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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 corona werd het 
scoutsjaar al rap ingekort. Desondanks mochten we wel op kamp! De kapoenen gingen de 
boel op stelten zetten in Aalst, de welpen gingen 7 dagen OFFLINE op Kamp Welp, de jojo’s 
zijn gaan voetballen in Membre terwijl de verkenners de strijd om de beste abdij aangingen 
in La Gleize.  
 
U leest en voelt het ongetwijfeld, de Saeftinghers deden weer hun uiterste best om er een 
avontuurlijke 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.  
 
Ook al zitten we met corona toch proberen we zoals traditie het wil, het jaar in te zetten met 
een knal tijdens ons welgekend overgangsweekend. Daarna hopen we u graag te zien op 
onze talrijke evenementen: Kaas & wijn, nieuwjaarsreceptie, de streekbier editie van de 
bethunecross en natuurlijk ons spetterende groepsfeest (als deze activiteiten zullen 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 scoutsjaar in gang met een geweldige leidingsploeg achter ons. 
We gaan er een immense lap op geven en garanderen jullie dat het een onvergetelijk 
scoutsjaar wordt!  
 
Stevige linker 
 
De groepsleiding, 
Ballegeer Astrid 
Brys Ciel 
Vanhauwaert Margot  
 
groepsleidingsaeftinghe@gmail.com 
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Belangrijke data* 
Bethunecross    20 maart  
Groepsfeest    24 april  
Kampen    eerste week/eerste twee weken van juli 
 
*Onze welgekende evenementen zullen er dit helaas jaar wat anders uitzien, de juiste info over 
zowel de vergaderingen als onze geplande evenementen zal tijdig worden doorgegeven.  

 

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

 

Inschrijven  

Inschrijvingsgeld stort je op BE45 0014 6607 6689 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/ 
 

 

 

 

 

  

http://www.scoutssaeftinghe.be/
http://www.scoutssaeftinghe.be/
https://www.facebook.com/ScoutsSaeftinghe/
https://www.instagram.com/scoutswillemvansaeftinghe/
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KAPOENEN OP WERELDREIS 

DoMichaanse Republiek 
 

Sri Lunka 
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ZIJN JULLIE KLAAR VOOR ONZE 

 WERELDREIS?  

 
Liefste kapoentjes, in het tweede semester gaan wij graag met jullie op een lange tocht. 
We maken stops in verschillende vernoemenswaardige landen en we gaan daar de 
cultuur opsnuiven. Waar we in het eerste semester elke oceaan ontdekt hebben, gaan we 
nu verschillende landen ontdekken. Wij hebben heel veel zin in het tweede semester en 
geven er een even grote (misschien zelfs grotere) lap op als in het eerste semester!  
  
De praktische afspraken zijn nog steeds dezelfde als in het 1e semester! 
Elke zaterdag spreken we, indien anders vermeld, af met de kapoentjes om 14u30 aan 
het vijvertje bij ons lokaal (naast het Magdalenazwembad): 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. Indien er nog vragen zijn kan u 
ons altijd bereiken via het e-mailadres kapoenensaeftinghe@gmail.com of op 1 van onze 
gsm nummers.  Avondvergaderingen zijn altijd van 17u-19u en zullen weer plaatsvinden 
op het einde van het semester.  

 Als uw kapoen niet kan komen, gelieve dan zo snel mogelijk Michelle 
(aanwezigheden verantwoordelijke, gsm-nummer hieronder) te verwittigen   

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

Belangrijke data:  
Weekend (onder voorbehoud*; wij houden jullie op de hoogte)  6-7maart 2021  
Bethunecross         20 maart 2021  
Groepsfeest*         24 april 2021 
KAMP          5 tem 9 juli 2021 
 

*Aangezien de Coronacrisis nog steeds ons leven in de ban houdt en tijden heel onzeker zijn, kunnen 
wij nog niet met zekerheid zeggen of alle activiteiten vermeld in het boekje (incluis de gewone 
vergaderingen) zullen doorgaan. Wanneer het toegelaten is dat wij vergadering geven, doen wij dit 
uiteraard met enorm veel plezier! We gaan er in principe ook van uit dat gewone vergaderingen 
gaan mogen blijven doorgaan. Indien er -omwille van de situatie die slechter wordt- iets wijzigt in 
de planning, zullen wij zo snel mogelijk jullie  hiervan op de hoogte stellen. Alvast bedankt voor het 
begrip! 
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6/02 (14u30-17u) 
Nǐ hǎo kapoenen, vandaag bezoeken we het wondermooie CHINA. Lekkere loempia’s en rijst, of 
voor de meer culturele fans voorzien we wonderbaarlijke tempels. Afspraak aan onze tempel bij 
het Magdalenazwembad!  
 
