
jullie hart en kom met een fris gemoed naar de vergadering. Zijn jullie klaar om heel wat karmapuntjes
te verzamelen? Wij alvast wel!
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05/03 - 06/03  (WEEKEND)
Dit weekend sluiten we de supermarkt en trekken we er even tussenuit. We gaan samen op weekend,
woehoeee!!! 2 dagen eens geen rekken vullen en urenlang achter de kassa zitten, de leiding ziet het
alvast enorm zitten! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in :))

Meer info volgt!!

12/03  (STAGEVERGADERING - 14u30-17u)

Joepie!!! Dit weekend komen er jobstudenten meehelpen in onze winkel. We kunnen deze week  dus
een beetje uitrusten. Maar let op: we moeten ze wel goed op leren, want volgend jaar zullen ze de
winkel overnemen…

19/03  (BETHUNECROSS - GEEN VERGADERING)
Jammergenoeg gaat de winkel vandaag niet open :(. De leiding is druk aan het helpen op
Bethunecross en kan zo de winkel niet openhouden samen met de kapoenen!! Maar geen paniek,
jullie kunnen zeker eens een kijkje komen nemen!!

Meer info volgt!!

26/03  (ZWEMVERGADERING - 14u30-17u)
Spet spet, spat spat. Vandaag gaan we met het
winkelpersoneel gaan zwemmen! Eens lekker ontspannen
in de sauna, of wilde waterpret in het golvenbad, iedereen
vindt er zijn goesting.

02/04 (14u30-17u)

Komaan kapoenen, blijf jullie sportiefste zelf boven halen. Of moet ik zeggen wielerste zelf . Want
vandaag is het WIELTJESVERGADERING. Jaja, jullie lezen het goed. Jullie mogen jullie eigen
favoriete wieltjes meenemen naar de scouts! Vandaag leven we ons in in de winkelkarren, want ja ook
dat deeltje van de winkel moeten we leren kennen hé!

09/04 (GEEN vergadering)
Vandaag helaas pindakaas geen vergadering :(( Van al dat
werken in de supermarkt wordt de leiding toch wel wat moe.
Daarom gaan we even op vakantie en sluiten we onze winkel
voor 2 weken. Erna zijn we weer helemaal uitgerust terug lieve
kapoenen!

16/04 (GEEN vergadering)
Net zoals vorige week is onze winkel gesloten. De leiding is
volop aan het genieten van een welverdiende vakantie! We zien alle kapoentjes graag terug volgende
week!
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23/04  (GROEPSFEEST 14u30-17u)
Vanavond is het groot feest en zijn onze familie en vrienden welkom in de supermarkt. Dit moeten we
dan ook deze middag tot in de puntjes voorbereiden. Haal maar jullie beste acteer-, dans- en
zangtalent boven, want het belooft een spetterend feest te worden!

Meer info volgt !!

30/04  (14u30-17u)
IEEEUWWW!!! Er zitten muizen in de supermarkt!!! We hebben jullie hulp dringend nodig, want ze
hebben al de volledige kaasvoorraad opgepeuzeld. Helpen jullie mee deze muizenplaag te
bestrijden?

07/05 (14u30-17u)
Go go go !!! Vandaag gaan we alle onze spieren kunnen gebruiken voor de jaarlijkse sportnamiddag
van onze winkel. Alle kapoenen trekken hun meest sportieve outfit aan. Hopelijk zijn jullie allemaal
goed uitgerust.

14/05 (14u30-17u)
Weetje over supermarkten: het gangpad bij de kassa is bewust zo klein. Omdat je dan vrijwel letterlijk
met je neus op het snoepgoed bij de kassa wordt gedrukt en ten tweede zodat je niet zomaar je
spullen bij de kassa dumpt. Die chocoladereep die toch niet zo’n goed idee is, kun je dan nergens
kwijt. Dus dan reken je die toch af! Kennen jullie nog weetjes? Breng ze mee naar de vergadering,
wie weet komen ze van pas…

21/05 (MASSASPEL - 14u30-17u)

Maak jullie klaar voor de battles der battles: het massaspel. Een giga kei grote competitie tussen alle
supermarkten, groot én klein. Zijn jullie klaar om de trofee der Saeftinghers te winnen??

28/05 (17u-19u)

Vandaag komen ze een nieuwe koelafdeling installeren in onze supermarkt. Daarom zal de winkel
vandaag ‘s avonds open zijn. Welkom van 17u tot 19u!

04/06 (LAATSTE vergadering - 17u-19u)

Vandaag openen we de supermarkt voor een laatste keer, oooh :(( Maar niet getreurd lieve kapoenen,
binnen enkele weekjes vertrekken we op kamp :)) Hopelijk zijn jullie voor de laatste vergadering talrijk
aanwezig en kunnen we nog voor een laatste keer veel leute maken met elkaar.
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Welpen in IKEA
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Praktische afspraken

Waar ?        Aan de vijver bij het Magdalenazwembad, Sint - Martens - Latemlaan 1a

Wanneer ?  Iedere zaterdagmiddag van 14u30 tot 17 uur, tenzij anders vermeld!

Hoe ?         Je komt naar de vergadering in perfect uniform. Dit houdt in dat je je
scoutshemd en scoutsdas draagt.
Deze kan je ook kopen in de Hopper winkel te Harelbeke.

Indien je niet kan komen, gelieve ons dan te verwittigen via sms of mail.

