
	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.U.: Scouts Willem van Saeftinghe, Sint-Martens-Latemlaan 1a, 8500 Kortrijk; groepsleiding@scoutssaeftinghe.be 
Drukwerk: Creacopy, Pres. Rooseveltplein 24, 8500 Kortrijk 



	

 
Inhoudstafel	
	
	
Voorwoord	van	de	groepsleiding	 	 	 	 	 	 	 p.	3	

Belangrijke	info	en	data	 	 	 	 	 	 	 	 p.	4	

Boekjes	per	tak	

1. Kapoenen	 	 	 	 	 	 	 	 	 p.	5	

2. Welpen	 	 	 	 	 	 	 	 	 p.	12	

3. Jojo’s	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 p.	17	

4. Verkenners	 	 	 	 	 	 	 	 	 p.	22	

5. Voorstam	 	 	 	 	 	 	 	 	 p.	24	

	

Wie	is	wie?	2018	–	2019		 	 	      p. 25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	 	 	

 
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	
 

  



	

 
Belangrijke	info	en	data	
	
Bethunecross	 	 	 	 30	maart	

Groepsfeest	 	 	 	 27	april	

Kampen	 	 	 	 eerste	week/eerste	twee	weken	van	juli	

	

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

	

	
	
	
	
	
LIKE	ZEKER	OOK	ONZE	PAGINA	OP	FACEBOOK!		
Hier	verschijnen	wekelijks	leuke	beelden	uit	de	vergadering	van	uw	scouttie	en	op	deze	
manier	blijf	je	up-to-date	van	onze	activiteiten	en	evenementen!	
https://www.facebook.com/ScoutsSaeftinghe/		
	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

OP EEN ONBEWOOND EILAND 
 

 

 



	

 
Praktisch 
Je	komt	steeds	naar	de	vergadering	in	perfect	uniform:	met	scoutshemd	en	das.	Indien	je	niet	kan	
komen	graag	verwittigen	via	het	e-mailadres	kapoenensaeftinghe@gmail.com	of	een	berichtje	te	
sturen	naar	één	van	ons.	
	
Margot	Vervaeke		 	 0474360439	 	 Ledelijst	
Astrid	Ballegeer		 	 0492649290	 	 EHBO	
Anthony	Vandeputte	 	 0472664778	 	 Aanwezigheden	
Baptiste	Pollefeyt	 	 0478558570	 	 Mail	 	
Ciel	Brys	 	 	 0497327184	 	 Foto’s	
Pol	Nachtergaele	 	 0497279275	 	 Financiën	
 

Belangrijke data 
15	-	17	maart	 Kapoenenweekend	
23	maart		 Bethunecross	
26	april		 Groepsfeest	
1	-	5	juli		 Kapoenenkamp	
 
 
 
 
 
 

DE BEWONERS 
 

 
 

 

KAPITEIN MARGOT 

Zo ben ik op het eiland beland:  
Ik werd ontvoerd door aliens, die hebben dan een hele 
nacht proeven gedaan met van die nappen, alee van die 
tjoepen he, voor die proeven. Maar ze hebben gezegd dat 
ze over 13 jaar, 7 maanden en 4 dagen zouden 
terugkomen. Daarna hebben ze gewoonweg gedropt op 
het eiland. Ik wist niet wat me overkwam! Nu ben ik kapiteit 
geworden van onze boot 
 
Dit is mijn Eiland-Specialiteit:  
Kokosnoten openen met een de kappersschaar 

 



	

KRABTIEST 
Zo ben ik op het eiland beland:  
Ik	was	gaan	zwemmen	zonder	mijn	zwembandjes	in	de	
zee.	Het	volgende	moment	werd	ik	wakker	op	een	
onbewoond	eiland.	De	krabben	hadden	mij	uit	het	water	
gevist	(redelijk	ironisch)	en	zagen	veel	potentieel	in	me.	
Het	is	nu	dag	453	op	het	eiland	en	begin	hun	vertrouwen	
te	winnen	door	me	te	verkleden	als	een	krab.		
Maar	het	zal	niet	lang	meer	duren	voordat	Meneer	Krab	
(referentie:	Spongebob)	me	van	het	eiland	stuurt.	Hopelijk	
komen	jullie	snel	te	hulp!	
	
Dit is mijn Eiland-Specialiteit:  
Krabsalade	maken	tegen	de	jeuk.	
 

 
  

PYTHONY 

Zo ben ik op het eiland beland:  
Toen	ik	weer	door	het	grasveld	wassssss	aan	het	sissssen,	op	zoek	
naar	ratjes	zag	ik	iets	raarssss	in	de	verte.	Ik	besloot	om	het	uit	te	
ssssoeken,	het	was	zoalsssss	een	groot	zwart	doek.	Toen	ik	besloot	
erachter	te	kijken	werd	ik	gevangen	genomen.	Ik	moest	als	sssslaaf	
werken	op	het	dek	van	een	vrachtsssschip.	Omdat	ik	dit	niet	sssso	
goed	kon	hebben	se	me	dan	maar	in	de	ssssee	geworpen.	Ik	swom	en	
swom	tot	ik	aankwam	op	het	eiland…	
	
Dit is mijn Eiland-Specialiteit:  
Ik	kan	erg	goed	sissen.	
 