13/02 (14u30-17u) 
 
Guten tag liebe kleine Kapaunen! De keuken van onze dierbare Duitse buren is er eentje om U 
tegen te zeggen: een sachertorte (moet het nog wat meer suiker zijn?), een schnitzel, een dikke 
vette braadworst; na deze vergadering kent de Duitse keuken én cultuur geen geheimen meer 
voor ons.  

 
 
20/02 (14u30-17u) 
Gelukkig nieuwjaar!! Op 20 februari is het nieuwjaar in 
Tibet, waar we ons deze week bevinden. Dat moet gevierd 
worden met een feestje! Alleen… Tibet ligt tussen 
hoooooge bergen en onherbergzame gebieden, we zullen 
ons beste beentje voor moeten zetten vandaag om op het 
feestje te raken. 
 
 
 

27/02 (14u30-17u) 
Wieltjesvergadering WoepWoep 
Om onze wereldreis verder te zetten hebben we vervoer nodig want te voet zou wel heeeel traag 
gaan. Kom allemaal met een vervoermiddel (fiets, step, rolschaatsen, ALLES KAN) naar de 
scouts. We maken er een super toffe middag van! 
 
6/03-7/03 – WEEKEND *onder voorbehoud: info volgt! 
MOPJESTIJD: “Er staan twee Hollanders te wachten voor het stoplicht. Zegt de ene: “het is groen!” 
Waarop de andere zegt: “euh, een kikker?”  
Inderdaad, zoals jullie kunnen lezen zit de humor bij onze noorderburen toch nog niet echt snor.. 
Wij kunnen dit veeeeel beter. Neem je beste mopjes mee op weekend, dan kunnen we deze 
bundelen en we zullen ze eens laten zien wat we in ons mars hebben!  
 
13/03 (14u30-17u - stagevergadering) 
Hallo lieve kapoenen, jullie zullen nooit geloven wie wij tijdens het reizen zijn tegengekomen: de 
voorstam!!! Zij nemen ons mee op een nieuw avontuur naar een ver land. Ben jij ook benieuwd 
naar waar we gaan? 
 
 20/03 BETHUNECROSS (GEEN VERGADERING voor de kapoenen)* (zie: praktische 
afspraken kadertje ivm corona) 
Vandaag is het (hopelijk) bethunecross, tenzij corona ook deze activiteit van ons afneemt :(  

De dappersten der Saeftinghers strijden vandaag voor eeuwige roem en glorie 
in deze prestigieuze loop- en fietswedstrijd. Er is geen vergadering voor de 
kapoenen maar kom zeker jullie leiding aanmoedigen!!  
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27/03 (14u30-17u)  
Zoals jullie wel weten dragen wij respect voor de natuur als scouts hoog in het vaandel. 
Jammergenoeg zijn al die vluchten die we tot nu toe namen (en nog  
gaan nemen) zeer vervuilend. De verwarming in het lokaal zal dus wat zachter moeten deze 
week. We zullen moeten hopen op de zon om ons te verwarmen. Neem dus allemaal maar jullie 
beste zonnedanspasjes mee naar de vergadering!  
 
03/04 GEEN VERGADERING 
Ohnee kapoenen, dikke dikke pech! Ons vliegtuig is neergestort waardoor we niet meer verder 

kunnen. We zullen hem deze week moeten laten herstellen dus is er geen 
vergadering vandaag. Hopelijk kunnen ze hem herstellen en kunnen we onze reis 
snel verder zetten.  
 