Contactgegevens
Hannes Bamelis : + 32 471 62 22 65 Mail verantwoordelijke
Raf Versavel : + 32 472 23 29 90 Aanwezigheden verantwoordelijke
Lucy Lankiane : + 32 468 57 33 10        Financieel verantwoordelijke
Freya Decaluwe : + 32 474 99 91 20        Foto verantwoordelijke
Cis Devoldere : + 32 491 11 80 17
Jill Courselle : + 32 494 78 69 11
Luna Skatchkoff : + 32 497 73 06 56
Amélie Cibei : + 32 470 54 67 09
Matteo Martin : + 32 476 38 03 95
Zoé Vandenberghe : + 32 468 16 28 70

E- mailadres : welpensaeftinghe@gmail.com

Enkele belangrijke data

8 januari : Nieuwjaarsreceptie
4 februari : Vrijdag vergadering i.p.v. zaterdag
12 februari : Start van de gewone vergaderingen
19 februari : Snoepjesverkoop
4 - 6 maart : Welpenweekend
19 maart : Bethunecross
23 april : Groepsfeest
21 mei : Massaspel
28 mei : Start van avondvergaderingen
2e week van juli : Welpenkamp
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Welpen in Ikea

Dag lieve welpen. Het nieuwe jaar is weer begonnen. De leiding kan niet wachten
om er ook deze keer weer samen met jullie een leuke tijd van te maken! Tijdens de
kerstvakantie zijn wij met ons allen inkopen gaan doen in de Ikea. Maar we zijn een
beetje onze weg kwijtgeraakt en zitten hier nu vast. Willen
jullie ons helpen om de uitgang terug te vinden ?

De leiding

Hannes Bamelis ( 2de jaar leiding )

Wanneer het ‘s avonds donker is, heeft elk huis een lichtje
nodig! Ik ben dan ook het zonnetje in huis, Han(nes)glamp! Ik hang slechts vast aan
het plafond met één draadje, niet zo stabiel dus… Elaba wil jij mij aub niet zo duwen!
Ik word duizelig van dat geslinger!!! Gelukkig zijn er veel Han(nes)glampen in IKEA,
zo zul je mij nooit hoeven missen!

Lucy Lankiane ( 2de jaar leiding )

Luc(y)htmatras hier! Ik weet het, mijn naam valt
niet al te makkelijk uit te spreken, maar daar
oefenen we wel nog op. Ik sta te springen (op mijn
luchtmatras) om er weer in te vliegen, hopelijk
jullie ook! Als luchtmatras zijnde valt er met mij
veel te chillen. Zie het al zitten om dat komende
zaterdagen volop met jullie te doen, see you!!
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Cis Devoldere ( 2de jaar leiding )

Hallo beste klanten,
Ik ben CisCassamedewerker en ik sta er dit semester weer om
alles in goede banen te leiden. Als ik jullie kan helpen bij het
maken van een keuze of met het geven van advies, twijfel dan
niet om me te benaderen. Voor zaken zoals incomplete dozen
(lees: te weinig vijzen) kunnen jullie bij mijn collega’s terecht. Ik
wens jullie een fijn semester bij Ikea Saeftinghe en vergeet zeker
niet een bezoekje te brengen aan het restaurant.

Jill Courselle ( 2de jaar leiding )

Jassenrek
Heyhey welpen, ik ben J(ill)assenrek en zal jullie elke
vergadering met open kapstokken ontvangen. Mijn prachtige
hangers zullen jullie entertainen doorheen dit semester met
heel erg veel enthousiasme! Hier bij IKEA Saeftinghe zullen
jullie de tijd van jullie leven beleven door tal van leuke
spelletjes. Natuurlijk als het je wat te warm wordt door al
deze inspanning kunnen jullie de overtollige lagen aan jassen
en truien steeds bij mij kwijt. Maar scoutshemd natuurlijk niet,
dat hou je het best aan ;).

Luna Skatchkoff ( 2de jaar leiding )

Als we dingen willen kopen moeten we natuurlijk ook een
goede zak mee hebben. Daarvoor ben ik hier, ikeLuna zak.
Met mij kan je overal naartoe gaan zonder problemen te
hebben. Daardoor kan ons bezoekje naar de ikea
makkelijker verlopen. Ik ben zeer sterk en laat zelden iets
vallen, en kan dus altijd voor jullie veiligheid zorgen.
Hopelijk wordt dit een semester waarbij we elkaar met beide
handen kunnen dragen. :)
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Amélie Cibei ( 2de jaar leiding )

Heyhoi iedereen, Amelit hier. Heb je even rust
nodig tijdens de lange wandeling doorheen de
IKEA? Stop dan zeker eens bij mij. Mij kun je
namelijk terugvinden halverwege de tocht bij de
slaapkamers. Je kan je even lekker gaan smijten
op één van mijn prachtige bedden. Er is voor elk
wat wils! Maar pas op voor je het weet tuimel je in
een diepe slaap, droom je lekker over het
prachtige leven in de IKEA en blijf je gezellig
overnachten in één van mijn kingsize bedden !

Matteo Martin ( 1ste jaar leiding)

Beste klant! Gelieve uw bottines vol met modder
van afgelopen scoutsvergadering af te kuisen om
zo de winkel proper te houden. Om dit te doen kan
je gerust mezelf deurmatteo gebruiken. Kom dus
(enkel met propere schoenen) gerust eens binnen
in onze prachtige winkel.