 

CIELMEERMAN 
Zo ben ik op het eiland beland:  
Ik	ben	de	bewaker	van	het	eiland!	Ik	zorg	dat	er	niets	slecht	kan	
gebeuren.	Ik	moet	ook	een	zeer	belangrijke	steen	bewaren!	Zonder	de	
steen	zal	het	eiland	vergaan	en	zal	al	het	leven	op	het	eiland	vergaan…	
en	dat	willen	we	natuurlijk	niet.			
	
Dit is mijn Eiland-Specialiteit:  
Ik	ben	zeer	goed	in	waterballet	



	

 

HONOLULU’ASTRID  	

Zo ben ik op het eiland beland:  
Ik	was	met	ET	op	zen	fiets	onderweg	naar	de	maan.	Was	den	
ET	 de	 brandstoffles	 wel	 niet	 vergeten	 bijvullen	 zeker????	
Daar	vielen	we	dan	aan	een	snelheid	van	9,81	m/s	 ->	 snel!!	
snel!!	snel!!	en	zo	ben	ik	pardoes	op	mijn	achterwerk	beland	
in	het	zand	van	dit	onbewoonde	eiland	en	samen	met	een	ET	
dan	nog	wel??	Gelukkige	maakt	 deze	 erg	 leuke	 geluiden	en	
kan	 hij/zij/het	 op	 die	 manier	 de	 beat	 aangeven	 van	 het	
honolulu	lied.	LEUK	HOOR	HIER!!!	
	
Dit is mijn Eiland-Specialiteit:  
de	tiki	tiki	dansen	
	
 

 

 
 

POLMBOOM 
Zo ben ik op het eiland beland:  
Ik	ben	hier	eigenlijk al altijd geweest, dusja… 
he	ho	hallo	daar!	Wist	je	dat	op	het	onbewoond	eiland	een	
erg	erg	eeeeeeerg	zeldzame	boom	staat?!	De	bewoners	
noemen	hem	de	POLMBOOM.	Want	deze	boom	groeit	geen	
kokosnoten	maar	POPOSNOTEN!!	huh?	Voor	de	bewoners	
is	dit	echt	om	van	te	smullen	mmmmm!!!	Hard	aan	de	
buitenkant	maar	zacht	van	binnen.	Dankzij	deze	
POLMBOOM	krijgt	iedereen	genoeg	vitamientjes	binnen	
waardoor	ze	heeel	sterk	worden!	Kom	gewoon	eens	langs	
en	pluk	een	POPOSNOOT!	ze	zijn	heeeerlijk	
	
Dit is mijn Eiland-Specialiteit:  
Kan	goed	wind	vangen	
	
 

 
 

 



	

DE VERGADERINGEN 
VRIJDAG!!! 1  februari 2019 – 18u-20u: AVONDVERGADERING 
Holapolafabiola,  
We komen eventjes terug van ons eiland om de rest van de wereld te 
ontdekken. Gaan jullie met ons mee? Leer de wereldkaart maar uit je hoofd 
en haal je Frans, Spaans, Grieks, Arabisch, Chinees en Engels nog maar 
eens van de plank, want je zult het nodig hebben vandaag! Vandaag gaan 
we op wereldreis.  
 
	
9 februari 2019 - 14u30-17u Leidingswissel 
Er is iets verschrikkelijks gebeurd: gisteren gingen we vissen voor het middagmaal, dat doen 
we altijd op dezelfde plek bij de rotsen in de zee. Op onze weg zagen we plots een grote 
boom in het midden van het eiland. Aan die boom hingen er felroze bessen. We gingen er 
snel naartoe en plukten alle bessen als vieruurtje. Wat bleek, die bessen waren helemaal 
niet eetbaar!!!! En nu zijn we allemaal een beetje ziek. Gelukkig komen onze buren een 
handje helpen vandaag en ze staan te popelen om jullie te ontmoeten. Ciaoooo!  
 
→ foto van zieke leiding 
 

	
16 februari 2019 - 14u30-17u 
Yooooooooo, moeje nu ke wa 
weten?? 
Het is hier gewoonweg beginnen 
sneeuwen vandaag. Ongelooflijk! De 
temperatuur is gezakt naar -3 en we 
moeten onze bikini inruilen voor onze 
skimuts. We hebben snel een iglo 
gebouwd en een raclette-stel gekocht. 
Nu de sneeuw er is kunnen we er 
maar gebruik van maken he, vandaag 
doen we wintersport-vergadering! Het 
is me wat, die klimaatsverandering!  
WINTER IS COMING 
 

	
23 februari 2019 - 14u30-17u  
Slecht nieuws, een storm heeft alle huisjes op het eiland :( We zullen dus echt moeten 
overleven tot we onze huisjes kunnen terugbouwen. Alleen is dit veel te veel werk maar met 
hulp van al die sterke kapoenen zal dat zeer vlug gaan. Tot straks sterke makkers!  
 