10/04 GEEN VERGADERING 
Slecht nieuws: ons vliegtuig is nog steeds niet hersteld  We zullen nog een 
weekje moeten wachten om weer opnieuw op te starten, vandaag geen 
vergadering, maar volgende week staan we weer paraat! 

17/04 (14u30-17u) 
Lieve kapoentjes, vandaag nemen we deel aan een wedstrijd! We gaan de strijd aan met alle 
landen van over heel de wereld in een echte kook wedstrijd. We zullen al onze kookkunsten 
moeten bundelen om te winnen! Komen jullie helpen?  
 
24/04 GROEPSFEEST* (zie: praktische afspraken kadertje ivm corona) 
Hoeraaa! Vandaag is het feest voor iedereen! Helpen jullie mee met de voorbereidingen om het 
beste wereldfeest OOIT te organiseren?  Breng jullie beste organisatie-skills mee en jullie 
kleurrijkste glimlach!  
 
1/05 (14u30-17u) 
Bonjourrr chers kapoentjes :)) Vandaag reizen wij heel speciaal naar het 
wondermooie Frankrijk. Maar dit gebeurt niet zomaar!!  Er is namelijk een prachtig 
schilderij in het Louvre gestolen ... De daders zijn spoorloos verdwenen, enkel een 
briefje lieten ze achter. Help jij ons dit mysterie op te lossen en de daders te 
ontmaskeren? 
 
08/05 (14u30-17u - leidingswissel) 
Lieve kapoenen, tijd voor wat verandering. Vinden jullie ook niet? Daarom zal een nieuw team 
PROFESSIONELE wereldreizigers deze week met jullie meegaan op expeditie. Wijzen jullie hen 
een beetje de weg? Braaf zijn hoor bij de nieuwe leiding voor deze week! (wij zullen jullie misse 
n)  
 
15/05 (14u30-17u-zwemvergadering: onder voorbehoud) 
Alloha kapoenen Vandaag reizen we naar Hawaï!! Neem allemaal je leukste zwemkedij en 
duikbril  mee zodat we samen kunnen zwemmen in de tropische oceanen. Dit wordt een 
geweldig avontuur!  
 
22/05 MASSASPEL* (zie: praktische afspraken kadertje ivm corona) 
Vandaag spelen we het grote wereldspel! Bevolkingen van de wereld Saeftinghe komen allemaal 
samen om samen opdrachten te vervullen. Info volgt! 
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29/05 (17u-19u) 
Olaaa chicas en chiquitos, na een heel drukke week is het tijd om te ontspannen. We trekken met 
z’n allen naar Mexico om de cultuur daar wat op te snuiven. Van sombreros tot Maya-tempels en 
taco’s. Zoek de gekste hoed uit jouw verkleedkoffer en breng deze mee naar de vergadering, wie 
weet kan je hier nog iets mee winnen!  
 
05/06 (17u-19u) 
Oei oei oei kapoenen! Terwijl we zwommen in de Grote Oceaan zijn onze paspoorten gestolen. 
We moeten ze zo snel mogelijk terugvinden anders kunnen we niet verder reizen. Komen jullie 
de leiding versterken op deze zoektocht?  
 

12/06 GEEN VERGADERING 
Liefste kapoentjes, deze en komende twee weken rust jullie leiding wat uit (lees: studeren) in 
een iets rustiger oord (lees: achter onze bureau). Vandaar geen vergadering meer vanaf nu t.e.m 
26/06 :(((((. Maar niet getreurd: na regen komt zonneschijn, ons fantastische kamp komt steeds 
dichterbij! 
 
19/06 GEEN VERGADERING 
Dag lieve kapoenen, de leiding is nog steeds druk druk aan het werk. Branden jullie allemaal een 
kaarsje voor jullie leiding om hen succes te wensen bij hun examens! Hopelijk zien we elkaar 
snel terug. 
 
26/06 GEEN VERGADERING 
Nog precies 9 dagen en we gaan op kamp!! Begin al maar aan het maken van de rugzak, daar kan 
je nooit te vroeg mee zijn. Zoek al maar naar de beste verkleedkleren voor op kamp ;)) Tot snel 
op kamp liefste kapoenen!!! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaar is alweer voorbij, maar niet getreurd, want: 
OP 5 JULI ZIEN WIJ ELKAAR TERUG VOOR EEN SUPERFANTASTISCHGEKMEGAZOT 
KAMP!!!!  
  