Freya Decaluwe ( 1ste jaar leiding)

Hallo daar liefste klanten! Ik ben Freya-fauteuil en voor een
gezellige babbel moet je bij mij zijn! Na een lange dag
winkelen in IKEA Saeftinghe kunnen jullie zich knus bij mij
nestelen om wat te ontspannen. Neem gerust je warme
chocomelk en een boekje mee en zet mij gezellig voor de
haard! Aangezien de meubelen in IKEA Saeftinghe van
topkwaliteit zijn, kun je me gerust overal mee naartoe
nemen. Dankzij mijn super duidelijke handleiding heb je me
in een handomdraai in en uit elkaar gehaald, waardoor ik
perfect mee kan in je rugzak op kamp! Ik kijk er al naar uit
om samen met jullie op avontuur te gaan dit jaar!
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Raf Versavel ( 1ste jaar leiding)

Hoi welpen!
Ik ben wandrek Raf en ben altijd open en beschikbaar. Een
zwaar klusje, pijntje klein of groot, enthousiasme, of een ander
probleem: ik ben daar. Bij mij kan je vanalles en nog wat kwijt
en kun je een goeie tijd verwachten. Ik sta stevig als een boom
en ben open als een boek. Met al mijn planken, bouten en
vijzen ondersteun ik jullie doorheen een tweede semester in
IKEA Saeftinghe en een gegarandeerd machtig kamp!!
Tot snel en oer stevige linker, Wandrek Raf.

Zoé Vandenberghe ( 1ste jaar leiding)

Hej kära ungar! De tocht van de inkomdeur
van Ikea tot de uitgang is lang, vol gevaar en
uitdagingen. Hij die zich waagt aan deze
tocht beschikt best over een flinke dosis
moed en energie. Enkel in het midden van
de tocht is bevoorrading beschikbaar
namelijk het restaurant en ja hoor wat is er
daar te verkrijgen … Zoédse Balletjes, deze
laten je nooit in de steek want er is altijd een
flinke voorraad van aanwezig. Maar laat mij
ook niet in de steek en niet achter op je bord
want daar word ik verdrietig van…
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De vergaderingen

Start van de avondvergaderingen

8/01 Nieuwjaarsreceptie → geen vergadering
Weer geen vergadering deze week... :( Er staat wel een feestje gepland om het
nieuwe jaar goed in te zetten! Neem je hele familie mee voor
een gezellige avond in de scouts.

15/01 Avondvergadering 17u - 19u
Beste welpen, trek vanavond jullie mooiste pak/kleedje aan,
want we gaan eens goed los gaan met al ons hard verdiende
geld! Wie van ons zou na vanavond wel eens de rijkste
persoon kunnen worden van het spel?

22/01 Avondvergadering 17u - 19u
Ohnee! Meneer monopoly is verdwenen, wat nu gedaan? Kunnen jullie helpen
zoeken? Maar pas op dat er geen andere dingen verdwijnen. Anders kunnen we in
grote problemen komen…

30/01 Avondvergadering 17u - 19
Laatste vergadering van het eerste semester. Wees niet getreurd, nu komen we in
de meest chique straten van België. Jullie moeten ervoor zorgen dat de huizen of de
hotels van de hoogste klasse zijn. Helpen jullie mee om deze huizen en hotels te
bouwen?

4/02 Vrijdag + avondvergadering 17u - 19
Elk goed avontuur start met een goede maaltijd! Ohnee! Het IKEA restaurant hun
Zweedse balletjes zijn verdwenen, een groot probleem! Wat moeten we nu eten?
Willen jullie ons helpen deze lekkernijen te gaan halen in Zweden?
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Start van de gewone vergaderingen

12/02 Vergadering 14u30 - 17u
De tocht in de IKEA start! We bevinden ons momenteel bij de opbergkasten. Owla,
powla wie komt daar opeens uit de kast? Anders Celcius, de uitvinder van de
thermometer! Hij zegt dat de kasten koud en ongezellig zijn?
Helpen jullie hem om zijn kast op te warmen en te versieren?

19/02 Snoepjesverkoop ( info volgt )
We zetten onze tocht door de IKEA even op halt. Dit jaar weer
een snoepjesverkoop, het is dus zaak om je schattigste
welpengezichtje naar boven te halen. We rekenen op grootse
opkomst!

26/02 Vergadering 14u30 - 17u
Vorige week hard gewerkt om centjes te verdienen voor ons
kamp. Dit bracht ons veel energie om deze week te knallen!
Gelukkig maar, want deze week moeten we dubbel zoveel
gangen doorlopen om volgende week te kunnen genieten op welpenweekend!

4/03 - 6/03 Welpenweekend ( info volgt )
Tijd om onze vertrouwde IKEA een weekendje achter ons te
laten! We gaan van vrijdagavond tot zondagmiddag op pad
naar een onbekende nieuwe IKEA. Wees dus goed
voorbereid en maak alvast een boodschappenlijstje van
nieuwe meubels die jullie graag zouden hebben. Meer info
via mail!

12/03 Stagevergadering 14u30 - 17u
We merken dat het tijd is om onze IKEA te vergroten! Maar natuurlijk hebben we hier
nieuwe werknemers voor nodig. De Voorstam komt vandaag solliciteren om jullie en
de leiding te bewijzen dat ze volgend jaar van start kunnen gaan als echte
Ikea-medewerkers. Hopelijk kan iedereen massaal aanwezig zijn om de Voorstam
op de proef te stellen!
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19/03 Bethunecross → geen vergadering ( info volgt )
Woepsie… we werden zojuist op het matje geroepen bij de GROTE baas van IKEA.
De voorstam heeft het vorige week heel erg vuil achter gelaten. Daarom houden we
vandaag een grote kuisdag.

26/03 Vergadering 14u30 - 17u
( zwemvergadering ) ( info volgt )
Oh nee!!!! We zijn vorige week tijdens het
kuisen de kraan vergeten dichtdraaien. De
IKEA is helemaal ondergelopen. Wat moeten
we nu doen?! Trek maar allemaal jullie
zwemkledij, zwemvliezen en jullie duikbril aan.
We gaan onze winkel proberen te redden van
de ondergang.

