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De voorstam, 
uw goedkope werkkracht!  

Ook dit jaar gaan we met de voorstam op kamp naar het buitenland. Om dit te kunnen 
financieren helpen wij u graag waar mogelijk.  

Indien u nog op zoek bent naar enkele capabele werkkrachten dan zit u bij ons zeker aan het 
goede adres! Wat doen wij bijvoorbeeld zoal: 

● Opdienen en dergelijke op feesten, recepties en evenementen

● Helpen met een verhuis

● Zaken opbouwen en afbreken

● Tuinieren

● ...

Iedere karwei valt te bespreken! We zijn met 10 enthousiaste werkers en helpen u graag 
met plezier verder!  

Aarzel zeker niet om ons te contacteren via volgende kanalen (of via de voorstammers zelf!): 

● Brecht De Groote: 0493 77 37 59

● Ciel Brys: 0497 32 71 84

● saeftinghe.voorstam@gmail.com

Stevige linker, 
De Voorstam 
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Beste leden, 
Beste ouders, 
Beste leiding, 
Beste Saeftingher 

Het is zover. Het eerste officiële woordje van de alweer verse groepsleiding.

Graag blikken we nog even terug op een fantastische scoutsmaand. Door de bizarre corona-tijden 
werd het scoutsjaar al rap ingekort. Desondanks konden de kampen gelukkig wel doorgaan! De 
kapoenen zetten de boel op stelten in Aalst, onze welpen gingen 7 dagen offline op Kamp Welp, de 
jojo’s konden 10 dagen voetballen op een prachtige kampplaats in Membre, terwijl de verkenners de 
strijd om de beste abdij aan gingen in La Gleize. Ook de voorstam was niet klein te krijgen en trok 
erop uit binnen de mate van het mogelijke. Voor alle kampverhalen, richt u zeker tot onze leden! U 
leest en voelt het ongetwijfeld, de Saeftinghers deden weer hun uiterste best om er een scouteske 
en onvergetelijke zomer van te maken.

Enkele leiding verlaten met een vol scoutshart de leidingsbende, de voorstam verwelkomen we 
graag om onze ploeg te versterken.    

Ondanks de vrij onzekere tijden, proberen we zoals traditie het wil, het scoutsjaar in te zetten met 
een knal tijdens ons welbekend overgangsweekend. Daarna verwelkomen we u graag op onze 
talrijke evenementen: Kaas & Wijn, Nieuwjaarsreceptie, de streekbier editie van de Bethunecross en 
natuurlijk ons spetterende Groepsfeest (we blijven hopen dat deze mogen doorgaan). In de zomer 
gaat dit jaar weer het legendarische ouderkamp door. Het loont dus zeker de moeite u aan te sluiten 
bij onze Saeftinghe familie!!   

Vol goesting trekken we het jaar in gang met een geweldige leidingsploeg achter ons. We gaan er 
een immense lap op geven en garanderen jullie dat we er opnieuw een onvergetelijke tijd van 
maken!   

Stevige linker 

De groepsleiding,  
Ballegeer Astrid  
Brys Ciel 
Vanhauwaert Margot  

groepsleidingsaeftinghe@gmail.com 
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Belangrijke data 
Overgangsweekend 19-20 september

Confituurverkoop 3 oktober

Kaas en wijn  7 november

Nieuwjaarsreceptie 2 januari

Bethunecross  20 maart

Groepsfeest  24 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 

Inschrijven 

Inschrijvingsgeld stort je op BE69 7360 6585 4778 met vermelding van ‘de naam van je kind + 
tak(leeftijd)’. Snel storten is belangrijk voor de verzekering!  

- 1 kind: 45 euro

- 2 kinderen: 80 euro

- 3 kinderen: 105 euro

- 4 kinderen: 120 euro

Socials 

Al de avonturen van onze saeftinghers zijn online te volgen. Neem gerust eens een kijkje. Je 
vindt er alle info over onze evenementen en 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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PIRATES OF THE KAPOENEN

2020-2021 
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Beste kapoentjes/(toekomstige) piraten, 
Na bijna een half jaar zonder scouts (gelukkig mochten we wel op kamp!), zijn wij klaar voor een 
nieuw scoutsjaar. We verwelkomen ook graag de nieuwste Saeftinghers. Dit jaar reizen we met ons 
schip de woeste oceanen af op zoek naar schatkisten in het water als echte piraten! Wij hebben er 
alvast bijzonder veel zin in! 	

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. 	

Inschrijvingsgeld stort je op BE69 7360 6585 4778 met vermelding van de ‘naam van je kapoen + tak 
(= kapoenen)’. Snel storten is belangrijk voor de verzekering van je kapoen! 	
1 kind: €45	
2 kinderen: €80	
3 kinderen: €105 

4 kinderen: €120	

Contactgegevens: 	
Emma Busschaert 0498 38 54 55 Financieel verantwoordelijke	
Robbe Verscheure 0498 15 28 44 
Margaux Cauliez 0471 82 40 30	
Luz Verschuere  0477 21 89 13 Mail verantwoordelijke	
Jill Courselle  0494 78 69 11 Financieel verantwoordelijke	
Cis Devoldere  0491 11 80 17	
Michelle Vanrobaeys 0471 35 05 29 Foto verantwoordelijke	
Luna Skatchkoff 0497 73 06 56 Aanwezigheden verantwoordelijke	

E-mailadres:kapoenensaeftinghe@gmail.com

Belangrijke data: 	
Overgangsweekend (info volgt nog!): 19 tem 20 september 2020 
Doop:  26 september 2020	
Confituurverkoop: 3 oktober 2020	
Kaas & Wijn:  7 november 2020	
Nieuwjaarsreceptie:  2 januari 2021	
KAMP:  5 juli tem 9 juli 2021 
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We stellen ons eerst even voor: 

Margaux Cauliez - 2e jaar leiding 
Hoi hoi kapoentjes! Ik ben Matroos Margaux en ik ben 19 jaar, dit jaar is 
mijn tweede jaar als leidster van onze piraten kapoentjes. Wat ben ik blij om 
jullie dit jaar weer te mogen verwelkomen op ons prachtige schip! Als 
matroos ben ik heel vrolijk en kunnen jullie bij mij altijd terecht voor een 
dikke knuffel of om eens goed op de grond te rollen van het lachen. Ook ben 
ik heeeel benieuwd naar de nieuwe piraten kapoentjes die aan boord komen 
voor een groot avontuur! Matroos Margaux heeft er enorm veel zin in, dikke 
piratenknuffels!	

Luz Verschuere - 1e jaar leiding 
Ahoi liefste kapoenen, ik ben piraat Luz. Al 18 jaar leef ik op de zee, maar 
dit is mijn allereerste jaar aan het roer van het wondermooie 
kapoenenschip. Ik hou heel erg van van de wilde golven en mijn andere 
piratenvriendjes. Laten we samen vele schatten ontdekken tijdens het 
komende avontuur, al zijn jullie natuurlijk mijn grootste schatten :) Ik kan 
alvast niet wachten om jullie (terug) te zien en te knuffelen!! 	

Luna Skatchkoff - 1e jaar leiding 
Welkom aan boord kapoentjes, ik ben de 18-jarige stuurvrouw Luna. Ik 
heb ongelofelijk veel zin om jullie in mijn eerste jaar aan boord over 
woeste golven te kunnen leiden. Samen met mijn medepiraten zal ik er 
voor zorgen dat jullie veel bijleren over het piratenleven, zodat jullie 
aan het einde volwaardige piraten kunnen zijn. Ik kijk er naar uit om al 
de nieuwe en oude piraatjes terug te zien zodat we samen vele 
schatten en landen kunnen veroveren. Alvast veel kussen van jullie 
stuurvrouw ;)	

Emma Busschaert - 4e jaar leiding 
AHOY  kapoentjes! Ik ben piraat Emma en met mijn 21 lentes op de
teller ben ik de oudste piraat op ons schip. Dit wordt mijn 4e jaar leiding 
en ik zou wel durven zeggen dat de woeste golven bijna geen geheimen 
meer voor mij hebben! Ik sta enorm te popelen om deze samen met 
jullie (en met m’n medepiratenleiding!) te ontdekken en om de nieuwste 
Saeftinghers alle kneepjes van het vak te leren. Veeel avontuurlijke 
groetjes van mij en tot zeer binnenkort! J	
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Michelle Vanrobaeys - 1e jaar leiding 
Hoihoi lieve kapoentjes en welkom aan boord van ons prachtig 
piratenschip. Hebben jullie al zin in alle wilde avonturen die we dit 
jaar zullen beleven?? Ik ben de 18-jarige piraat Michelle en dit is 
mijn allereerste keer op dit mooie schip! Ik heb al kriebels in de buik 
en ik hoop jullie ook! samen zullen we veel spelen en lachen maar 
als er problemen zijn sta ik altijd voor je klaar met hele dikke 
knuffels :) ik heb er alvast veel zin in!! Ik hoop jullie ook. Tot snel 
lieve kapoenen ;)	