SAEFTINGHE 
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Welpen in Wonderland 
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Welpen 2020 - 2021 

___________________________________________________________________________ 

Praktische info 

Waar?  Aan de vijver van het magdalenazwembad, Sint-Martens-Latemlaan 1a 
Wanneer?  Elke zaterdag van 14u30-17u (tenzij anders vermeld) 
Hoe?  In perfect uniform, hemd en das!! 
 
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 
 

Belangrijke data 

Weekend:  06-07 maart 2021  
Bethunecross:  20 maart 2021 
Snoepverkoop:  27 maart 2021 
Groepsfeest:   24 april 2021 
Massaspel:   22 mei 2021 
Kamp:   03-09 juli 2021 
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Onze vergaderingen 

___________________________________________________________________________ 
 
Dag wonder welpen, 
We zijn weer in een compleet nieuwe wereld terecht gekomen. Alice is aan de vijver naast 
het lokaal in een groot gat gevallen en kwam terecht in ‘Wonderland’. Ze zit daar vast tussen 
allemaal verschillende wonderen en vindt de weg niet terug naar ons scouts land. Helpen 
jullie mee om Alice terug in Saeftinghe te krijgen? 
Wonderlijke linker, 
De welpenleiding  
 

30/01 vergadering 14u30-17u: 

Zou ik dromen of zie ik daar nu een wit konijn lopen? 
En hij kan dan ook nog eens spreken. Komen jullie 
met mij mee nieuwsgierige welpjes? Misschien 
komen we dan samen te weten waar dit mysterieuze 
konijn vandaan komt.  

 
06/02 vergadering 
14u30-17u: 
Oh neen, ik ben in een 
put gevallen ! Gelukkig 
ligt er een sleuteltje op de tafel en kan ik zo het deurtje 
openen. Jammer genoeg ligt de sleutel wel te hoog en is de 
deur te klein. Samen kunnen we gelukkig een groei koekje 
bakken en een krimp drankje brouwen. Vandaag is het 
kookvergadering dus haal je beste bak-moves maar boven! 
 
 

13/02 vergadering 14u30-17u:  

Wat een vreemde wereld is dit! Overal zijn er dieren die we nog nooit eerder zagen en de 
kleuren betoveren ons. Waar zouden we nu toch terecht zijn gekomen? Alles is ook 1 groot 
doolhof, slaan we links of rechts af? We spelen een spel tegen elkaar om te beslissen welke 
kant we opgaan.  

20/02 vergadering 14u30-17u: 

Als Alice het Witte Konijn weer tegenkomt, ziet hij haar aan voor zijn dienstmeid. Hij stuurt 
haar naar zijn huis om een paar handschoenen en een waaier voor hem te halen. In zijn huis 
drinkt ze uit een flesje, waardoor ze zo groot wordt dat ze vast komt te zitten in het huis. We 
moeten een cake maken om haar weer kleiner te maken. Wil jij Alice daarmee helpen? 
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27/02 vergadering 14u30-17u: 

Alice komt later gekke tweelingen tegen. Ze 
maken constant ruzie en zijn niet van de 
slimste. De tweelingen nemen haar mee naar 
een waterpijp rokende rups om meer uitleg 
te vragen over Wonderland. Maken jullie de 
beste maquette van wonderland? 
 
 
 

06/03 - 07/03 Welpen weekend! (info volgt ): 

Alice is uitgeput en heeft even genoeg met het zoeken naar de juiste weg. Ze heeft besloten 
dat ze een weekendje vrij neemt. Dus lieve welpen zijn wij ook vrij en kunnen wij ook 

genieten van een weekendje weg! 
 

13/03 vergadering 14u30-17u: 

Ohh, wie kruist Alice nu op haar pad? Het is de gekke 
hoedenmaker. Zou hij even gek zijn als hij er uit ziet? 
Laten we het samen ontdekken. 
 