2/04 Geen vergadering
Er zijn geen meubels binnengekomen vandaag… Dit betekent jammer genoeg dat
de IKEA een dagje moet sluiten. Hopelijk komen de meubels snel zodat we weer
kunnen openen. :)

9/04 Geen vergadering
Oh nee, onze meubels zitten nog
steeds vast in Zweden. Als leiding/
werknemers van de IKEA moeten wij ze
gaan halen dus zullen we toch nog een
extra dagje moeten sluiten. :(

16/04 Geen vergadering
Joeppie, onze meubels zijn terecht!! Maar… we moeten deze zelf nog in elkaar
steken. Dit zal toch wel wat tijd van ons vragen, daarom sluiten we nog een extra
dag.
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23/04 Groepsfeest 14u30 - 17u ( info volgt )
Ook in de IKEA kan je wel eens je heupen los
swingen tussen het meubilair en luid meezingen
met de songs die afspelen. Jullie zijn van harte
welkom op ons feest waar je zeker en vast je beste
moves mag bovenhalen!

30/04 Vergadering 14u30 - 17u
Oei! Door een fabricagefout hebben sommige
zetels in ons nieuw assortiment een bout van het onderstel te weinig. Indien dit
probleem zich in uw doos voordoet kunt u dit zeker melden aan onze klantendienst.
Onze excuses voor het ongemak.

7/05 Leidingswissel 14u30 - 17u
Aandacht, aandacht! Versterking gevraagd aan kassa 4.
Nieuwe leiding voor kassa 4! Sorry wij kunnen jullie even niet
verder helpen, maar u kan het zeker aan een van onze
collega’s vragen. Wie het zal zijn is nog een verrassing. Maar
het vast personeel gaat momenteel even in middagpauze,
maar vrees niet, jullie zijn in goede handen. Of misschien toch
niet ;)

14/05 Vergadering 14u30 - 17u
Over exact 15 dagen zijn Han(nes)glamp & J(ill)assenrek jarig! Voor hun verjaardag
hebben we met alle leiding samengelegd om hen een mooie TILLAGD-bestekset te
schenken. Ze zijn namelijk al hun bestek kwijt geraakt op welpenweekend… We
hebben echter een groot probleem: hoe hard we ook ons best doen, we krijgen de
bestekset niet juist in elkaar gestoken! Volgens ons ontbreken er ook een paar
vijzen… Willen jullie ons helpen allerliefste welpen en er samen met ons voor zorgen
dat Han(nes)glamp & J(ill)assenrek toch een onvergetelijke verjaardag hebben?

21/05 Massaspel 14u30 - 17u
Vandaag beginnen de solden in de beste meubelwinkel uit
het universum der meubelwinkels (IKEA Saeftinghe voor de
snoodaards die eraan twijfelen)! Daarom gaan we vandaag
met de hele scouts samen meubilair gaan shoppen. Zorg dat
je op tijd bent voor de beste koopjes, het leven is voor de
snelle! Vergeet ook je FRAKTA IKEA-tas niet, anders krijg je
die nieuwe keuken nooit heelhuids thuis…
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Start van de avondvergaderingen

28/05 Avondvergadering 17u - 19u
HELP! Onze leveranciers hebben nog niet geleverd voor onze grote zondagverkoop.
we hebben dringend helpende handen nodig om meubelen bij te bouwen zodat we
onze klanten niet met lege handen laten vertrekken. We rekenen daarvoor op jullie
talrijke aanwezigheid en schrijnwerker skills. Helaas gaat het weer door na 17 uur
want we willen de winkel niet voor tijd sluiten om te bouwen. :(

4/06 Avondvergadering 17u - 19u
Ohnee de elektriciteit is ontploft. We moeten nu alles in het donker doen. Maar wie
van ons durft zich te wagen aan een lange wandeling in het donker door de IKEA
met allerlei obstakels??

11/06 Geen vergadering
Oops, er zijn mensen in slaap gevallen in de zalige
bedden van de IKEA Saeftinghe. Omdat alle bedden nu
vuil zijn en gewassen moeten worden zal de winkel
jammer genoeg gesloten blijven. (er is dus geen
vergadering)

18/06 Geen vergadering
Er is kleding uit de showrooms gestolen! De medewerkers zijn nu allemaal bij de
politie om te achterhalen wie het gedaan zou kunnen
hebben, maar nu kan de winkel niet opengaan… Sorry
we zullen nog eens moeten sluiten.

25/06 Geen vergadering
Alle spullen zijn uitverkocht! We hebben niets meer te
bieden aan onze klanten. We moeten niet meer komen
werken en mogen dus op vervroegde vakantie gaan!

2e week van juli   Welpenkamp ( info volgt )
We hebben met ons allen zeer goed gewerkt! We
hebben IKEA het hele semester draaiende
gehouden en zeer veel verkocht. Daarom mogen
we volop genieten van een welverdiende vakantie.
We gaan met ons allen samen op kamp naar het
verre oosten. Dat wordt spannend !!
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De s���s�� JO�� va� S���in���

Leiding

Astrid Ballegeer (5e jaar) 0492 649 290
Ciel Brys (4e jaar) 0497 327 184
Eva Hanssens (3e jaar) 0498 574 198
William Leperre (3e jaar) 0468 223 729
Arthur Vandeputte (3e jaar) 0496 93 93 80
Wout Stockman (2e jaar) 0497 752 052
Nora Coussement (2e jaar) 0496 692 857
Remi Cauliez (2e jaar) 0471 715 235