	
2 maart 2019 - 14u30-17u 
Heeeee jij daar, ja, jij, die knappe kapoen,  
We hebben je nodig vandaag!!! Om 15u vandaag komt de commissie van de internationale 
wereldrecords naar de Sint-Martens-Latemlaan. Ze hebben gehoord dat er daar zo’n 40-tal 
gekke kapoenen zitten die werkelijk alles aan kunnen. Het is dan ook aan ons om te laten 
zien dat ze gelijk hebben ook. Kom vandaag stipt om 14u30 naar de parking in perfect 
uniform dan proberen wij Scouts Saeftinghe weer op de kaart te zetten door zo veel mogelijk 
wereldrecords te breken! Tot straks



	 	 	

9 maart 2019 - 14u30-17u 
OOHNEE! Cielmeermin is de speciale steen van het eiland kwijt! Als we deze niet snel terug 
vinden zal alles en iedereen vergaan. De steen moet dus rap gevonden worden. Haal jullie 
speurneuzen en vergrootglazen maar boven want we zullen het nodig hebben. 
 
 
15-17 maart 2019 - kapoenenweekend 
INFO VOLGT!! 
 
 
23 maart 2019: bethunecross - GEEN VERGADERING 
Vandaag is er geen vergadering omdat we veel werk hebben aan het maken van ons 
Bethunecross evenement.  
Jullie zijn wel allen welkom tezamen met de ouders om te kijken naar deze spectaculaire 
wedstrijd! En de ouders kunnen misschien meestrijden? Meer info op onze facebook 
evenement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 maart 2019 - 14u30-17u 
Vannacht is ons eiland geraakt door een tropische regen storm en alles is weg wat we tot nu 
toe hadden opgebouwd. Vandaag zullen we proberen alles terug op te bouwen. Hopelijk lukt 
dit op tijd. 
 
 
6 april 2019 – 14u30-17u 
voorbereiding groepsfeest 
 
 
13 april 2019 - GEEN VERGADERING 
Hallo daar!  
Helaas kunnen wij vandaag ook niet naar Kortrijk komen. 
De pastoor van het eiland hiernaast trouwt met de dochter 
van de vrouw van de bakker. Natuurlijk zijn wij uitgenodigd, 
want er is hier niemand die zo goed (de honolulu) kan 
dansen als jullie leiding. We zullen we de groetjes doen. 
Daaaag 
 
 
20 april 2019 – geen vergadering 
Dag kapoenen, vandaag blijven we eens op ons eiland. 
Die grote storm van vorige week heeft onze hutjes 
vernield. Daarom moeten we vandaag stevig doorwerken 
om vannacht een dakje boven ons hoofd te hebben. 
Geniet van jullie vakantie, misschien kunnen jullie eens 



	

naar dit liedje luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=7VqqLWWKth0. Probeer ons niet 
te veel te missen vandaag. Tot de volgendeeeeee!!!  
	
26 april 2019 - 14u30 - 17u: groepsfeest  
‘T IS FEEST VANDAAG!!! 
Haal de slingers en ballonnen maar boven want vandaag is het GROEPSFEEST.  
 
Joepiejoepiejeeeee-oleee-pistolee-santeee-potjeprepareee-hoezee-in-de-zeeeee-
weeeceeee-canapeee-comiteee-tabouleee-treincoupee-resumeee-exposeee-macrameeee-
defileee-afscheidstourneeee-bankemployeee-rez-de-chausseee-cremebruleeee-
papiermacheee-portemoneee-wereldtourneeee-wisseltrofeee-hatsikadeee-
aardappelpureeee-perscommuniqueeee-telefoonabbonneeeee-handelsattacheeee-
verkiezingstourneeee-reizigerdiareeeee-oleeeeee. 
	
	
4 mei 2019 - 14u30-17u 
beste kapoenen 
we schrijven jullie een brief over de vergadering. Wij kijken er alvast naar uit om jullie te zien, 
jullie ook. We hopen dat jullie TALRIJK aanwezig zullen zijn, want misschien gaan we 
vandaag op een schip, zoals echte kapiteinen. Of misschien gaan we wel niets doen, het 
wordt sowieso leuk…. Tot straks op het eiland   
Met vriendelijke groeten 
de kapoenenleiding 
 

	
11 mei 2019 - 14u30-17u 
In mei leggen alle vogels een ei, maar is dit 
wel zo? Door de klimaatverandering komt de 
rupsenpiek vroeger. De vogels leggen hun 
eieren als ze rupsen kunnen vangen voor 
hun kindjes, duuus zij leggen ook vroeger 
hun eieren. Zorg dus allemaal goed voor de 
natuur, want anders zullen de vogels in de 
toekomst eieren in de winter leggen. Dan 
zullen de kuikens heel koud hebben…  tot 
straks!! 
	