Robbe Verscheure - 2e jaar leiding. 
Arrk Kapoenen!  Ik ben piraat Robbe. Al 19 jaar beleef ik avonturen
zoals een echte piraat. Het is al mijn 2e jaar op rij dat ik de vloot 
kapoenen help besturen en ik heb er weer heeeel veel zin in! Er staat 
ons een jaar vol wilde avonturen en belevenissen te wachten en ik kan 
niet wachten om er samen met jullie aan te beginnen. Avontuurlijke 
groetjes en tot snel kapoenen :)	

Jill Courselle - 1ste jaar leiding 
Ahoy lieve kapoentjes! Ik ben piraat Jill, dit is mijn eerste jaar op dit 
prachtige schip en ik ben super benieuwd wat voor leuke avonturen 
we samen zullen beleven dit jaar! Ik ben een 18-jarige piraat die 
samen met jullie de golven wil trotseren! Ik kan niet wachten om 
samen spannende avonturen beleven en gekke piratenverhalen te 
vertellen. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als mij! 	

Cis Devoldere - 1ste jaar leiding 
Ahoy matrozen van ons prachtig schip! Ik ben matroos Cis 
en ik ben 18 jaar. Dit is mijn eerste jaar achter het roer op 
ons schip, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het 
een super jaar wordt! Ik kan niet wachten om in september 
de zee te trotseren en samen vele avonturen te beleven. 
Tot binnenkort, dan kunnen we voor de eerste keer 
uitvaren op de zee!	
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DE  VERGADERINGEN
05/09 (14u30-17u)  
Vandaag bestijgen we voor het eerst -na enkele lange scoutsloze maanden- ons fameuze piratenschip. Er zullen 

ons zelfs enkele nieuwe (jonge én oude) piraten vergezellen op deze trip!We staan 
aan  het begin van een lange, avontuurlijke zoektocht door wind en weer op zoek 
naar schatkisten en goudstukken. Hou jullie vast!!!!	

12/09 (14u30-17u)	
Jammergenoeg is het vandaag de laatste vergadering van onze oudste piraten, de 
derdejaars. Ze varen nog een laatste keer mee met ons schip om ons dan te verlaten 
en nieuwe avonturen te gaan opzoeken bij de welpen. Vandaar dat we ons spel 

zullen wijden vandaag aan hen, zo kunnen we ze volgende week met een gerust hart uitwuiven.	

19/09 - 20/09  (overgangsweekend)	
YES, we gaan op weekend met heel onze scouts! Dit weekend vindt plaats onder voorbehoud (want Covid-19 
zal ons hoogstwaarschijnlijk nog niet verlaten hebben..) van de zaterdagochtend tot de zondagmiddag. Er is 
hierbij 1 overnachting in tenten voorzien! Info volgt zeker nog, want zoals eerder vermeld is het absoluut nog 
niet zeker dat dit zal kunnen doorgaan. 	

26/09 (14u30-17u - DOOP)	
Hola pola, nu er een pak nieuwe eerstejaars piraten bij zijn, zullen zij zich wel eerst nog moeten bewijzen als 
Saeftinghe piraat. Daarom is het deze week DOOP! Trek jullie vuilste kleren maar aan zodat we samen de 
wildste wateren (en modders) kunnen trotseren. 	
(BELANGRIJK: kleren aandoen die nat/vuil mogen worden)	

03/10  (Confituurverkoop - info volgt)

Vandaag vindt onze befaamde confituurverkoop plaats. Dit is een actie 
waarbij we met de hele scouts confituur verkopen om centjes te 
verzamelen zodat we leuke spelletjes kunnen spelen! Het is dus heel 
belangrijk dat IEDEREEN komt om zijn steentje bij te dragen. Tot dan :))	
(meer info volgt!)	

10/10  (14u30-17u)

Hoi hoi kapoentjes! Deze week niet zo een goed nieuws, onze masten zijn gestolen door de Kwade Langbaard 
Piraat! :( Natuurlijk kunnen we zonder masten niet verder varen, jullie helpen ons toch wel	
 mee op deze spannende zoektocht? Alleen durft de leiding dit niet… Dus als we met zoveel mogelijk 
kapoentjes terugvechten tegen de slechte piraat, kunnen we hem verslaan en zo onze masten terug winnen. 
We zien jullie dan!	

17/10  (14u30-17u / leidingsweekend)

Hola pola, de leiding moet deze week op piratenweekend om nog zoveel nieuws bij te leren over hoe je een 
sterke en stoere piraat moet zijn. Daarom zullen er deze week andere piraten leiding komen geven. Toon ze 
maar eens wie van jullie de sterkste, stoerste, slimste en handigste piraat is van jullie allemaal, ze zullen vol 
verwondering kijken!	
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24/10  (14u30-17u)	
Oh,nee kapoenen!!! Wij hebben een reuuuuuuze probleem! Onze 
papegaaien zijn ontsnapt. Nu we onze vrolijk gekleurde vogeltjes kwijt zijn, 
zijn wij geen volledige piraten meer! Hopelijk willen jullie ons helpen onze 
papegaaien terug te vinden.	

31/10  (14u30-17u)

Ahoiiii kapoenen !! Het kapoenenschip telt een piraat minder, helpen jullie 
mee om deze verloren matroos terug te vinden? Breng alvast jullie beste detective materiaal mee, want het 
wordt een heuse zoektocht! 	

07/11  (geen vergadering - KAAS & WIJN)

Jammer maar helaas, vandaag is er geen vergadering :(( De leiding is volop bezig om de jaarlijkse kaas & 
wijnavond van de scouts voor te bereiden. Alle kapoentjes en kapoenenouders zijn hier welkom, het is de 
perfecte gelegenheid om jullie scoutsnetwerk wat uit te breiden! Meer info volgt, hopelijk tot dan. 	

14/11  (14u30-17u)

Oh nee, er is een ramp gebeurt!! Piraat Emma is haar piratenhoed kwijtgespeeld. Ze is heel ongelukkig en voelt 
zich geen echte piraat meer :’( We zullen allemaal samen ons uiterste best moeten doen en samen op 

zoektocht gaan naar de hoed van Emma. Hopelijk komen jullie met veel kapoenen zo gaat 
de zoektocht zeker makkelijker zijn!	

21/11  (14u30-17u - Stagevergadering)

Ahoi kapoentjes, het is eindelijk zover. Vandaag ontmoeten we de voorstam, deze 
piraten zouden mogelijks jullie leiding kunnen worden volgend jaar. Eerst moeten ze wel 

nog wat oefenen. Willen jullie meehelpen zodat de voorstam klaar is om volgend jaar 
leiding te worden? Laten we heel lief zijn voor hen!	

28/11 (14u30-17u- sportvergadering)	
Het wordt kouder en kouder op ons schip, maar niet getreurd kapoenen: kom in warme en sportieve kleren 
naar de vergadering. We zullen ons samen warm sporten. Deze sportvergadering wordt GEWELDIG. Trek een 
sportoutfit aan! 	

05/12 (Sinterklaasvergadering)	
Het is weer die tijd van het jaar!!! Wij zijn verheugd om jullie te vertellen dat ook dit jaar de Sint weer een 
bezoekje brengt aan onze scouts. We hopen dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar want de Sint zal 
anders heel boos zijn. Zorg allemaal dat jullie warm gekleed zijn, want het beloofd een koude maar leuke dag te 
worden. :-)	

12/12 (17u-19u)

Hoihoi kapoenen, zijn jullie benieuwd hoe het leven op ons schip eruit ziet in de 
nacht, wanneer het donker wordt? Al die mooie sterren mogen jullie zeker niet 
missen!! Vandaag is onze eerste avondvergadering. PS: Vergeet niet allemaal 
jullie warmste trui en sokken aan te trekken, want uit ervaring weten wij dat het 
kan enorm afkoelen ‘s avonds op ons schi!.	