Belangrijke data

Nieuwjaarsreceptie 8 januari
Gamelle weekend 5-6 maart (onder voorbehoud)
Bethune Cross 19 maart
Groepsfeest 23 april
Kamp eerste 2 weken van juli
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Voorstelling van de leiding

Eri� ��n W�o�

Wie is de Slimste Jojo ter Wereld? Wie weet dat je bij een mukbang enorm veel
voedsel eet, maar dat mijn oudste zus Fien heet? Één ding is zeker, het is niet
mezelf Erik van Wooy. De Slimste Jojo ter Wereld is voor mij jammer genoeg niet
weggelegd, maar het presenteren als quizmaster is mijn volste geboorterecht. Is het
dan misschien één van jullie? Een jojo slim en intelligent, die Albert Einstein ziet als
hun equivalent. Ik wens jullie alleszins heel veel succes toe, maar vergeet niet
meester in het chinees is shifu. Hierbij ben ik er vandoor, maar eerst stel ik nog jullie
medekandidaten voor:

CesA��h��
Laat me mezelf even voorstellen :D. Ik ben
Caesarthur Casier en ik geef telkens hetzelfde
gezicht voor elke shoot. Dat geen enkele
fotograaf dat door heeft is me echt een groot
raadsel net zoals veel andere dingen. Ik weet
niet waarom ik gekozen ben voor de slimste
mens want ik ben echt totaal niet slim!!! Ik hou
vooral veel van lachen en slechte antwoorden
geven op de quizvragen. Ik plaats graag
instagram posts die overladen zijn met super
duidelijke sponsors. Als ik in gent ben chill ik
graag op mijn appartement en kook ik iets in mijn
high-end keuken die ik eens om de maand
gebruik! :D:D. Of ik de slimste mens ter wereld
word? nee echt nooit van mijn leven hahhaah
:D:D!!!
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gNo���

Gnoria Monserez
Hey hey!! Ik ben Gnoria Monserez! Ja, jullie kennen
mij waarschijnlijk van Ketnet. Maar weten jullie ook
dat ik ook al bij Studio Brussel heb gepresenteerd?
En nee, Erik van Wooy ik heb al lang geleden mijn
tafels geleerd. Ik ben dan nog maar misschien 19
jaar, maar de Slimste Jojo ter wereld is voor mij niet
te zwaar! Gaan jullie de uitdaging aan? Dat geeft er
extra spanning aan!

mE�o�

Joehoe Mevol hier, ook ik ga dit jaar mijn kans
wagen bij de Slimste jojo ter wereld. Ik hoor jullie al
afkomen, wat doet een Nederlander in een Vlaams
tv-programma?? Ik kan het eerlijk gezegd niet
verklaren. Ik hoop wel dat mijn statistieken gaan
BOOMEN na mijn deelname. Ik zal ze allemaal
eens een poepie laten ruiken!! In de tussentijd
geniet ik van worteltaart en lekker chillen met de
meiden, peace out!

Ge��m� �e��r����

Het is mij een genoegen jullie allemaal te
ontmoeten, mijn naam is GeRemi Meyfroidt en ik
ben intensivist. Dit betekent dat ik altijd mega
intensief aanwezig ben in de groep dus als ik soms
eventjes te veel wordt, laat het mij dan op tijd
weten. Naast mijn intensive aanwezigheid ben ik
ook intens slim en dat wil ik hier wel eens bewijzen.
Mijn tweelingbroer Geert Meyfroidt heeft in één of
andere ripp - off van deze show eens gewonnen en
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nu wil ik hem wel eens nadoen. Oppassen geblazen dus!
Je�n-Mar� Mwi����m

Jean-Marc Mwilliam with a threeee and CLEAN. What
an amazing player! Omdat ik een te grote BALR ben
en zowat alles heb gewonnen wat je kan winnen is het
tijd voor een andere challenge. Waarom vraag je?It’s
very simple, ik wil gewoon de MVP zijn in alles en waar
anders kun je dat bewijzen dan in de slimste jojo van
Saeftinghe. Dit winnen zal mij zeker dichter brengen
naar mijn eerste NBA titel.
See you soon, I’m outie!

As���D

Hoedenavont almoal, specioal voaar jullie heb ik mn
poarse jakka aangetrokkn. Ook zèn mèn prominente
bitters geflost en hebk wook nog voo ‘t zekerst mn balln
ontsmet. Alsj mè nit hoet kan verstoan, zet je best
d’ondertitels oan. En als Erik me nit verstoat, rèkent’ie
hopelik mn antwoardn hoed, zodat ik nèt als die loatste
youtube battl, een nieuwe winst mè na huis kan nèmn en
dat’k dit jar de slimste mens ter wèrld ben!!!!

Supportern jullie mè vor meij? Mn zelfgemoakte liedje haat
als volgt: GO AstrID GO AstrID GO AstrID GO! GO AstrID
GO AstrID GO AstrID GO! Zing moar mè!

Hroetjes en tot snèl, je kapoen AstrID uit Blanknbèrhe <3

Ci�l� ���la��l����

Dag jojos, ik ben Ciels Debladblazer, dit jaar strijd ik
ook mee in de slimste jojo van Saeftinghe!
Je kan me ook kennen van men top hits Over, over,
over, over oooo verover mij! of Ga je met me mee
naar bo O O O oven. Ja de letter klank O vind ik een
heel interessante letter, wat meer heb je nodig in het
leven dan een O?
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Vergaderingen

VRIJDAG 4  februari (19u-21u)

3 - 6 - 9
De slimste mens weet dat Saeftinghe rules en dat het lekkerste dat je vindt bij de bakker zijn
de boules. Maar ook dat we een jongverkenner hebben genaamd Jools. Da’s waar eh?