	
	
18 mei 2019 - 17u-19u: AVONDVERGADERING 
Hallo liefste kapoentjes, vandaag zal ik jullie een weetje vertellen over onbewoonde 
eilanden. Het grootste onbewoond eiland is het Canadese Devoneiland, het is bijna dubbel 
zo groot als belgië. Op het eiland is een krater, dat is een grote put die gemaakt is door een 
meteoriet (iets dat uit de ruimte op de wereld valt). Zo nu heb je weeral iets bijgeleerd. 
Knowledge is power, dit snappen jullie waarschijnlijk niet. hihi 
tot straks…. 
 
	
25 mei 2019 - 18u-20u Massaspel 
Vandaag spreken we af met al de andere omliggende eilanden en spelen we samen een 
spel! We zullen zien welke groep het beste eiland zal zijn. Dus kapoentjes zorg maar dat 
jullie zich heel goed inzetten zodat de andere eilandbewoners zien hoe goed jullie zijn! 
 
	
1 juni 2019 - 17u-19u AVONDVERGADERING 



	

Ohnee! Vandaag is de laatste vergadering van het jaar! Daarom zullen we proberen van ons 
eiland te geraken. Hopelijk geraken we weg van het eiland zodat we nog op ons leuk 
kapoenenkamp kunnen gaan



	 	 	

 
Welpen, een reis door de tijd! 

 
 
 
 
  



	 	 	

Nog	eerst	even	praktisch:	
Je komt steeds naar de vergadering in perfect uniform. Dat houdt in, je das en je 
scoutshemd. Indien je niet kan komen gelieve dan te verwittigen via het e-mailadres 
welpensaeftinghe@gmail.com of een berichtje te sturen naar één van onderstaande 
nummers. 
 

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 belanrijke data: 
27 april  groepsfeest 
16-17 maart  Welpenweekend  
1-7 juli   Welpenkamp  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



	

 

De vergaderingen 
 
!VRIJDAG! 1 feb (avondvergadering 18u-20u) 
Een nieuw boekje, JOEPIE! 
We mochten van professor Barabas zijn tijdreismachine lenen 
voor de rest van het scoutsjaar, we kunnen naar overal reizen 
waar we willen. Eerste stop? De prehistorie! 
We kunnen niet wachten om deze reis te beginnen, dus 
verwachten we jullie al op vrijdagavond in plaats van 
zaterdagmiddag. Tot dan!  
 
9 feb (14u30-17u) 
Heel lang geleden in de prehistorie leefden de mensen in 
stammen. Dit waren grote groepen, meestal families, die altijd 
samen bleven. Het gebeurde zelden dat je iemand van een 
andere stam tegenkwam. Op een dag trok een dappere welp uit 
de Welpenstam er alleen op uit om besjes te plukken. Opeens zag die welp tussen de 
struiken iets wat hij nog nooit had gezien! Het was een persoon van een andere stam! Wow! 
De andere persoon kwam uit de Voorstam. Ze gingen naar elkaar toe en besloten om de 
stammen kennis te laten maken. Vandaag is het stagevergadering voor de Voorstam. 
 
16 feb (14u30-17u) 
We hebben zodanig veel geleerd van de voorstam, dat we wel eens zin hadden in een 
nieuwe beschaving! Een beetje sporten, wat goden aanbidden, mooie vazen bekladden en 
wiskundige formules opstellen. Altijd fun met die grieken! Misschien kunnen we er een 
spelletje mee spelen?  
 
23 feb (14u30-17u) 
Wat is iedereen zijn favoriet onderwerp uit de oudheid? De olympische spelen natuurlijk! 
Vandaag gaan wij bewijzen dat we beter zijn dan die tweeduizend jaar oude Grieken en 
Spartanen. Zorg er dus zeker voor dat jullie allemaal in topvorm zijn ;D. 
 
2 maart (14u30-17u) 
?Speciale vergadering? → Info Volgt 
 
9 maart (14u30-17u) 
We gaan vandaag naar Egypte. We zijn met de leiding heel benieuwd hoe die piramides er 
nu in het echt uitzien. We hebben ook gehoord dat er hier grote schatten verborgen zitten, 
maar niet doorvertellen! Ik ben benieuwd wat we op onze tocht allemaal zullen meemaken. 
 

 
 



	

16 maart: weekend, info volgt! 
OH NEE! Rome wordt aangevallen door barbaarse stammen, helpen jullie de romeinen om 
hun prachtige stad te verdedigen? Of helpen jullie liever de stoere Galliërs? Als Rome deze 
vergadering niet overleefd zou het goed kunnen zijn dat er heel donkere tijden voor de deur 
staan! 
 
23 maart (14u30-17u) 
Pffffft, in de middeleeuwen is er helemaal niks te beleven in Europa… Maar hoe zat het 
eigenlijk met de rest van de wereld? Deze vergadering gaan we samen met Marco Polo naar 
China. Want daar was het wel elke dag feest! 
 