19/12 (geen vergadering)

Lieve kapoentjes, ons schip moet stevig gekuist worden want het is hier een 
zooitje. Daarom zal er deze week geen vergadering zijn, alle leiding piraten gaan 
stevig mogen schrobben op het dek! Veel piraten groetjes! 	
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26/12 (geen vergadering)

Dag kleine piraatjes, gisteren was het kerstmis. Alle piraten van de leiding hebben op deze feestdag veeeeel te 
veel gegeten. Gulzig zijn is natuurlijk niet goed en nu liggen ze allemaal ziekjes in hun bed. Er is dus geen scouts 
deze week :( 	

02/01 (NIEUWJAARSRECEPTIE - geen vergadering)

Lieve kapoenen, na een heel jaar op ons schip te hebben gereisd is het eindelijk zo ver: 2021 is aangebroken! 
Daarom is er vanavond een groot feest waar jullie allemaal voor uitgenodigd zijn samen met jullie mama’s en 
papa’s. Dit wil ook zeggen dat er deze dag geen vergadering is :( Hopelijk zien we jullie in de avond!! 	

09/01(17u-19u)

Kapoenen er is een groot probleem in de keuken van ons piratenschip!	
Piraat Robbe heeft de voorraad groentjes overboord laten vallen, er is geen gezond eten meer voor de 
piraten!! Helpen jullie ons zoeken naar nieuwe groentjes voor de keuken van het piratenschip? Want piraten 
moeten gezond eten zodat ze sterk zijn om elke dag te varen. Vergeet geen warme kleren aan te doen want in 
deze tijd van het jaar kan het koud zijn op ons piratenschip.	

16/01(17u-19u)

Brand! BRAAANDDD!! Er is brand op het piratenschip. we moeten dit zo snel mogelijk blussen 
voor de boot kapot gaat en we zinken. Hopelijk kunnen we op veel kapoenen rekenen om te 

helpen en ons schip te redden!	

23/01 (17u-19u)

Vandaag gaan we op schattenjacht…spannend! Echte piraten moeten natuurlijk 
als de beste kunnen kaartlezen en schatten kunnen vinden. Dus vandaag testen 
we of jullie deze 2 dingen wel goed kunnen en gaan we op schattenjacht :)	

29/01 (17u-19u) VRIJDAGavondvergadering 

We komen eenmalig op vrijdagavond samen vandaag om eens volledig terug te 
blikken op al onze prachtige avonturen op het schip. We hebben enkele stormen 
moeten doorploeteren, maar we zijn ook op enkele schatten gestoten. Er valt 
dus veel te vertellen vanavond! Tot dan!! 
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Hier nog een concreet overzicht van de vergaderingen. Deze bladzijde kan je uitknippen en ergens ophangen! 

Datum Uur Locatie Beschrijving 

Zaterdag 5 september 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 12 september 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

19-20 september info volgt Geheim Overgangsweekend 

Zaterdag 26 september 14u30 -17u Lokaal Doop 

Zaterdag 3 oktober 10u-17u Lokaal Confituurverkoop 

Zaterdag 10 oktober 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 17 oktober 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 24 oktober 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 31 oktober 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 7 november (geen 
vergadering, wel Kaas & Wijn) 

/ / Kaas & wijn (info volgt) 

Zaterdag 14 november 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 21 november 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 28 november 14u30-17u Lokaal Sportvergadering 

Zaterdag 5 december 14u30-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 12 december 17u-19u Lokaal Avondvergadering 

Zaterdag 19 december 
(geen vergadering)  

/ / / 

Zaterdag 26 december 
(geen vergadering) 

/ / / 

Zaterdag 2 januari  
(geen vergadering) 

/ / Nieuwjaarsreceptie 
(info volgt)  

Zaterdag 9 januari 17u-19u Lokaal Avondvergadering 

Zaterdag 16 januari 17u-19u Lokaal Avondvergadering 

Zaterdag 23 januari 17u-19u Lokaal Avondvergadering 

Vrijdag 29 januari 17u-19u Lokaal Avondvergadering 
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-WELKOM OP PLANEET WELP –
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Praktische afspraken
Waar? Aan de vijver bij het magdalenazwembad, Sint-Martens-Latemlaan 1a. 

Wanneer? Iedere zaterdagnamiddag van 14u30 tot 17u, 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 kopen in de Hopper te 
Harelbeke. 

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

Contactgegevens
Viktor Skatchkoff:  +32 486 85 00 99
William Leperre:  +32 468 22 37 29
Arthur Vandeputte: +32 496 93 93 80
Lucy Lankiane:  +32 468 57 33 10
Hannes Bamelis:  +32 471 62 22 65
Amélie Cibei: +32 470 54 67 09
Nora Coussement: +32 496 69 28 57
Remi Cauliez: +32 471 71 52 35

E-mailadres: welpensaeftinghe@gmail.com 

Enkele belangrijke data
19-20 september: Overgangsweekend 
26 september: Doop 
3 oktober: Confituurverkoop 
7 november: Kaas en wijn 
2 januari: Nieuwjaarsreceptie 
6-7 maart: Welpenweekend 
20 maart: Bethunecrosss 
24 april: Groepsfeest 
22 mei: massaspel 
1ste week van juli: Welpenkamp 
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Planeet Welp
Dag lieve welpen! Het nieuwe scoutsjaar liet weer veel te lang op zich 
wachten! Jullie nieuwe leiding kan niet wachten om er opnieuw een 
spetterend jaar van te maken, maar eigenlijk 
hebben we ook jullie hulp nodig... Tijdens de 
zomer is de leiding op een mysterieuze manier 
van planeet Welp gevallen en op Aarde 
beland. Hier komen we jullie tegen tijdens 
onze vergaderingen. Op die manier willen we 
met jullie hulp samen terugkeren naar 
planeet Welp, maar dit zal alleen lukken als 
jullie ons helpen! 

Hopelijk zien jullie dit allemaal zitten, wij 
kunnen alvast niet wachten! 

De leiding 

Viktor Skatchkoff (2e jaar leiding): 
Dag lieve welpen, ik ben Viktor en ben al 2 jaar leiding 
van het ‘Victor Space System’. Dit is in 2020 opgericht in 
het Saeftinghse Newspace-bedrijf, die zich richt op het 
spelen en zorgen voor de kleine welpen en hun alien 
vrienden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we op 
een gekke manier op planeet welp geraken. Tot snel! 

William Leperre (2e jaar leiding): 
Willy T phone home!! Hallo beste welpen, Ik ben 
William en sta al 2 jaar als leiding op planeet 
aarde. Ook al is het hier zo tof, toch zou ik wel 
eens terug willen keren naar Planeet Welp. Gaan 
jullie mij hiervoor meehelpen? Ik zou het ten 
zeerste appreciëren. Tot ziens!!! 
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Arthur Vandeputte (2e jaar leiding): 
Hallo ik ben jullie thuisplaneet, Aardur. Kun je in het vervolg niet zo hard op 

me wandelen aub dat kan soms wel pijn doen! Ik 
ben op zoek naar mijn vriendplaneet ‘Welp’ in het 
scoutsstelsel. Als jullie weigeren me te helpen zal ik 
gewoon lekker ver van de zon gaan staan zodat 
het altijd winter is op aarde muhahahaha. Ik mis de 
planeet Welp heel erg ik weet nog goed dat we 
vroeger deel uitmaakten van hetzelfde 
sterrenstelsel en we in onze baan rond de ster 
elkaar nu en dan eens tegenkwamen. 

Ps: Kunnen jullie ook aub stoppen met me heel de tijd op te warmen. Bedankt 
anders moet ik naar de winkel om nieuwe kleren te kopen en daar heb ik 
echt geen zin in! 

Lucy Lankiane (1e jaar leiding): 
Kiekeboe! Planeet Luciter hier. Voor 
sommigen onder jullie ben ik waarschijnlijk 
nog niet zo gekend, maar daar zullen we 
verandering in brengen. Ik kreeg te horen 
dat welpjes op planeet aarde ons willen 
helpen om terug naar planeet welp te gaan, 
daar kijk ik naar uit!! Ik mag dan wel de 
grootste planeet zijn, maar toch ben ik super 
vriendelijk. Hopelijk zie ik jullie in de eerste 
vergadering!! 