20/03 Bethunecross! (info volgt): 

Zijn we wel nog goed op weg? Heeft de hoedenmaker 
ons de verkeerde weg gegeven? Zijn we nu helemaal 
verdwaald in Wonderland? Misschien komen we 

vandaag enkele fietsers en lopers tegen op ons pad. Supporteren jullie mee? Zo geraken we 
terug op de juiste weg! 

27/03 Snoepverkoop! (info volgt): 

Alice heeft een probleem, ze moet zichzelf bewijzen aan de hartenkoningin! Zij beweert dat 
Alice geen snoepjes kan verkopen. Wij, de leiding, willen haar graag helpen, jullie ook? 
 

03/04 geen vergadering: 

Spijtig, Alice heeft haar voet omgeslagen tijdens het huppelen 
tussen de bomen. Vandaag zullen we haar dus niet verder 
kunnen helpen. Geniet van jullie welverdiende rustdag! 
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10/04 geen vergadering: 

Alice heeft vorige week een beetje te veel chocolade gegeten doordat ze thuis moest blijven. 
Nu heeft zo buikpijn en kan deze week niet komen. Hopelijk komt ze snel terug! 
 

17/04 geen vergadering: 

Nog één week revalideren en Alice is terug van de partij! Niet getreurd, want al dat wachten 
was het waard voor de tea party volgende week! 
 

24/04 Groepsfeest! (info volgt): 

“Welcome to the tea party”  
Vandaag is er een groot feest van de hoedenmaker aan het lokaal van scouts Willem van 
Saeftinghe. Je zal de kans krijgen om van de lekkerste en warmste theetjes te proeven en te 
luisteren naar de beste muziek van in Wonderland. Komen jullie ook? Het wordt een tea 
party om nooit te vergeten! 
 

01/05 vergadering 14u30-17u: 

Poef! Daar verschijnt de Kollumer Kat uit het niets! Hij vraagt aan Alice wat ze vond van haar 
avonturen zover in wonderland en of ze wel nog steeds goed bezig is. Alice twijfelt aan 
zichzelf... Kunnen jullie haar helpen deze onzekerheden te overwinnen? 
 

08/05 vergadering 14u30-17u (leidingswissel): 

De leiding heeft deze week een dinertje met de Hartenkoning en -koningin! De Hartenboer 
voelt zich dus was verwaarloosd, kunnen jullie hem opvrolijken met de leiding die jullie deze 
zaterdag komt verrassen! 
 

15/05 vergadering 14u30-17u: 

De Nepschildpad en de Griffioen willen graag dansen! Ze hebben 
gehoord dat jullie dit erg goed kunnen op een app die TikTok 
heet? Ze zijn wel een beetje beschaamd... Kunnen jullie ze tonen 
hoe het moet? 
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22/05 Massaspel! 14u30-17u: 

Alice was bijna terug in ons Scoutsland, maar is gevangen genomen door de Hartenkoningin! 
Oh nee, wat gaan we nu doen? We moeten al onze krachten samenbundelen met de andere 
takken om haar te bevrijden. 

29/05 avondvergadering 17u-19u: 

De leiding wil dat Alice nog een dagje langer blijft in Wonderland, maar dat wil zij helemaal 
niet! De leiding doet er alles aan om haar te overtuigen hier toch nog even te zijn. Helpen 
jullie Alice toch terug op tijd te komen? Het is leiding tegen welpen. 
 

05/06 avondvergadering 17u-19u: 

Alice is net op tijd terug om mee te doen met de laatste vergadering. Maar niet getreurd 
welpen, we zien elkaar snel terug op kamp ! Maar eerst een welverdiend feestje. 
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Jongverkenners 2020 – 2021 
 

 

 

 

Samen bouwen we aan een betere wereld…  

  

WELKOM OP DE WERF 
Samen bouwen we aan een betere wereld 
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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  
Arthur Ballegeer (2e jaar)   0470 30 76 89 
Wout Stockman (1e jaar)    0497 75 20 52 

 