30 maart (14u30-17u) 
Oei, de burcht van Saeftinghe wordt aangevallen door de Chiro! Wij als welpen van 
Saeftinghe moeten het verdedigen. Sluit de poort en haal de brug maar op want de Chiro 
komt er aan! Maar hoe kunnen we onze burcht nog verdedigen? We kunnen misschien een 
katapult bouwen? 
 
6 april (14u30-17u) 
voorbereiding groepsfeest 
 
13 april (geen vergadering) 
In de middeleeuwen waren er nog geen pilletjes. Als de mensen ziek werden dan konden ze 
daar niet zoveel aan doen, behalve wachten tot het overging. Nu hebben we gehoord dat de 
pest nog steeds in de stad is! Deze ziekte is heel besmettelijk! Het zou dus gevaarlijk zijn om 
nu in grote groepen samen te komen. Deze week is er opnieuw geen vergadering. 
 
20 april (geen vergadering) 
Oh nee, de pest is uitgebroken! Voor de veiligheid blijven we vandaag maar beter thuis!  
 
27 april (groepsfeest) 
Vandaag vieren we het ons jaarlijks groepsfeest! Het hof van het kasteel zal prachtig 
versierd zijn en samen met een aantal leuke bandjes, super lekker eten en de hofnar zal de 
avond een leutige bedoening worden! Ook wij, de welpen, zullen voor een spetterende act 
zorgen zodat onze ouders super trots zullen zijn! Biz biz, hoeraaa! 
 
4 mei (14u30-17u) 
Woow we zijn toegekomen in de nieuwe tijd! Ik heb zo’n voorgevoel dat er veel zal 
veranderen in deze periode. Zo ben ik vandaag iets heel vreemds tegengekomen. Ik ging 
naar de winkel om boodschappen te doen en ben daar een man tegengekomen, Albert 
Einstein. Ik heb nog nooit iemand zo snel de korting op mijn kattenvoeding zien berekenen. 
Dat belooft! 
 
11 mei (14u30-17u) 
Goed nieuws! Ze hebben een nieuw paadje gemaakt in onze stad. Het pad is heel mooi 
aangeduid door twee metalen rails met plankjes tussen. Misschien doe ik er vandaag wel 
een wandeling op… 



	 	 	

18 mei (14u30-17u)  
Napoleon was een van de grootste strategen aller tijden! En dit terwijl hij helemaal niet groot 
was, slechts 1m57! Misschien is er wel een link tussen klein zijn en een goede strateeg zijn? 
Of misschien had het helemaal niks te maken met het gestalte van Napoleon Born-to-party 

 
 
25 mei (avondvergadering massaspel 18u-20u) 
Eindelijk een doorbraak naar de toekomst.  Alles wordt elektronisch vanaf nu. Het werk wordt 
gedaan door een robot. Als je je vrienden wil zien dan bel je die gewoon en dan komen die 
virtueel uit je telefoon. Waaaaat!? Jaa ze komen echt gewoon uit je telefoon. Waarom 
zouden we dan nog afspreken? We zien elkaar zo toch ook? In de scouts vinden we toch 
belangrijk om nog eens iets niet virtueel te doen en eens af te spreken. Daarom spelen we 
vandaag met heel de scouts samen een spel. In deze tijd is het dagelijkse ritme wel wat 
veranderd. We staan elke dag veel later op. We zullen dus in de avond afspreken. Vandaag 
is het massaspel.  
 
1 juni (avondvergadering 17u-19u) 
Ik heb gehoord dat er in de toekomst s’avonds heel wat te doen is. Ik stel voor dat we dat 
vanavond eens samen ontdekken. Het is dus avondvergadering! 
 
8 juni (geen vergadering) 
De vliegende auto van meneer M. Arsmannetje is in panne gevallen. Met de leiding gaan we 
hem helpen het te repareren. We zullen niet op tijd terug zijn voor de vergadering, sorry! 
 
15 juni (geen vergadering) 
De schade aan de vliegende auto is toch erger dan we dachten. We moeten nu wachten op 
de intergalactische takeldienst. Opnieuw geen vergadering. 
 
22 juni (geen vergadering) 
Thierry’s robot kat heeft honger, we moetn hem gaan voederen om 14 uur. Dit neemt helaas 
2 uur en een half tijd in beslag. We kunnen er opnieuw niet bij zijn. 
 
29 juni (geen vergadering) 
Onze reis door de tijd zit er helaas op, vandaag keren we 215450 jaar terug in de tijd, terug 
naar onze geliefde eigen tijd. De leiding is een beetje moe van al dat reizen, dus we doen 
even een dutje. Maar niet getreurd, we zien jullie terug op kamp! 
 

 
 
 



	 	 	

DE JOJOLEIDING A.K.A DE PATEEKES 
 
 
 
 

Salu Saeftingher!		
Wij	zijn	soesjes	met	slagroom	en	Seppe!	Wij	zijn	super	lekker,	sappig	en	sociaal!	Van	ons	kan	

je	smullen,	zonder	smossen,	super	snel!	
Sierlijk	liggen	we	samen	op	een	bord	te	
schijnen	met	een	smile!	Stevig	en	
sympathiek	staan	we	elke	week	weer	
klaar!		
Sla	je	slag	en	eet	dan	snel	een	soesje	met	
slagroom	en	Seppeeee!!	
 