Hannes Bamelis (1e jaar leiding): 
Hallo, ik ben astronaut Bemelis en samen met mijn collega 
astronaut Claeyz werden wij enkele jaren geleden op 
missie gestuurd door NASA. Op onze missie raakten we van 
koers en kwamen we terecht op een mysterieuze planeet, 
planeet Welp! Hier moesten we verslag uitbrengen over 
vreemde wezentjes… 
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Remi Cauliez (1e jaar leiding): 
Hallo, ik ben astronaut Claeyz en zoals mijn collega jullie 
juist vertelde leven wij op planeet Welp. De vreemde 
wezentjes waar hij het over had, bleken eigenlijk zeer 
leuk en grappig te zijn! Nu we terug op aarde zijn 
beland mis ik ze heel erg, vooral onze ruimtehond Gorg! 

Amélie Cibei (1e jaar leiding): 
Hellokes, ik ben planeet Amarselie. Jullie kennen me misschien nog niet zo 
goed omdat ik een kleine planeet ben, MAAR jullie gaan me zeker en vast 
wel leren kennen het komende jaar. Ik heb me laten vertellen dat jullie 

allemaal op aarde zitten en naar planeet Welp moeten?! 
Dat komt dan goed uit want jullie moeten dan langs mij 
passeren. Dus hou dan maar zeker eens een tussenstop en 
geniet maar eens van mijn rode planeet. Maar vergeet 
zeker geen dikke kleding aan te doen of je zou nog eens 
kunnen bevriezen😉 
Tot snel dan maar! 

Nora Coussement (1e jaar leiding): 
Hey hoi! Dag lieve welpjes! Ik ben NorAlien en ik heb dringend jullie hulp 
nodig. Tijdens mijn verkenning rond planeet welp, raakte ik verdwaald. 

Uiteindelijk belandde ik op de aarde. Ik wil heel 
graag terug naar planeet Welp. Ik mis mijn lieve 
vriendjes, maar ik weet niet hoe ik terug geraak. 
Ik hoorde dat jullie super speurders zijn en dat ik 
kon rekenen op jullie enthousiaste hulp! Klopt 
dit? Willen jullie mij daarbij helpen? 
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De vergaderingen 
05/09 -17u: 
KNALL!!! De leiding valt uit de hemel op de aarde! Waar zijn 
ze beland? Ergens ver van hun thuisplaneet ‘Welp’. Deze 
vergadering verkennen jullie samen met de leiding het 
terrein en elkaar. Op het einde kent iedereen elkaars naam 
en achtergrond. Alleen als we goed samenwerken, kunnen 
we starten met onze zoektocht. De enigste manier om 
planeet Welp terug te vinden is als een hechte groep 
vrienden! 

12/09 vergadering 14u30-17u 
We willen graag zo snel mogelijk beginnen aan onze lange tocht door de 
ruimte, daarom moeten we vandaag onze raket klaarmaken! We hebben 
brandstof, eten, drinken en zoveel meer nodig! Al deze benodigdheden 
liggen verspreid over planeet Aarde… Kunnen jullie ons 
helpen, zodat we niets vergeten en alles op tijd kunnen 
verzamelen?  

19/09 t.e.m. 20/09 overgangsweekend (info volgt) 
*SNIK*... *SNIK*... Dit weekend zwaaien we de derdejaars
uit en wensen we ze het allerbeste toe bij de jojo’s.
Jammer voor hen want bij de welpen is het toch veel
leuker. Allen mee op overgangsweekend!!

26/09 doop 14u30-17u 
Goed nieuws! vandaag verwelkomen we een hele 
bende nieuwe welpen. Voordat we weten of ze stoer 
genoeg zijn om ons te helpen naar planeet Welp te 
gaan, moeten we ze op de proef stellen. De tocht van vandaag ligt er zeer 
vuil bij… doe dus allemaal jullie vuilste kleren aan en trotseer met ons de 
doop! 

03/10 confituurverkoop (info volgt)  
Vandaag zetten we even halt op onze tocht en blijven we 
staan om wat geld op te doen voor de rest van de tocht. Dit 
doen we door overheerlijke confituur te verkopen, 
jammieeee! Haal jullie beste verkooptrucs naar boven en 
wees erbij. 

10/10 vergadering 14u30-17u 
Tijdens onze tocht zijn we zeer vreemde wezens tegengekomen. 
Om onze tocht verder te zetten, moeten we ze eerst allemaal 
verslaan. Hierbij hebben we jullie hulp nodig. Kom met zoveel 
mogelijk, al jullie krachten zijn nodig! 
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17/10 vergadering 14u30-17u 
Een nieuwe dag een nieuwe kans. Hoe is het leven ooit op aarde beland? 
Waren het aliens die de aarde hebben gekoloniseerd? Ontstond het leven in 
de warme oersoep van de oude oceanen? Vandaag vinden we 
antwoorden op deze vragen. Alleen door ons verleden te begrijpen kunnen 
we ooit op planeet welp geraken!!!! Denk voor je naar de vergadering komt 
maar al een na hoe volgens jou het leven ontstaan is! 

24/10 vergadering 14u30-17u 
Er is een meteoor op aarde ingeslagen gisteren! We inspecteren de krater 
want uit verschillende bronnen horen we dat er wel eens meer aan de hand 
zou kunnen zijn! Was de meteoor wel een meteoor en niet bijvoorbeeld een 
UFO?!? En zo ja, zijn er overlevende aliens die ons het geheim van het 
ruimtereizen kunnen prijsgeven!!!! Breng een beitel mee en een schup!!!! 

31/10 vergadering 14u30-17u Halloween 
Mayday, mayday…! *BOEM* Onze raket had 
wat technische problemen en we zijn 
neergestort! We kunnen iedereen zijn hulp 
gebruiken, zeker die van ons slimme welpen, 
om zo snel mogelijk onze tocht te vervolgen! 
Helpen jullie mee onze gecrashte raket te 
herstellen? 

07/11 kaas en wijn - GEEN vergadering  
Ook ruimtevaarders hebben soms eens nood aan vakantie. Deze week is er 
geen vergadering maar worden je samen met je hele gezin verwacht op een 
speciaal ruimte - evenement. Op planeet Tranzit gaan we allemaal lekker 
dineren, hopelijk ben je er ook bij. Info volgt 

14/11 vergadering 14u30-17u  
OEI OEi… onze gps leidde ons helemaal de 
verkeerde kant op waardoor we aangekomen zijn 
op de zon in plaats van de maan! Wat nu?! Hopelijk 
hebben jullie wat ruimtelijk inzicht en kennis van 
coördinaten want we moeten zo snel mogelijk weg, 
straks smelten we nog!   

21/11 vergadering 14u30-17u  
Ohnee, de aliens zijn ons voor op onze tocht. Om ze 
terug voor te kunnen steken dagen ze ons uit voor een 
grote quiz. ALIENS vs WELPEN. Warm je hersens maar al 
op, we MOETEN dit winnen!! 
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28/11 vergadering 14u30-17u 
Vandaag gaan we op ruimtevaart met ons ruimteschip en nemen we een 
bezoekje langs al de planeten. Start bij Neptunus, eindigen bij Mercurius. 
benieuwd wat we nog allemaal gaan tegenkomen? Aarzel niet en maak je 
klaar voor een reis door de ruimte.  

05/12 vergadering 14u30-17u  
Mega goed nieuws Welpen! Sinterklaas mocht even 
het ruimteschip van Han Solo lenen. Slecht weer 
vandaag wordt voor even omgeruild voor de 
Millennium Falcon. Hierdoor kan hij ons gelukkig toch 
een bezoekje brengen. Hopelijk zijn jullie met z’n allen 
braaf geweest want dat ruimteschip kan genoeg 

stoute kindjes meenemen hoor. 

12/12 avondvergadering 17u-19u 
PANIEK!! We komen op onze tocht vreemde ziektes tegen waarvan we op 
planeet welp nog nooit gehoord hebben. We moeten opletten dat we niet 
besmet raken en samen naar middelen zoeken die de ziektes doen 
bestrijden. Keep it safe en tot straks! 

19/12 GEEN vergadering 
Het is tijd om uit te rusten en te genieten van het 
moois wat we tegenkomen op onze tochten. We 
nemen even HALT! Deze week jammer genoeg dus 
geen vergadering. 