Belangrijke data 

Bethunecross   20 maart  
Groepsfeest   24 april 

Kamp    2-11 juli  
 
 
De vergaderingen  
 

Zaterdag 06/02: Gewone vergadering 
Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt. Na een lange dag op school, een moeilijke 
toets, die leerkracht die jou er weer uithaalde… Eindelijk naar huis! Rust! maar wanneer je 
voor de voordeur staat, besef je dat je jouw sleutel binnen vergeten bent en natuurlijk is er 
niemand thuis om de deur open te doen… ughhh dat wordt weer een uur wachten op de 
stoep tot papa thuis komt.  
Om van de wereld een betere plaats te maken, gaan wij vandaag bij elk huis een 
reservesleutel onder de steen gaan plaatsen, voor momenten als deze. Zo zijn we toch al van 
dit wereldprobleem verlost!!! 
 
Zaterdag 13/02: Gewone vergadering 
De laatkomers, ze zeggen dat ze onderweg zijn, maar liggen eerlijk gezegd nog warm onder 
de dons. Voor sommigen blijft het een uitdaging om elke keer ergens op tijd op te komen 
dagen. Vandaag draaien we op elk horloge de grote wijzer een slag terug, zo is het voor eens 
en altijd gedaan met laatkomers!!  
PS: het is niet aan de orde om zelf te laat te komen vandaag! 
 
Zaterdag 20/02: Gewone vergadering 
“De Vlaming heeft een baksteen in de maag”: is een gezegde 
dat iedereen wel al eens heeft gehoord. Hoe is dit toch 
mogelijk?! Het is tijd dat de Vlamingen baksteen eten alsof 
het een lekker gebakje is. Dit kan ten eerste helemaal niet 
gezond zijn. Maaaaar… Al dat opeten van baksteen drijft de 
prijs van bakstenen de hoogte in; simpel vraag en aanbod. 
Dus jojo’s, wij vragen jullie om op al jullie social media 
kanalen de hashtag #StopMetBakstenenTeEten te delen. Dit 
moet voor eens en voor altijd gedaan zijn.  
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Zaterdag 27/02: Gewone vergadering 
Vandaag gaan we alle WC’s in ons Belgenland af om een extra WC rol te plaatsen… Want zeg 
nu eerlijk: de wereld zou toch een mooiere plaats zijn, moesten er vanaf nu altijd nog 5 
velletjes aan de rol hangen in plaats van slechts 1 luttel papiertje, nét na die grote 

boodschap                
 
Zaterdag 06/03: Gewone vergadering 
Verdorie, ik ben mijn schroevendraaier verloren! Hoe moeten we de losse schroeven in het 
hoofd van de Amerikaanse president nu vastdraaien? Hier moeten we iets op vinden. 
Misschien moet iemand van jullie opkomen als presidentskandidaat in de volgende 
verkiezingen, dan zijn we er ineens van af! 

 
Zaterdag 13/03: Gewone vergadering 
 
Vanaf vandaag mogen normaal gezien de kappers terug open, toch 
komen we samen om te brainstormen over wat we met leider Wout zijn 
haar gaan doen. Zijn kapper is echter al een tijdje overleden (denk ik).  
 

Zaterdag 20/03: Gewone vergadering 
De mensen die vandaag lasagne eten hebben geluk! Wij gaan namelijk bij al deze langs om 
te blazen, want letterlijk NIETS is vervelender dan je verhemelte verbranden bij die eerste 
hap. grrr  
 
Zaterdag 27/03: Gewone vergadering 
Tussen de tenen, in het haar, tussen de boterham,… zand kruipt verdorie O-VER-AL! Eén 
bezoekje aan het strand en je kan het zand nog maanden in je bilnaad voelen. Tijd om actie 
te ondernemen, met een kruimeldief in de hand maken we een einde aan de Belgische 
zandstranden!!   
 
Zaterdag 03/04: Geen vergadering 
Tijdens de Ronde Van Vlaanderen gaat de leiding alle renners bedanken voor het nemen van 
de fiets ipv de auto. Zo gaan we verder de opwarming van de aarde tegen! Er is echter wel 
geen vergadering :( 
 
Zaterdag 10/04: Geen vergadering 
Dit weekend gaan wij als liefdadigheidsactie waterputten gaan bouwen ergens in Zuid-
Amerika. Wij kunnen jullie vandaag dus niet bijstaan in het maken van een betere plek, niets 
houdt jullie echter tegen om de blijde boodschap verder te verkondigen! 
 