 
 
 
 
 

 

 
Hallo	allemaaaaal,	hier	ben	ik	dan.	De	enige	echte	Boule	de	

Be(r)line!!!	
Zaterdag	is	DE	dag	om	eens	lekker	te	smullen.	Ik	lig	eigenlijk	
elke	dag	van	de	week	te	pronken	in	de	toonbank,	maar	de	zaterdag…	ben	ik	in	mijn	nopjes.	
J		Mijn	heerlijke	zoete	deeg	waarin	er	dan	(altijd	net	iets	teveel)	onweerstaandare	pudding	
zit,	is	om	van	weg	te	dromen.	Een	echte	aanrader	zou	ik	zeggen!!!		
 
 

 

Koekoek liefste	jojo’s!	
Ooit	al	van	de	Bevarois	gehoord??	
Het	is	toch	wel	de	beste	pateekessoort!	
Elke	dag	een	stukje	met	wat	
havermout,	
maakt	van	jou	een	echte	scout!	
En	zoals	jullie	weten:	1	pateeke	a	day,	
keeps	the	doctor	away!  



	

Gegroet lieve	jojo’s!!!	Tot	jullie	spreekt	
het	pateeke	der	pateekes	(letterlijk	en	
figuurlijk	J),	namelijk	de	TIREMMASU!	
Dankzij	mijn	vele	laagjes	blijf	ik	bij	elke	
hap	verrassen.	De	ene	keer	wat	bitterder	
door	de	koffie	en	de	andere	keer	wat	
zoeter	door	de	suiker.	Mijn	levensmotto	
(en	dat	van	de	andere	pateekes	ook	
waarschijnlijk)	luidt:	‘hoe	vettiger,	hoe	
prettiger!’	Bon	dat	gezegd	zijnde	kruip	ik	

weer	lekker	terug	bij	de	bakker	op	de	toonbank	en	jullie	zie	ik	zaterdag	in	de	scouts!!	Veel	
zoete	groetjes	x 
 
 

Hallo	iedereen	ik	ben	een	zwarteWouttaart!	

het	kan	toch	niet	dat	je	daar	niet	van	houdt?	
ook	al	zeggen	ze	soms	iets	anders,	ik	ben	
helemaal	niet	stout;	wie	dat	zegt,	sla	ik	knock-
out	met	een	kippenbout!!	Maar	het	is	best	
dat	je	1	iets	onthoudt:	met	mij	erbij	wordt	dit	
semester	zeker	en	vast	niet	fout!�	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIKER, CHOCOLADE,	PUDDING, SLAGROOM	

en	KOFFIE!		Dat	zijn	onze	gedachtes	als	we	‘s	
zondags	in	de	bakker	staan,	niet	waar	lieve	
JOJO’s?!?		Wel,	ik	ga	jullie	iets	geweldigs	
verklappen!	Dit	cliche	hoeft	zich	de	
zondagmorgen	niet	langer	voor	te	doen.	Er	is	
namelijk	een	nieuw	en	gezonder	alternatief	op	
de	markt:	“DE	DANTHEEKOEK”.	Deze	heerlijke	
koek	gecombineert	met	een	lekker	theetje	

zorgt	voor	een	ongekende	sensatie	van	smaken!	Dat	zorgt	voor	een	brede	glimlach	aan	de	
ontbijt	tafel	en	“Wie	vrolijk	kijkt	in	de	morgen,	die	lacht	de	hele	dag”.	Dus	wacht	niet	langer	
en	maak	er	je	“ALL	DAY	ONTBIJTKOEK”	van,		zo	is	het	iedere	dag	feest!!	En	vooral	de	
zaterdag,	want	dan	is	er	Scouts.	Dus	“geen	zin	in	een	koffiekoek	DANTHEEKOEK!”		
	
 
 



	

V ERGADERINGEN  

 
01/02/19 – u i tz . :  avondvergader ing! ! !  18u tot  20u 
De bakker moet deze week het volledige koninklijke broodbanket samenstellen voor de 
koning! Hij heeft onze hulp nodig anders raakt het nooit op tijd af!  
Maar ja wat nu? Wij bakken er nog helemaal niets van! Maar we laten hem niet in de steek! 
Het deeg zal de lucht in vliegen en de bloem zal rijkelijk rondgestrooid worden! We oefenen 
tot we het beste banket ter wereld hebben! 
 
09/02/19 – 14u tot  17u 
We zijn de tweede (volledige) week van februari en wie van jullie weet wat dat betekent???? 
JUIST, dit betekent dat er al iets meer dan een maand is gepasseerd van het nieuwe jaar en dat 
we nog steeds niet begonnen zijn aan onze goeie voornemens waar te maken. Niet gevreesd! 
Deze vergadering zullen wij jullie hier een handje bij helpen, want onthoud: uitstel is geen 
afstel!!!! 
 