02/01 nieuwjaarsreceptie - GEEN vergadering 
Geen vergadering vandaag, maar niet getreurd. 
Ook wij afkomstig van planeet welp vieren feest om het nieuwe 
jaar goed in te zetten, nieuwjaarsreceptie vanavond!! Neem je een hele 
familie mee voor een gezellige avond in de scouts. (info volgt) 

09/01 avondvergadering 17u-19u  
Oei… het is hier wel zeer donker hè. Volgens mij hebben ze hier het vuur en 
licht nog niet ontdekt. Helpen jullie mee om ervoor te zorgen dat we terug 
licht hebben? Samen zullen we ervoor zorgen dat we terug kunnen zien.  

16/01 avondvergadering 17u-19u CASINO!!! 
Vanavond worden we uitgenodigd op een zeer speciale 
avond op de planeet Zork. De wezens van de planeet Zork 
verwelkomen ons op hun jaarlijkse casino. LET OP!! De wezens 
zijn zeer streng over de manier waarop je gekleed komt. 
Kleed je dus piekfijn en zorg dat je er op z’n best uitziet 
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anders zullen we niet binnen mogen. 

23/01 avondvergadering 17u-19u  
Vandaag zetten we eindelijk voet op planeet Welp, het was een geweldige 
tocht vol avonturen. Volgens mij hoort er bij zo een gebeurtenis wel een 
feestje. Hopelijk kunnen we weer op jullie rekenen om er een top feestje van 
te maken. Vergeet niet dat vele handen licht werk maken! 

U BENT ZOJUIST AANGEKOMEN OP PLANEET WELP! 
PROFICIAT!! 



JONGVERKENNERS 2020/2021 

Leiding 
Thierry Lankiane (4e jaar) 0479/72.68.18 
Astrid Ballegeer (4e jaar) 0492/64.92.90 
Edward Roussel (3e jaar) 0475/27.01.03 
Eva Hanssens (2e jaar)  0498/57.41.98  Aanwezigheden Verantwoordelijke 
Arthur Ballegeer (2e jaar) 0470/30.76.89 
Wout Stockman (1e jaar) 0497/75.20.52 

Belangrijke data 
Overgangsweekend 19-20 september
Kaas & Wijn 7 november
Nieuwjaarsreceptie 2 januari
Bethunecross 20 maart
Groepsfeest 24 april
Kamp eerste 2 weken van juli



Voorstelling van de leiding 

Dag dames en heren, ik ben Eva en elke 
maandag kan je mij op de markt vinden! Ik 

verkoop er versche visch, de beste van 
Kortrijk en omstreken!! Mijn persoonlijke 

voorkeur is het kabeljauwhaasje, maar ik 
ben ook niet vies van een mals stukje 

zalmfilet. Ook in de scouts voel ik mij als 
een vis in het water, daarom zet ik elke 

zaterdag mijn visverkoop even op pauze. 
Speciaal voor jullie uiteraard! Ik kijk er 

alvast enorm naar uit, daaaag!! 

Elk z’n goeiendag! Mijn naam is Wout en ik 
ben één van de zovele marktkramers op de 
Kortrijkse Maandagmarkt. Mijn specialiteit 
zijn kousen. Van de elastiche rondbreikous 
tot de klassieke nylonkous tot de excentrieke 
Berlijnse enkelkous, noem maar op! Naast 
kousen heb ik ook een enorme passie voor 
scouts. Elke zaterdag sta ik paraat om van 
jullie zaterdag een topdag te maken, maar 
natuurlijk ook om jullie wat warm te maken 
voor de wereld van kousen. Hopelijk tot dan, 
saluutjes! 



Dames en heren, hier vindt u de beste 
charcuterie van West-Vlaanderen en 
omstreken!!! Op uw stutje of uit het vuistje, 
geen probleem, bij mij vindt u enkel 
topkwaliteit. Beste jojo’s, ik heet Edward en ik 
ben de uitbater van het charcuterie kraam. 
Niets gaat boven een gerijpte salami met een 
wit pelleke. Naast mijn uren op de 
maandagmarkt ben ik heel de week actief als 
scoutie om de zaterdag om te toveren in een 
dag vol ravotten en plezier. Ik verlang al om 
jullie veel bij te leren over de verfijnde smaak 
van een kwalitatief stuksken salami of hepse. 
Tot dan! 

Nen ielen goeien dag. De naam luidt Astrid en mijn 
plaatske op de maandagmarkt is heel int hoekske 

daar vanachter in de schaduw, da mijn blomkes niet 
te vele uitdrogen, nje. Elke maandag stel ik 

bouquétjes samen alsof ze voor in mijnen eigen 
living zouden zijn. Die heerlijke aroma's maken 

heel wa gebabbel in mij los en ik ben dan ook het 
kraam waar menig maandagmarkt- bezoeker het 

volle kwartier van hun tijd verliezen aan mijn 
geleuter. En als de plantjes wa rust nodig hebben, 

ga ik efkes het viswijf uithangen bij het kraam van 
ons Eva of de babbelkous bij Wout (verstajem ??). 
Op zaterdag maak ik graag een ommetje in scouts 

Saeftinghe om daar wat sfeer te gaan voorzien! See 
you soon 



Hoi hoi! Ik ben het hier, Arthur! Ook wel gekend 
als de Kaas Koning. Jaja, Topper! Ik trek er 
wekelijks op uit om met mijn gouden kaasbollen 
vreugde en genot te zaaien in de lage landen. 
Vroeger bleef ik voornamelijk ten noorden van 
ons Belgenlandje, maar al snel merkte ik dat onze 
noorderburen meer gesteld zijn op hun geld dan 
op vreugde en genot. Dus zak ik wekelijks de 
maandagen af naar Kortrijk om op den Groten 
Markt mijn romige boodschap te verkondigen. Op 
zaterdag laat ik de gouda rijpen en kom ik met 
plezier tot in Scouts Saeftinghe om daar dolle 
avonturen te beleven. Tot gauw! 

Kom dat zien!! Kom dat zien!! Het beste kieken!! Op de beste manier klaargemaakt!! 
Één adres: Kiekn aan't Spit bij Thierry!!! 

De maandagmarkt ken ik vanbinnen en 
vanbuiten. En de kneepjes van het vak, NOG 
BETER. Na jaren verkopen, experimenteren 

en proeven, heb ik een marinade sausje 
gevonden die bewoners van zelf de zilveren 

stad kunnen bekoren. Allemaal zeggen ze 
hetzelfde: “Kip aan’t spit van Thierry, is alsof 

er een engeltje op je tong piest”. Heb je op 
maandag geen tijd om langs te komen, kan je 

mij op zaterdag vinden in de lokalen van 
Scouts Saeftinghe. We zullen dan eens zo’n 

kippetje delen en jullie mogen dan oordelen. 
Tot snel, Tot binnenkort!  



Vergaderingen - eerste semester

Zaterdag 5 september (14u-17u) 
“Als marktkramer ben ik geboren 
Als marktkramer blijf ik bestaan 
M'n hart zal voor altijd behoren 
Aan de mensen, de markt en m'n kraam” 

Met deze mooie woorden van onze goede vriend Eddy Wally 
zetten we het jaar in, woohoo!! 

Zaterdag 12 september (14u-17u) 
HALLO! Voor sommigen is het vandaag de laatste keer dat deze onder ons volk                           
zijn, het volk van de maandag marktkramers. We wuiven hen enerzijds uit, maar                         
testen anderzijds ook voor het zekerste of deze derdejaars de snuifjes van het vak                           
wel genoeg opsnoven hebben om onze familie al te kunnen verlaten! Het wordt                         
een spannende dag… dat kan ik u alvast vertellen 

weekend 19-20 september / overgangsweekend 

overgangsweekend 
-> info volgt 

Zaterdag 26 september (14u-17u) / doop 
Op de Maandagmarkt werken wij dagelijks met verse producten. Je vraagt je                       
waarschijnlijk af: ‘wat doen jullie dan met alle overschot??’, wel beste jojo’s die                         
overschot sparen wij voor dagen als vandaag. Trek dus zeker kleren aan die vuil                           
mogen worden!! Het is namelijk reeds een jaar geleden dat we onzen stock                         
uitgekuist hebben… en om eerlijk te zijn: het ruikt daar niet zo fantastisch 



Zaterdag 3 oktober (10u-17u) / confituurverkoop 
confituurverkoop -> info volgt 
Fruitkramer Roger heeft wat frezen en ander rood fruit over, zelf nog enkele                         
abrikozen. Hij heeft ze in samenwerking met Belberry - Vanderervfen in schone                       
potjes gegoten. Om ons tijdens de strenge wintermaanden warm te houden,                     

verkopen we vandaag die heeerlijke confituurpotjes voor zeer klantvriendelijke prijzen. Het is                       
namelijk weekend van de klant. Plan vrijdagavond toch zeker enkele uurtjes in je agenda om je                               
verkoopsplunjes te passen en er uiteindelijk het beste uit te kiezen voor onze confituurverkoop.                           
Succes verzekerd! 