Eerste vraag :
Scouts Willem van Saeftinghe heeft een rijke geschiedenis vol generaties waar wij ook bij
horen. Kan je mij het verschil in jaren geven tussen het jaar van de oprichting van onze
scouts en jouw eerste scoutsjaar?

za 12 februari (14u-17u)

3 - 6 - 9
De slimste mens weet dat do re mi gevolgd wordt door fa sol la si en dat
door spotify niemand nog luistert naar mp3. Maar ook dat in de spiegel
kijken moeilijk wordt als je lijdt aan spectrofobie. Da’s waar eh?

Voor 10 seconden, vraag 3: Met welke knoop start je best je sjorringen?

za 19 februari (14u-17u)

3 - 6 - 9
De slimste mens weet dat Ruth Vandenberghe de burgemeester is van Kortrijk en dat je aan
de zee een go-cart kunt huren op den dijk. Maar ook dat je hemden met veel plooien moet
houden voor de strijk. Da’s waar eh?

Vraag 5:
4 jaar geleden werd er een tornooi georganiseerd tussen alle jeugdbewegingen van Kortrijk
genaamd “Slag om Kortrijk”. Wie zijn de kampioenen van de Slag om Kortijk 2018?

za 26 februari (14u-17u)

3 - 6 - 9
De slimste mens weet dat de Jerome zwaar is en dat de kip tijdens overlife het best gaar is.
Maar ook dat de Sagrada Familia nog niet klaar is. Da’s waar eh?

Vraag 6 voor 10 seconden! Weerklinkt onze bee of weerklinkt ons gebee?

weekend 5-6 maart - GAMELLE (info volgt)

In�e�m���� va� �� j���…
Herman Brusselman: Het ene blondje zegt tegen het andere: “ik heb vanochtend een
zwangerschapstest gedaan.” Waarop het andere blondje zegt: “en, was het met moeilijke
vragen?”
Op gamelle neem vooral je gamel mee en zeker ook je hoofd niet vergeten!!!
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za 12 maart (14u-17u)

3 - 6 - 9
De slimste mens ter wereld weet dat het vogeltje van twitter Larry
heet en dat de bokser Mike Tyson ooit eens in iemand zijn oor
beet. Maar ook dat een bakker na het rijzen nog eens zijn brood
kneedt, Da’s waar eh?

vraag 9 voor 10 seconden: Hoe noemen we de internationale
scoutsbijeenkomst die elke 4 jaar georganiseerd wordt?
Tip van Eric van Wooy: de president van het volgende gastland heet Moon Jae-in

za 19 maart - Bethunecross

3 - 6 - 9
De slimste mens ter wereld weet dat de wielrenners in de Tour de France 6000 calorieën
verbranden per dag en dat Remco Evenepoel al eens met zijn fiets in een ravijn lag. Maar
ook dat je altijd een beetje moet remmen bij het naderen van een afslag. Da’s waar eh?

Vraag 11 is een DOE OPDRACHT: kom met je gezin zsm! naar de Bethunecross

za 26 maart (14u-17u)

3 - 6 - 9
De slimste mens ter wereld weet dat de bevolking van Frankrijk meer roze dan wit
toiletpapier gebruikt en dat als je op stelten loopt je wel eens een enkel verstuikt. Maar ook
dat een elektrische wagen gemiddeld 0,16 kilowatt per kilometer verbruikt. Da’s waar eh?

Laatste vraag voor 10 seconden, vraag 12: Welke Belgische atlete die al goud behaalde op
de olympische spelen verjaart er vandaag?

za 2 april - geen vergadering

RE���M���OK
Zeg, Devos. Ja, Lemmens? Ziet die jojo daar nu staan dit
tekstje lezen, peinzend wat de volgende vraag wel niet zou
kunnen zijn. Die heeft er duidelijk nog geen idee van dat het
deze week geen vergadering is. Van welke scouts zou deze
jojo wel niet zijn? Zo vol enthousiasme verlangen naar de
volgende vergadering.
Dat is één van Saeftinghe natuurlijk! Aaaahn! DAT IS ‘M!!!

za 9 april - geen vergadering

RE���M���OK
Mark en Maarten zijn twee broers die zich wat vervelen tijdens de
paasvakantie. Dit omdat er tijdens de paasvakantie geen scoutsvergaderingen
zijn, want hun scoutsleiders zijn met verlof. Mark heeft echter wat last van
Chiro vrienden die hem aansporen om eens te komen naar hun ‘werking’.
Maarten heeft bijna net hetzelfde probleem, maar met KSA vrienden. Soms
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bijna van Chiro en KSA vrienden tegelijkertijd. Daarom gebruiken ze Gaviscon Anti-Chiro
Anti-KSA. Zijn dubbele werking verhelpt meteen het probleem en maakt dat Mark en
Maarten het nog één week langer zonder scoutsvergadering kunnen uithouden. Heb je dus
last van Chiro of KSA vrienden, gebruik dan Gaviscon Anti-Chiro Anti-KSA.

za 16 april - geen vergadering

RE���M���OK
Volgende week, de langverwachte hervatting van het tweede seizoen van De �l���t� �o�� t��
we���d. Er staat het leidende octet heel wat te wachten in dit tweede deel. Van groepsfeesten
tot leidingswissels en massaspelen, maar niet te vergeten de langverwachte seizoensfinale
op kamp. Zie het allemaal vanaf volgende week op Play 4!

za 23 april (14u-17u) - Groepsfeest

In�e�m���� va� �� j���…
Jeroom: Ik zeg altijd liever een half spreekwoord…
Erik: ja … en??
Erik: …
Erik: aaaaa *lacht hinnikend*
Erik: oke genoeg gelachen, vandaag oefenen we ons actje voor het groepsfeest.

za 30 april (14u-17u)

OP����UR
Kies uw quizmaster:
Bad�� ���el� - Luitenant-generaal in het Britse leger én oprichter van de scouts
Hil�� - Single vrouw, 55 jaar, heeft een hond en B&B
Wil��� v�� Sa���n��e - De enige echte, momenteel aan het nagenieten van zijn jaarlijkse
verschijning op de planken op ons groepsfeest

Mispak jullie niet aan de omschrijving en kies wijs!

za 7 mei (14u-17u)

PU���Lro���
Dit moet een makkelijke zijn he, jojo’s! Wie als eerste de drie juiste combinaties + trefwoord
kan vinden, krijgt extra veel punten. Succes!