16/02/19 – 14u tot  17u   
WAAAANNNNTTTT het issssss KUSJESDAG KUSJESDAG…. 
Jaja eergisteren was het weer één van de leukste, spannendste en gezelligste dagen van het 
jaar. VALENTIJNNN. Hebben jullie je lievelingetje eens goed in de watten gelegd? 

Misschien wel met een taartje (of meerdere taartjes) Want de liefde, liefste 
kindjes, gaat nog steeds door de maag. <3 <3 <3 
Vandaag kijken we wie oh wie het beste koppel van Saeftinghe is!!! J  

 
23/02/19 – 14u tot  17u 

De Soesjes met slagroom en Seppe zijn gisteren verjaard! Ze willen natuurlijk trakteren met 
taart voor iedereen! Maar de pattéetjesdief heeft alle stukjes van de taart gestolen! Helpen 
jullie de taart van de Soesjes terug te vinden? 
 
02/03/19 – (mogel i jks  naar voetba lmatch;  meer in fo volgt !)  
Het begin van de Krokusvakantie woehoeeew! Na al dat lastige schoolwerk verdienen jullie 
dat wel hé! Deze vakantie is ideaal om jullie bakkunsten te verbeteren en lekkere taartjes, 
cakejes en nog veel meer te maken. Wie weet helpen wij jullie vandaag al wat op weg… 
 
09/03/19 – 14u tot  17u 
Na een weekje rust zijn de batterijen hopelijk weer helemaal opgeladen en zijn jullie weer 
klaar voor een nieuwe vergadering met een snuifje zoetigheid erbij!!!! Haal jullie verworven 
kennis van deze week er gerust bij en we zullen eens checken in wie van jullie een 
professionele bakker schuilt… 
 
16/03/19 – 14u tot  17u 
Raadseltjesdag!!!!!!! We gaan al direct beginnen met het raadsel � Wie het antwoord weet 
krijg misschien wel voordelen in het spel :D  : 
 



	

Stel je wilt de hiernaast afgebeelde taart verdelen in acht gelijke 
stukken. Hoe vaak moet je minimaal snijden? (Iedere keer dat je het 
mes opnieuw in de taart zet, telt als een keer snijden.)  
 
23/03/19 – 14u tot  17u 
Even een mopje tussendoor, want er moet meer gelachen worden!!! Om in de sferen te 
blijven, eentje over bakkers: Er komt een konijn bij de bakker en vraagt: 'Bakker, heeft u ook 
worteltjestaart?' 'Nee, het spijt me,' zegt de bakker, 'worteltjestaart heb ik niet.' De volgende 
dag komt het konijn weer langs en vraagt: 'Bakker, heeft u worteltjestaart?' 'Nee,' zegt de 
bakker, 'worteltjestaart heb ik niet.' Elke dag komt het konijn om worteltjestaart zeuren, en de 
bakker wordt het zo zat dat hij een worteltjestaart bakt. Als de volgende dag het konijn weer 
langskomt, vraagt 'ie: 'Bakker, heeft u worteltjestaart?' 'Ja,' zegt de bakker. Zegt het konijn: 
'Vies he?' 
 
 
30/03/19 Bethunecross (GEEN vergader ing)   
Vandaag is hettt… BETHUNECROSS! Wij met de Bende van de Pateekes hebben al 
maandenlang getraind voor deze grote dag! We doen mee aan een gigantisch spannende 
wielerwedstrijd en kunnen daardoor geen leiding geven… MAAR niet getreurd, iedereen is 
zeker welkom om voor ons te komen supporteren! Tot dan!! 
 
06/04/19 JOJOWEEKEND ( in fo vo lgt)  
JOEPIEEEEE! Eindelijk is het zover, we gaan op weekend! Zorg maar dat jullie allemaal 
goed uitgerust zijn en een stevig pateeke hebben gegeten, want het beloofd een uitdagende 
tweedaagse te worden… Wij kijken er al naar uit! 
 
13/04/19 Geen vergader ing 
Ja het is van dat: onze bakker wilde even wat qualitytime met zijn gezinnetje en is dit 
weekend naar de Ardennen. GEVOLG: bakker gesloten, geen pateekes in de vitrine en dus 
ook geen vergadering L 
 
20/04/19 Geen vergader ing 
De bakker neemt nog een weekje extra verlof (en gelijk heeft hij!) Zorg maar dat jullie goed 
uitgerust zijn voor volgende week J 
 
27/04/19 Groepsfeest  ( in fo vo lgt !)  
Vanavond is het eindelijk zover!!!! Het is weer het superfantastischmemorabele groepsfeest. 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het weer een evenement vol leute, lekker eten en gezelligheid. 
Maaar eerst is er nog vergadering waarin onze kelen gaan smeren en volop gaan versieren en 
repeteren. Fun fun fun!!!!! 
 