Zaterdag 10 oktober (14u-17u) 
BREAKING NEWS!! Piet de pyromaan🔥 is ontsnapt uit de gevangenis. Zijn                     

volgend doelwit: de Maandag Markt!😱 Alle marktkramers vragen jullie hulp om                       
Piet te vangen voor hij een ravage aanricht… Anders is het GEDAAN met ons                           
maandagmarkters. De S O S-PIET- vang-missie is on! 

Zaterdag 17 oktober (14u-17u) 
Het visserskraampje zit in de         
problemen! Op de een of         
andere manier verdwijnt er       
telkens vis wanneer onze       
Joris zijn rug draait. Helpen         

jullie vandaag om de vis te beschermen? 

Zaterdag 24 oktober (14u-17u) 
Vorige week hebben we goed         
verkocht, maar ons kleingeld is op. We hebben jullie hulp nodig om in het stad                             
kleingeld te halen anders kunnen we niet meer wisselen. Hoe jullie dat moeten                         
doen? Wees creatief, onze klanten wachten!  



Zaterdag 31 oktober (14u-17u) 
Loop ik over de markt in Kortrijk, zie ik een jongen van een ladder aflopen. 
Hij stopt zijn kwast in de verf en loopt weer omhoog. 
Na drie keer vraag ik aan hem: Wanneer neem je die pot verf niet eens mee omhoog? 
Zegt hij tegen mij: Maar dat is grondverf! 

Zaterdag 7 november / geen vergadering (kaas & wijn) 
kaas & wijn 
Deze week is er geen vergadering ☹ de leiding is druk in de weer om alles klaar te                                   
zetten voor een fantastische editie van kaas & wijn. Wij zijn alvast van de partij,                             
hopelijk jullie ook!! Smakelijk en tot volgende keer maar weer 

Zaterdag 14 november (14u-17u) 
Vandaag kiezen we een nieuw luifelpatroon uit. Gaan we voor de klassieke 
streepjes? Of liever iets meer spicy? Bolletjes, sterretjes, carrétjes… OH 
#KEUZESTRESS 

Zaterdag 21 november (14u-17u) 
SCHANDALIG!!! Toen ik in de cursus economie van oes Jeffery aan het kikken                         
was zag ik een oefening over de maandagmarkt. Die pipo’s zeiden dat er ‘’op een                             
normale maandag 200 mensen naar de markt komen”. Wij staan daar elke maandag                         
en tis van in 1978 geleden dat er minder dan 500 man voor onze kramen stonden.                               
Door zo’n FAKE NEWS wordt de jeugd van vandaag gebrainwashed. Dit moeten                       

we tegen gaan!!! Nu zaterdag om 14 uur stipt aan het lokaal. We nemen onmiddellijk de trein                                 
richting Brussel en gaan daar protesteren bij het ministerie van onderwijs.                     
“MARKTKRAMERS ALLER LANDEN, VERENIGT U!” 



Zaterdag 28 november (14u-17u) 
PFF, tis hier toch elke week iets he… Vandaag is                   
het de ticketmachine van het haringkraam die             
niet marcheert. Weg ORDE en weg SFEER! De               
aangename geur was al weg, dus op dat vlak                 

niks nieuws onder de zon, maar de herstellingsdienst laat toch                   
op zich wachten. Jongverkenners to the rescue! 

Zaterdag 5 december (14u-17u) 

Helpen jullie die verkomske dief te vatten??? Onze               
Jos kan er niet meer mee lachen… -> 

Zaterdag 12 december (18u-20u) / avondvergadering 
Kerstmis staat voor de deur🎄, naar aanleiding van deze hoogdag heeft de Raad                         
van Bestuur van Marktkramers uit de Lage Landen beslist om de markt ’s                         
avonds te laten doorgaan. Zo kunnen alle marktgangers genieten van de gezellige                       
kerstsfeer bij hun bezoek aan de Maandag Markt.  

Zaterdag 19 december / geen vergadering 
Helaas is er deze week geen vergadering. 
Wij, marktkramers moeten naar de Nationale opleiding stoepvegen. Zo kunnen                   
wij garanderen dat de markt vlekkeloos (letterlijk en figuurlijk!) blijft                   
verlopen.ook zeer belangrijk natuurlijk. Tot de volgende en houdt u goed. 

Zaterdag 26 december / geen vergadering 
Jammer genoeg is er deze week geen vergadering, we raden jullie ten zeerste aan om                             
in deze scouts-loze tijden jullie gevoel voor de markt niet te verliezen. Probeer                         
daarom toch eens een bezoekje te brengen aan de kerstmarkt. Dit is natuurlijk niet                           
te vergelijken met onze Maandagmarkt maar wie weet kan het jullie toch bekoren... 

Zaterdag 2 januari / geen vergadering (nieuwjaarsreceptie) 
nieuwjaarsreceptie 
Vandaag vindt de markt plaats op een unieke               
locatie! In de tuin van het lokaal organiseren de                 
verkenners hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.       

Vergeet je oude kerstboom niet en wees welgekomen op een                   
avond vol sfeer en gezelligheid! 



Zaterdag 9 januari (18-20u) / avondvergadering 

Hupsaké, we vliegen er weer in. Maar opt gemak, onze marktkramers zijn aan het 
studeren voor hun semestriële bijscholing.  

Zaterdag 16 januari (18-20u) / avondvergadering 
Beste jojo’s. Opnieuw hebben we jullie hulp nodig… Er zijn kapers op de kust, dit                             
maal de Media MARKT. Met hun naam gebaseerd op de onze, namelijk de                         
Maandag MARKT (zelfde alliteratie), snoepen zij al onze klanten af??? We gaan                       
dat stinkende zaakje eens van wat dichterbij gaan onderzoeken vanavond. Hopelijk                     

raken we tot op de bodem van dit mysterie en zien we onze liefkozen klantjes maandag terug bij                                   
ons! Kom maar af, alle hulp is welkom. 

Zaterdag 23 januari (18-20u) / avondvergadering 
Goooeeeeiiiiieeee avond beste jojo’s. Jullie weten natuuuurlijk allemaal dat het                   
vandaag de verjaardag is van XXXTenacion, de grootste artiest van de voorbije 200                         
jaar. En wat doen we met verjaardagen? Een feestje bouwen natuurlijk. En wat mag                           
er zeker niet ontbreken? Scheletjes charcuterie, plakjes gouda en leerdammer,                   

sappige kip, gedroogde haring, een skwoon boeket bloemen én, zeker niet te vergeten, kousen.                           
Wij als ervaren marktkramers zorgen voor dit alles, jullie jojo’s zorgen voor de ambiance.  

Vrijdag 29 januari (18u-20u) / avondvergadering 
Wat een week zeg!! Het was, en is nog steeds, week van de markt. Elke dag een                                 
nieuwe markt in een nieuwe stad. En dat altijd met een ongelooflijk feest. Het was                             
zo tof dat Janineeuuu van de groenten en fruit aan’t dansen was met de                           
burgemeester van Bellegem. En de deen heeft normaal moeite met eens vriendelijk                       
te lachen op normale dagen. Dus tmoet zijn dat die maandagmarkt in Kortrijk wel                           

echt legendarisch was... Zak vrijdag dus maar allemaal af naar de lokalen van Saeftinghe en we                               
vertellen je alles. Er valt veel, zeer veel, te vertellen.   



Hier nog een overzicht van alle vergaderingen 
tip: knip deze bladzijde uit en hang hem ergens op! 