Zaterdag 17/04: Voorbereiding groepsfeest  
Volgende week is het zover, het langverwachte groepsfeest staat voor de deur! Er is wel nog 
wat werk aan de winkel. Vandaag bereiden we onze live performance samen voor. Voor één 
keer moeten jullie je sterallures niet onderdrukken! 
 
Zaterdag 24/04: Groepsfeest 
Woehoooew, vandaag feesten we!! Na een schrikkeljaartje gaan we nog eens ‘t zwin deur de 
bjèten joagen! Allemaal zeker afkomen, het wordt een avond om nooit te vergeten.  
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Zaterdag 01/05: Gewone vergadering 
Het is weer prijs! Vandaag gaan we bij elk gezin met kinderen tussen 5 en 
14 jaar de melkfles bijvullen in de frigo. Het kan niet meer wezen dat de 
vorige gebruiker slechts een klein kwakje melk overlaat, waarmee ik mijn 
cornflakes kom allesbehalve gevuld krijg!!! Door deze actie zal de wereld 
er toch weer een klein stukje beter uitzien. Oef 
 
Zaterdag 08/05: Leidingswissel 
Vandaag voeren we een personeelswissel door. De werf zal geleid worden door andere 
saeftinghse leiding. Geen paniek deze leiding kan even goed als ons de wereldproblemen 
aanpakken! 
 
Zaterdag 15/05: Gewone vergadering  
Vandaag smeren we allemaal onze fietskettingen uit voorzorg. Zodat de volgende keer als 
we te laat naar school vertrekken, onze ketting er op de koop toe ook niet nog af ligt. Oja en 
aangezien die klus nu niet zo lang duurt, smeren we ook nog de technieken die we nodig 
zullen hebben op kamp aan. Kom dus maar zeker af en sla 2 vliegen in één klap! 
 
Zaterdag 22/05: Massaspel 
Vandaag besluiten we samen te zitten met de andere takken van scouts Saeftinghe om onze 
boodschap te verkondigen. Hopelijk overtuigen we onze mede Saeftinghers ervan dat 
stielman op de lijst van essentiële beroepen hoort. 

 
Zaterdag 29/05: Avondvergadering 
We pakken vandaag een ander wereldprobleem aan: de middenvakrijders. 
Dit doen we door de rechterrijstrook te pimpen met krijttekeningen, 
waardoor deze iets aantrekkelijker wordt om te berijden… Hopelijk is dit 
vervelende probleem hiermee van de baan. Om het krijten wat veiliger te 
laten verlopen, spreken we af buiten de spitsuren!  
 

Zaterdag 05/06: Avondvergadering 
Het congé is in aantocht, de dagen zijn langer, de zon schijnt gracieus, de terrasjes gaan 
weer open. Samengevat: It’s a good time to be alive. 
Maar we mogen niet vergeten dat er werk blijft. Deze zomer gaan wij ergens in de zuidelijke 
contreien van België ons eigen “beter wereldje” opbouwen. En om dit te laten lukken 
hebben we skill nodig. Daarom wordt er vandaag een workshop voorgeschoteld: 
TECHNIEKENVERGADERING.  
 
Zaterdag 12/06: Geen vergadering 
Rond deze periode begint het jaarlijkse bouwverlof, tijd om die broek 
eens stevig op te trekken na al dat zware labeur, het is nodig... 
 
Zaterdag 19/06: Geen vergadering 
Bouwverlof 
 
Zaterdag 26/06: Geen vergadering 
Bouwverlof 
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Overzicht vergaderingen jojo’s 
 