GEDEGEN PERU BRUIN SIFAKA

MINZAME DYNAMISCHE VROUW

MAN KRAANVOGEL MAN

SMARAGDGROEN BIJ KONINGSDONKERBLAUW

za 14 mei (14u-17u) - Leidingswissel

Tijd voor de FO��ro���!
De slimste jojo weet dat we een piket ook wel eens een haring noemen. En dat wespen
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vanaf het begin van de zomer wel eens in onze cola durven zoemen. Ook het ander
materiaal in het lokaal is voor de jojo’s geen geheim, wat vinden jullie trouwens van deze
dubbelrijm?
5 foto’s uit het materiaalkot om te identificeren, succes!

za 21 mei (14u3O-17u) - Massaspel

In�e�m���� va� �� j���…
Magriet Hermans: Er waren eens twee gekken in de woestijn. De ene droeg een autodeur bij
zich. De andere gek vroeg waarom hij die deur meesleurde. Waarop die antwoordde: “Als
het straks te warm wordt, dan kan ik een raampje open zetten!”
Neem allemaal een autodeur mee naar het massaspel!!!

za 28 mei (19-21u)

FI��P���ro���
Wat kan je ons zeggen over volgend filmpje: KLIK HIER

antwoorden: ehgnitfeas stuocs, dnekeewsgnagrevo, elttab ecnad, elyts mangnag, 3102

za 4 juni (19-21u)

FI����S�E�!!
Geef 5 kernwoorden bij volgend artikel:

emsiladnav
LG sla agal uhtra ne teillib neirda
’reih neraw jiw’
neizeg skin edlih
NLH

za 11 juni - geen vergadering

RE���M���OK
Alle spelers zijn volop aan het nagenieten van deze
spannende editie van ‘De slimste jojo ter wereld’! Alle acht de kopstukken trekken zich
voorlopig terug naar hun bureau om zich voor te bereiden op een editie in Turkmenistan. Er
zal dus geen vergadering zijn deze week. Steken jullie wel een kaarsje aan voor goed
geluk?

za 18 juni - geen vergadering

RE���M���OK

za 25 juni - geen vergadering

AV��� L��
De slimste jojo is echt al lang gedaan ze, ga slapen!!!!  Z z z z

28

https://www.youtube.com/watch?v=kskD0MJcd00


Overzicht van het tweede semester

Datum Uur Vergadering

VRIJDAG 04/02 19u-21u Avondvergadering

Za 12 februari 14u-17u Gewone vergadering

Za 19 februari 14u-17u Gewone vergadering

Za 26 februari 14u-17u Gewone vergadering

5-6 maart info volgt Gamelle weekend

Za 12 maart 14u-17u Gewone vergadering

Za 19 maart 14u-17u BETHUNE CROSS

Za 26 maart 14u-17u Gewone vergadering

Za 02 april 14u-17u Gewone vergadering

Za 09 april / Geen vergadering

Za 16 april / Geen vergadering

Za 23 april info volgt GROEPSFEEST

Za 30 april 14u-17u Gewone vergadering

Za 07 mei 14u-17u Gewone vergadering

Za 14 mei 14u-17u Gewone vergadering

Za 21 mei 14u30-17u Massaspel

Za 28 mei 19u-21u Avondvergadering

Za 04 juni 19u-21u Avondvergadering

Eerste twee weken van juli info volgt KAMP!

Tip: knip mij uit
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WELKOM OP ONZE CAMPING 
 

CAMPINGREGELS 

1. Elke zaterdag afspraak om 14u aan het lokaal in de Sint-Martenslatemlaan 1a te Kortrijk. Einde 
vergadering is om 18u, maar blijf gerust wat plakken in de verkennerbar! 

2. Je komt ten allen tijde met de fiets. 
3. Je komt in PERFECT uniform, d.w.z. das en hemd. 
4. Als je niet kan komen, verwittig je zo snel mogelijk iemand van de leiding (liefst vóór 

vrijdagavond). 

 
PRAKTISCH 

Thierry Lankiane 0479 72 68 18 
Emma Busschaert 0498 38 54 55 
Baptiste Pollefeyt 0478 55 85 70 
Viktor Skatchkoff 0486 85 00 99 
Arthur Ballegeer 0470 30 76 89 
Edward Sandra 0475 65 64 00 
Robbe Verscheure 0498 15 28 44 

 
BELANGRIJKE DATA 

8 januari Nieuwjaarsreceptie 
12 maart SAEF VA (onder voorbehoud uiteraard!) 
19 maart Bethunecross 
23 april Groepsfeest 
6-8 mei Patrouilleweekend 
21 mei Massaspel 

 

DATUM UUR VERGADERING 

8 janari Info volgt Nieuwjaarsreceptie 

15 januari 19u-21u Avondvergadering 

22 januari 19u-21u Avondvergadering 

29 januari 19u-21u Avondvergadering 

4 februari 19u-21u VRIJDAGAVONDvergadering! 