Datum Uur Locatie Beschrijving 

Zaterdag 5 september 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 12 september 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

19-20 september info volgt Geheim Overgangsweekend 

Zaterdag 26 september 14u-17u Lokaal Doop 

Zaterdag 3 oktober 10u-17u Lokaal Confituurverkoop 

Zaterdag 10 oktober 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 17 oktober 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 24 oktober 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 31 oktober 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 7 november (geen 
vergadering, wel Kaas & Wijn) 

/ / Kaas & wijn (info volgt) 

Zaterdag 14 november 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 21 november 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 28 november 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 5 december 14u-17u Lokaal Gewone vergadering 

Zaterdag 12 december 18u-20u Lokaal Avondvergadering 

Zaterdag 19 december 
(geen vergadering)  

/ / / 

Zaterdag 26 december 
(geen vergadering) 

/ / / 

Zaterdag 2 januari  
(geen vergadering) 

/ / Nieuwjaarsreceptie 
(info volgt)  

Zaterdag 9 januari 18u-20u Lokaal Avondvergadering 

Zaterdag 16 januari 18u-20u Lokaal Avondvergadering 

Zaterdag 23 januari 18u-20u Lokaal Avondvergadering 

Vrijdag 29 januari 18u-20u Lokaal Avondvergadering 
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VERKENNERSVANSAEFTINGHE@GMAIL.COM 
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Koningin	Pola	-	vrouw	van	Albert,	minnares	van	velen	

Ciao	 Bellas!	 Jullie	 hebben	 zeker	 al	 van	me	 gehoord.	 Zo	
niet,	 educate	 ur	 ass…	
Ik	 ben	 koningin	 Pola,	 geboren	 te	 Forte	 dei	 Marmi	 in	
1937.	Had	 je	me	 toen	verteld	dat	 ik	ging	getrouwd	zijn	
met	die	uomo	orrible,	Albert,	had	ik	je	niet	geloofd.This	
man	DOES	NOT	 know	how	 to	 treat	 a	woman.	Hij	 heeft	
enkel	oog	voor	Sybille,	de	moeder	van	delphine	boël??	Ik	
ga	niet	liegen,	ik	ben	zelf	niet	van	de	braafste,	maar	ziet	u	
mij	 kinderen	 verwekken	 met	 mijn	 buitenechtelijke	
relaties??	 Gelukkig	 vind	 ik	 genoeg	 troost	 bij	 mijn	
minnaars.	 Prins	 Harry	 bijvoorbeeld…	 Maar	 dit	 blijft	
tussen	ons!	Nu	hadden	ik	en	Harry	plannen	om	er	samen	
vandoor	 te	 gaan	maar	 toen	 kwam	 ene	Meghan	Merkel	
(dochter	van	Angela?)	en	was	ik	plots	te	oud	voor	hem.	
Achja,	mijn	moeder	 zei	 altijd:	 “Un	pony	per	le	strade	ma	
un	mustang	tra	le	lenzuola”,	and	i	live	by	that.	Veel	over	etiquette	kan	ik	jullie	niet	bijleren,	maar	ik	ben	wel	
meester	in	het	opdoeken	van	schandalen!!	Een	handige	skill	als	je	lid	bent	van	het	koningshuis.	Ik	zie	jullie	
wel	in	het	paleis,	arrivederci!	

Laurenteo	Benedikt	Boudewijn	Maria,	Prins	van	België
Waarde	 	 verkenners,	 c'est	 moi,	 Laurenteo,	 l'	 enfant	
terrible	van	de	koninklijke	familie.	Vooral	bekend	om	
mijn	 vele	 fratsen.	
Toen	 er	 in	 1991	 gestemd	 is	 om	 ook	 vrouwen	 op	 te	
troon	toe	te	laten	ben	in	van	plaats	2	naar	11	gezakt	
in	de	rangorde,	zut	alors!	Vanaf	dan	ben	ik	wat	gaan	
genieten	 van	 het	 prins-zijn.	 Aux	 grandes	 vitesses	
scheurde	ik	de	Belgische	snelwegen	af	in	mijn	Ferrari	
sku	 sku	 (zonder	 gordel	 weliswaar).	 Hopelijk	 kan	 ik	
jullie	eens	meenemen	naar	mijn	villa	 in	Panarea	die	
ik	 gekocht	 heb	 met	 subsidies	 van	 de	 regering	 voor	
mijn	 milieu-instituut.	
Ah	 	 verkenners,	dat	doet	mij	denken	aan	mijn	hond	
die	 ik	 eens	 heb	 laten	 invriezen	 tot	 het	 mij	 eens	

uitkwam	om	afscheid	te	nemen.	Dat	was	ook	een	echte	verkenner.	Of	die	keer	dat	ik	me	wou	bekeren	tot	
moslim,	 gewoon	 om	 mijn	 familie	 te	 pesten.	 Dat	 was	 ook	 een	 goeie!	
Allez		bon,	genoeg	over	mes	blagues	géniales!	Ik	denk	dat	ik	mezelf	wel	genoeg	heb	voorgesteld,	enchanté!
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Margothilde	

Bonjour	 les	 gars!!!!	 Ik	 ben	Margothilde,	 de	 rechterhand		 van	onze	
koning.	Laten	we	nu	eerlijk	zijn	dat	dat	ventje	van	mij	toch	wel	een	
beetje	 een	 stijve	 hark	 is	 hé.	 Ik	 daarentegen	 heb	 het	 graag	 wat	
losser.	Als	Filip	van	huis	is	dan	danst	Margothilde.	Let	dus	maar	op	
als	je	mij	zonder	hem	aantreft.	

De	taak	als	koningin	vervul	ik	maar	al	te	graag!	Wat	roem,	en	af	en	
toe	 een	 vlotte	 babbel	 slaan	 vind	 ik	 geen	 enkel	 probleem!	Wist	 je	
trouwens	 dat	 ik	 een	 echte	 talenknobbel	 ben?	 Je	 kan	 dus	 in	 vele	
talen	met	mij	communiceren.	Alleen	krijg	ik	door	al	dat	prestigieus	
gedoe	goesting	om	me	eens	goed	uit	te	leven.	Daarom	zou	ik	graag	
eens	die	chique	kleren	in	de	kast	laten	hangen	en	een	tijdje	bij	jullie	
vertoeven.	Hopelijk	hebben	jullie	er	evenveel	zin	in	als	ik!		

Aurélie	Karel	Theodoor	Hendrik	Anton	Meinrad,	graaf	van	Vlaanderen	
&	prinses-regent	van	België	

Gegroet	 knapen,	 ik	 zal	 jullie	
geheugen	 opfrissen,	 want	 ik	 ben	 al	
even	 niet	 meer	 aan	 de	 macht	
geweest.	 Ik	 ben	 geboren	 in	 het	 jaar	
1903	 en	 mijn	 ouders	 zijn	 koning	
Albert	 I	en	koningin	Elisabeth.	 Jullie	
hebben	 misschien	 wel	 al	 wat	
gehoord	over	mijn	schilder	carrière,	
je	 moet	 maar	 eens	 Bob	 Ross	
opzoeken,	hij	was	een	van	mijn	beste	
studenten.		 Dit	 even	 terzijde	 ben	 ik	
heel	blij	dit	jaar	jullie	leiding	te	zijn!	
In	 de	 vergaderingen	 zal	 ik	 zoveel	
mogelijk	 van	 mijn	 kennis	 over	 het	
regeren	 van	 ons	 land	 overdragen.	
Met	 als	 afsluiter	 van	 het	 jaar	 een	
onvergetelijk	 trekkamp,	 waar	 we	
alle	 hoeken	 van	 het	 land	 gaan	
bewandelen.	
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Edwapenschild	van	België	
Hallo		daar	landgenoten!	Ik	ben	het	Edwapenschild	van	België.	Jullie	kunnen	me	herkennen	aan	mijn	wilde	

leeuw	 in	 het	 midden.	 	 Al	 jaren	 bescherm	 ik	 België	 en	 zijn	
koninklijke	 familie.	 Zo	 heb	 ik	 de	 duistere	 plannen	 van	 de	
Bende	 van	 Nijvel	 tenietgedaan	 door	 Filip	 de	 Koning	 in	 het	
buitenland	 	 te	 laten	 studeren.	 	 Ik	 heb	 zelfs	 zijn	 papers	 voor	
Oxford	 moeten	 laten	 schrijven	 door	 professionals	 zodat	 hij	
daar	 langer	 kon	 blijven!	 Ik	 zal	 alles	 doen	 om	 de	 koninklijke	
familie	veilig	 te	houden.	Dus	knoop	dit	maar	goed	 in	 je	oren:	
met	mij	wil	 je	geen	problemen	hebben.	De	klauwen	van	mijn	
leeuw	 staan	 scherp,	 nog	 scherper	 dan	 zijn	 concurrent	 De	
Vlaamse	Leeuw!	RAWR.	