Datum Uur Vergadering 

6 februari 14u-17u Gewone vergadering 

13 februari 14u-17u Gewone vergadering 

20 februari 14u-17u Gewone vergadering 

27 februari 14u-17u Gewone vergadering 

6 maart 14u-17u Gewone vergadering 

13 maart 14u-17u Gewone vergadering 

20 maart 14u-17u Gewone vergadering 

26-27-28 maart info volgt Weekend 

3 april / Geen vergadering 

10 april / Geen vergadering 

17 april / Geen vergadering 

24 april 14u-17u Groepsfeest 

1 mei 14u-17u Gewone vergadering 

8 mei 14u-17u Leidingswissel 

15 mei 14u-17u Gewone vergadering 

22 mei info volgt Massa spel 

29 mei 19u-21u Avondvergadering 

5 juni 19u-21u Techniekenvergadering 

12 juni / Geen vergadering 

19 juni / Geen vergadering 

26 juni / Geen vergadering 

2-11 juli info volgt KAMP 
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Het Internet. Ontstaan in 1968 onder de naam ARPAnet, 
groeide het al snel uit tot een gigantisch netwerk. Een 
onbegrensde wereld van bits en bytes met oneindig veel 
mogelijkheden. Je kan er elkaar porren via het welbekende 
platform Facebook. Of wil je liever dank memes delen? Ga dan 
even naar reddit! Met het grote aanbod aan spelletjes op 
Spele.be hoef je je nooit te vervelen. Maar pas op! Het 
internet zit niet zonder gevaren. Het krioelt er van de virussen 
en cybercriminelen die je gegevens willen stelen. Door al die 
informatie (zie Wikipedia), video's (zie Youtube en andere) en 
selfies (zie Instagram) kan je soms door de bomen het bos niet 
meer zien. Kortom, het Wereld Wijde Web is echt gigantisch 
klaar om door jullie ontdekt te worden. Samen gaan we de 
wondere online wereld verkennen op onze digitale surfplank. 
Dus start je PC maar op, installeer een goede anti-virus en 
kom met ons mee!  | 
 

Klik hier voor goeje MEMES 
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http://www.goejmemes.be/ 
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Wie is wie? 

Datum Uur Vergadering 

6 februari 14u-18u Gewone vergadering 

13 februari 14u-18u Gewone vergadering 

20 februari 14-18u Gewone vergadering 

27 februari 14u-18u Gewone vergadering 

6 maart 14u-18u Gewone vergadering 

13 maart 14u-18u Gewone vergadering 

20 maart 14u-18u Gewone vergadering 

26-27-28 maart info volgt Weekend 

3 april / Geen vergadering 

10 april / Geen vergadering 

17 april / Geen vergadering 

24 april 14u-18u Groepsfeest 

1 mei 14u-18u Gewone vergadering 

8 mei 14u-18u Leidingswissel 

15 mei 14u-18u Gewone vergadering 

22 mei info volgt Massa spel 

29 mei 19u-21u Avondvergadering 

5 juni 19u-21u Techniekenvergadering 

12 juni / Geen vergadering 

19 juni / Geen vergadering 

26 juni / Geen vergadering 

2-16 juli info volgt KAMP!!!! 
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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  

2de semester overzicht: 

30/01  Avond vergadering 13:00 - 18:00 

6/02 Vergadering 13:00 - 18:00 

13/02 Vergadering 13:00 – 18:00 

20/02  Vergadering 13:00 - 18:00 

27/02 GEEN SAEF VA  wel Vergadering 13:00 - 18:00 

6/03 Vergadering 13:00 - 18:00 

13/03 Stagevergadering // af te spreken // 

20/03 Vergadering 13:00 - 18:00 

27/03 Vergadering 13:00 - 18:00 

3/04 Geen vergadering / 

10/04 Geen vergadering / 

17/04-18/04 Opbouw groepsfeest info volgt 

24/04 Groepsfeest info volgt 

1/05 Vergadering 13:00 - 18:00 

8/05 Vergadering 13:00 - 18:00 

15/05 Vergadering 13:00 - 18:00 

22/05 Vergadering 13:00 - 18:00 

22/05  Massaspel info volgt 

29/05 Avondvergadering 18:00 - 21:00 

5/06 Laatste vergadering 18:00 - 21:00 

+- 1/07 – 1/08  Fourieren / Kamp / Planweekend EPIC Info volgt 

*Deze vergaderingen kunnen veranderen naar gelange wat toegelaten wordt ivm covid-19. 
U zal de juiste info over de maatregelen tijdig mogen ontvangen! 
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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:  
 

● 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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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  

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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