12 februari 14u-18u Gewone vergadering 

19 februari 14u-18u Gewone vergadering 

26 februari 14u-18u Gewone vergadering 

5 maart 14u-18u Gewone vergadering 

12 maart Info volgt SAEF VA!!! 

19 maart Info volgt BETHUNECROSS 

26 maart 14u-18u Gewone vergadering 

2 april Geen vergadering  

9 april Geen vergadering  

16 april Geen vergadering  

23 april Info volgt GROEPSFEEST 

30 april 14u-18u Gewone vergadering 

6-8 mei Info volgt PATROUILLEWEEKEND 

14 mei 14u-18u Gewonde vergadering 

21 mei Info volgt Massaspel 

28 mei 19u-21u Avondvergadering 

4 juni 19u-21u avondvergadering 
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Voorstam 2021-2022 
 
Pol Nachtergaele: 0497 27 92 75 Margot Vanhauwaert: 0492 84 86 00 
 
Email: saeftinghe.voorstam@gmail.com Rekeningnummer: BE67 7360 6585 5687 
 
Belangrijke data: 
-Finactie: 26/02    -Voorstamweekend: 25/03-27/03 
-Fourierweekend: 05/03-06/03  -Groepsfeest: 23/04 
-Stagevergadering: 12/03   -Kamp: Juli 
-Bethunecross: 19/03 
 
     

Datum Vergadering Uur 

04/02 VRIJDAG avondvergadering 18u-21u 

12/02 Vergadering 13u-18u 

19/02 Vergadering 13u-18u 

26/02 Finactie info volgt 

05/03-06/03 Fourierweekend info volgt 

12/03 Stagevergadering info volgt 

19/03 Bethunecross info volgt 

25/03-27/03 Voorstam weekend info volgt 

02/04 Geen vergadering :(( 

09/04 Geen vergadering :(( 

16/04 Opbouw groepsfeest info volgt 

23/04 Groepsfeest info volgt 

30/04 Vergadering 13u-18u 

07/05 Leidingswissel 13u-18u 

14/05 Vergadering 13u-18u 

21/05 Massaspel info volgt 

28/05 Avondvergadering 18u-21u 

04/06 Avondvergadering 18u-21u 

JULI KAMP!!!!!!!! :)))) info volgt 
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De voorstam,  
uw goedkope werkkracht!  

 
 
 
De voorstam gaat ook dit jaar op kamp naar het buitenland. Om 
dit te  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 10 enthousiaste werkers en 
helpen u  met plezier verder! 

 
Aarzel niet om ons te contacteren via volgende 
kanalen: 
 
 -Pol Nachtergaele: 0497 27 92 75 

 -Margot Vanhauwaert: 0492 84 86 00 
 -Saeftinghe.voorstam@gmail.com 

 
Stevige linker, 

De voorstam 
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Groepsleiding groepsleidingsaeftinghe@gmail.com 

Ciel Brys +32 497 32 71 84 

Margot Vanhauwaert +32 492 84 86 00 

Arthur Ballegeer  +32 470 30 76 89 

Materiaalmeesters 

Edward Sandra +32 475 65 64 00 

Raf Versavel +32 472 23 29 90 

Robbe Verschuere +32 498 15 28 44 

William Leperre +32 468 22 37 29 

Lucas Barbe +32 478 60 11 23 

Secretaris secretarissaeftinghe@hotmail.com 

Eva Hanssens +32 498 57 41 98 

 

Kapoenenleiding kapoenensaeftinghe@gmail.com 

Matteo Leenknecht +32 476 77 70 98 

Edward Roussel +32 475 25 01 03 

Luz Verschuere +32 477 21 89 13 

Michelle Vanrobaeys +32 471 35 05 29 

Juliette Beudaert +32 496 25 98 50 

Myrthe Vandevyvere +32 479 66 98 66 

Aline Vandelannoote +32 485 75 14 74 

Miro Leenknecht +32 468 28 72 52 

Lucas Barbe +32 478 60 11 23 

Welpenleiding welpensaeftinghe@gmail.com 

Hannes Bamelis +32 471 62 22 65 

Cis Devoldere +32 491 11 80 17 

Amélie Cibei +32 470 54 67 09 

Jill Courselle +32 494 78 69 11 

Luna Skatchkoff +32 497 73 06 56 

Lucy Lankiane +32 468 57 33 10 

Raf Versavel +32 472 23 29 90 

Matteo Martin +32 476 38 03 95 

Freya Decaluwe +32 474 99 91 20 

Zoé Vandenberghe +32 468 16 28 70 

Jojoleiding  jojos.saeftinghe@gmail.com 

Astrid Ballegeer +32 492 64 92 90 

Ciel Brys  +32 497 32 71 84 

Arthur Vandeputte +32 496 93 93 80 

Eva Hanssens +32 498 57 41 98  

William Leperre +32 468 22 37 29 

Remi Cauliez +32 471 71 52 35 

Wout Stockman +32 497 75 20 52 

Nora Coussement  +32 496 69 28 57 

Verkennerleiding  verkennerssaeftinghe@gmail.com 

Thierry Lankiane +32 479 72 68 18 

Emma Busschaert +32 498 38 54 55 

Baptiste Pollefeyt +32 478 55 85 70 

Edward Sandra +32 475 65 64 00 

Arthur Ballegeer +32 470 30 76 89 

Robbe Verschuere +32 498 15 28 44 

Viktor Skatchkoff  +32 486 85 00 99 

Voorstamleiding saeftinghe.voorstam@gmail.com 

Pol Nachtergaele +32 497 27 92 75 

Margot Vanhauwaert  +32 492 84 86 00 

34



 

 