Brabaptisonne:	
Oh	dierbaar	België,	Oh	heilig	land	der	Vaad’ren	
Onze	ziel	en	ons	hart	zijn	u	gewijd.	
Aanvaard	ons	kracht	en	het	bloed	van	onze	ad'ren,	
Wees	ons	doel	in	arbeid	en	in	strijd.	
Bloei,	o	land,	in	eendracht	niet	te	breken;	
Wees	immer	u	zelf	en	ongeknecht,	
Het	woord	getrouw,	dat	g'	onbevreesd	moogt	spreken:	
Voor	Vorst,	voor	Vrijheid	en	voor	Recht.	
Het	woord	getrouw,	dat	g'	onbevreesd	moogt	spreken:	
Voor	Vorst,	voor	Vrijheid	en	voor	Recht.	
Voor	Vorst,	voor	Vrijheid	en	voor	Recht.	
Voor	Vorst,	voor	Vrijheid	en	voor	Recht.	

Dit	 is	 slechts	 mijn	 eerste	 strofe!!	 In	 het	 echt	 ben	 ik	 een	 stuk	
langer	dan	dit,	maar	dat	zou	een	beetje	te	veel	tekst	zijn…	Wel,	ik	
vind	dat	de	Braptisonne	 te	weinig	gekend	 is.	Dit	 is	een	 lied	van	
het	 volk!	Maar	 slecht	 enkele	 toegewijde	burgers	verdiepen	zich	
echt	 in	de	 tekst.	 Ik	ben	echt	TE	belangrijk	 en	TE	 jong	om	nu	al	
vergeten	 te	worden	 	 :(	Helpen	 jullie	mij	 om	 in	 de	Top	100	 van	
TopRadio	te	geraken?
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Voorstam 2020-2021 
Leiding: 
Brecht De Groote: 0493 77 37 59 Ciel Brys: 0497 32 71 84 

Email: saeftinghe.voorstam@gmail.com 

1ste semester overzicht: 
5/09 Vergadering 13:00 - 18:00 

12/09 Vergadering 13:00 - 18:00 

19/09 & 20/09 Overgangsweekend info volgt 

26/09 Doop ... 13:00 - 18:00 

3/10 Confituur verkoop info volgt 

10/10 Vergadering 13:00 - 18:00 

17/10 & 18/10 Leidingsweekend info volgt 

24/10 Vergadering 13:00 - 18:00 

31/10 Vergadering 13:00 - 18:00 

7/11 Kaas en Wijn info volgt 

14/11 Vergadering 13:00 - 18:00 

21/11 Stagevergadering info volgt 

28/11 Vergadering 13:00 - 18:00 

5/12 Vergadering 13:00 - 18:00 

12/12 Avondvergadering 18:00 - 21:00 

19/12 Geen vergadering / 

26/12 Geen vergadering / 

2/01 Nieuwjaarsreceptie(geen vergadering) info volgt 

9/01 Avondvergadering 18:00 - 21:00 

16/01 Avondvergadering 18:00 - 21:00 

23/01 Avondvergadering 18:00 - 21:00 
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De voorstam, 
uw goedkope werkkracht!  

Ook dit jaar gaan we met de voorstam op kamp naar het buitenland. Om dit te kunnen 
financieren helpen wij u graag waar mogelijk.  

Indien u nog op zoek bent naar enkele capabele werkkrachten dan zit u bij ons zeker aan het 
goede adres! Wat doen wij bijvoorbeeld:

● Opdienen en dergelijke op feesten, recepties en evenementen

● Helpen met een verhuis

● Zaken opbouwen en afbreken

● Tuinieren

● ...

Iedere karwei valt te bespreken! We zijn met 10 enthousiaste werkers en helpen u graag 
met plezier verder!  

Aarzel zeker niet om ons te contacteren via volgende kanalen (of via de voorstammers zelf!): 

● Brecht De Groote: 0493 77 37 59

● Ciel Brys: 0497 32 71 84

● saeftinghe.voorstam@gmail.com

Stevige linker, 
De Voorstam 
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Wie is wie? 
Groepsleiding groepsleidingsaeftinghe@gmail.com 
Ballegeer Astrid Min. Tacklaan 81 8500 Kortrijk 0492 64 92 90 
Vanhauwaert Margot Ronksdreef 4 8500 Kortrijk 0492 84 86 00 
Brys Ciel Wagemaekersstraat 77 8500 Kortrijk 0497 32 71 84 

Materiaalmeesters 
Vanderborght Aurélie Abdis Agnesstraat 8510 Marke 0496 04 10 00 
Brys Ciel Wagemaekersstraat 77 8500 Kortrijk 0497 32 71 84 
Sandra Edward Hugo Verriestlaan 146 8500 Kortrijk 0475 65 64 00 
Stockman Wout Dam 61 8500 Kortrijk 0497 75 20 52 
Courselle Jill Rijmsnoerstraat 6 8501 Bissegem 0494 78 69 11 
Secretaresse secretarissaeftinghe@hotmail.com 
Vanderborght Aurélie Abdis Agnesstraat 47 8510 Marke 0496 04 10 00 
Kapoenenleiding kapoenensaeftinghe@gmail.com 
Busschaert Emma Lauwestraat 139 8560 Wevelgem 0498 38 5455 
Verscheure Robbe Elfde Novemberlaan 35 8500 Kortrijk 0498 15 28 44 
Cauliez Margaux Paleisstraat 4 8500 Kortrijk 0471 82 40 30 
Vanrobaeys Michelle Karekietenstraat 5 8560 Wevelgem 0471 35 05 29 
Devoldere Cis Min.Tacklaan 67 8500 Kortrijk 0491 11 80 17 
Courselle Jill Rijmsnoerstraat 6 8501 Bissegem 0494 78 69 11 
Verschuere Luz Koolkappersstraat 23 8500 Kortrijk 0477 21 89 13 
Skatchkoff Luna Paleisstraat 2C 8500 Kortrijk 0497 73 06 56 
Welpenleiding welpensaeftinghe@gmail.com 
Leperre William Kortrijksestraat 28 8501 Heule 0468 22 37 29 
Skatchkoff Viktor Paleisstraat 2C 8500 Kortrijk 0486 85 00 99 
Vandeputte Arthur Jan van Ruusbroecklaan 4 8500 Kortrijk 0496 93 93 80 
Lankiane Lucy Pannebakkersstraat 26 8500 Kortrijk 0468 57 33 10 
Cibei Amélie Pieter Couckstraat 3 8500 Kortrijk 0470 54 67 09 
Bamelis Hannes Min. Vanden Peereboomlaan 54 8500 Kortrijk 0471 62 22 65 
Coussement Nora Tulpenlaan 5 8500 Kortrijk 0496 69 28 57 
Cauliez Rémi Paleisstraat 4 8500 Kortrijk 0471 71 52 35 
Jongverkennerleiding jojos.saeftinghe@gmail.com 
Ballegeer Astrid Min. Tacklaan 81 8500 Kortrijk 0492 64 92 90 
Lankiane Thierry Pannebakkersstraat 26 8500 Kortrijk 0479 72 68 18 
Roussel Edward Blokstraat 7 8940 Wervik 0475 25 01 03 
Ballegeer Arthur Min. Tacklaan 81 8500 Kortrijk 0470 30 76 89 
Hanssens Eva Azalealaan 26 8500 Kortrijk 0498 57 41 98 
Stockman Wout Dam 61 8500 Kortrijk 0497 75 20 52 
Verkennerleiding verkennerssaeftinghe@gmail.com 
Pollefeyt Baptiste Tombroekstraat 81 8510 Rollegem 0478 55 85 70 
Leenknecht Matteo Kleine Pontestraat 66 8510 Marke 0476 77 70 98 
Vanhauwaert Margot Ronksdreef 4 8500 Kortrijk 0492 84 86 00 
Nachtergaele Pol Heulestraat 156 8560 Gullegem 0497 27 92 75 
Sandra Edward Hugo Verriestlaan 146 8500 Kortrijk 0475 65 64 00 
Vanderborght Aurélie Abdis Agnesstraat 47 8510 Marke 0496 04 10 00 
Voorstambegeleiding saeftinghe.voorstam@gmail.com 
De Groote Brecht Tarwelaan 3 8500 Kortrijk 0493 77 37 59 
Brys Ciel Wagemaekersstraat 77 8500 Kortrijk 0497 32 71 84 
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