04/05/19 sportvergader ing 14u tot  17u 
Aangezien we de voorbije weken toch een aanzienlijk aantal calorieën naar binnen gewerkt 
hebben, zullen we deze er best eerst even af sporten om er volgende week weer tegenaan te 
kunnen vliegen! Vandaar doen we vandaag sportvergadering, trek maar allemaal je sportiefste 
tenue aan!!!! 
 
 
 
11/05/19 kookvergader ing 10u tot  14u 



	

Ja hoor, we zijn eindelijk aangekomen aan DE vergadering van dit semester…. 

Trek maar allemaal jullie schort aan want we gaan lekker smullen! 
 
18/05/19 avondvergader ing 18u tot  20u 
 Voor de vergadering van vandaag komen we direct to the point want als we eerlijk zijn wordt 
er wel heel veel gezeverd in dit boekje. Het is misschien goed om daarom direct eens met de 
deur in huis te vallen, aleh niet letterlijk met de deur in huis vallen hé dat zou een beetje pijn 
doen en ook heel jammer zijn voor de deur tenzij het zo’n kartonnen deur is van ikea want die 
doen eigenlijk niet zo veel pijn en kosten ook niet zo veel. Maar dus bij deze is het 
avondvergadering. :)  
 
25/05/19 massaspel  18u-20u 
We stappen even uit onze rol van  het bakker-zijn om deze avond gezellig met heel de scouts 
een spel te spelen!!! We hopen op een massale opkomst aangezien we toch moeten laten zien 
aan de andere takken dat de jojo’s wel degelijk de leukste tak is!!!! 
 
01/06/19 Laatse AVONDvergader ing 18u tot  20u  
NEEEEEE het zit er al weer op voor dit jaar, maar niet getreurd!!! Het meest legendarische 
kamp ooit staat al om de hoek. En wij kunnen NIET meer wachten en staan te springen om te 
vertrekken.  
 
Succes allemaal met de proefwerken/examens. Nog even ons best doen en dan kunnen we 
maximaal genieten op kamp. TOT SNELLLL! 
 
 
 
… juli: KAMP 
Meer info volgt in het kampboekje: hou alvast 1 tot 15 juli vrij!!!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



	

 
Beste Verkenners en ander volk uit de Vlaemschke showbizz 

 
Gelijk uit welk gehucht u komt, ook u kan het maken in de wereld van eeuwige roem! Zelfs al 
bent u afkomstig van de marginale driehoek van ons nederig landje (Aarschot-Mjinde-Diest), 
waar een wil is, is een weg! Dit semester willen wij dan ook volledig in het thema zetten van 
zij die menig onvruchtbare pogingen ondernamen om hun naam in de sterren te schrijven; de 

Onbekende Vlamingen (OV). Mogen zij het kompas vormen voor het avontuur dat ons leven 
is, want geef nou toe, zo’n doorzettingsvermogen moeten we toch bewonderen? Nu rest ons 

nog 1 ultieme vraag: wie van jullie eindigt als eerste op onderstaande Wall of Fame???? 
 

 

 
 

 
 
 

Stevige linker 
Uw jury, de verkennerleiding  



	

 
 
DAG WAT UUR 
12/01 Schaatsvergadering 20:00 - 21:30 

19/01 Avondvergadering 18:00 - 21:00 

26/01 Ontbijtvergadering Info volgt 

VRIJDAG 1/02 Spannend he? Info volgt 

9/02 Vergadering 14:00 – 18:00 

3e jaars: 15-16/02 
1e en 2e jaars: 16/02 3e jaarsvergadering 3e jaars: uur vrijdagavond volgt 

1e en 2e jaars: 14:00 - 18:00 
23/02 Leidingswissel 14:00 – 18:00 

2/03 Vergadering, of niet? Weeral zo 
spannend! 

Info volgt 

9/03 Vergadering 14:00 – 18:00 

16/03 Vergadering 14:00 – 18:00 

23/03 Bethune cross Info volgt 

30/03 Vergadering 14:00 – 18:00 

6-7-8/04 Patrouille weekend Voor verdere info, richt u tot het 
comité 

13/04 Geen vergadering ///// 

20/04 Geen vergadering ///// 

27/04 Groepsfeest 14:00 – 18:00 

4/05 SAEF VA? POURQUOI PAS? Info volgt 

11/05 Kookvergadering Info volgt 

18/05 Avondvergadering 18:00 – 21:00 

25/05 Massaspel 18:00 – 20:00 

1/06 Techniekenvergadering 18:00 – 21:00 

 
 

 
 

 
23 



	

 
 

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	
Nachtergaele	 Pol	 Heulestraat	156	 8560	Gullegem	 0497279275	
Vandeputte	 Anthony	 Wolvendreef	24	 8500	Kortrijk	 0472664778	
Brys	 Ciel	 Wagemaekersstraat	77	 8500	Kortrijk	 0497327184	
Pollefeyt		 Baptiste	 Tombroekstraat	81	 8510	Rollegem	 0478558570	
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	



	

	
	
	
 


