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Beste leden, 
Beste ouders, 
Beste leiding, 

Beste Saeftingher 
 
 

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

 
Tot heen snel!  

 
Stevige linker, 
De groepsleiding - Margot, Ciel en Arthur  

 
 
 
 
 
 
 

groepsleidingsaeftinghe@gmail.com 
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Belangrijke data 

Overgangsweekend   18-19 september 

Confituurverkoop   2 oktober 

Kaas en wijn    20 november 

Nieuwjaarsreceptie   8 januari 

Bethunecross    19 maart 

Groepsfeest    23 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 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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Beste kapoentjes/smurfjes, 

We verwelkomen jullie graag, onze nieuwste Saeftinghers. Dit jaar gaan we samen op stap met de 

Smurfen om de meest geweldige avonturen te beleven. Wij zijn alvast klaar voor een geweldig 

scoutsjaar! 

 
Praktische afspraken: 

Elke zaterdag spreken we af met de kapoentjes om 14u30, tenzij anders vermeld, 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 de leiding dan blok 

en examens heeft. 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:  

Luz Verschuere +32 477 21 89 13 Mail verantwoordelijke 

Michelle Vanrobaeys +32 471 35 05 29 Aanwezigheden verantwoordelijke 

Juliette Beudaert +32 496 25 98 50 Financieel verantwoordelijke 

Myrthe Vandevyvere +32 479 66 98 66 Foto verantwoordelijke 

Matteo Leenknecht +32 476 77 70 98  

Edward Roussel +32 475 27 01 03  

Aline Vandelannoote +32 485 75 14 74  

Miro Leenknecht +32 468 28 72 52  

Lucas Barbe +32 478 60 11 23  

E-mailadres: kapoenensaeftinghe@gmail.com 

Belangrijke data: 

Overgangsweekend (info volgt nog!): 18 tem 19 september 2021 

Doop/verwelkomingsspel: 25 september 2021 

Confituurverkoop: 2 oktober 2021 

Kaas & Wijn: 20 november 2021 

Nieuwjaarsreceptie: 8 januari 2022 

KAMP: Begin juli 2022 

mailto:kapoenensaeftinghe@gmail.com
mailto:kapoenensaeftinghe@gmail.com
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We stellen ons eerst even voor: 

 
Luz Verschuere - 2e jaar leiding 

Woohoooooow, kapoenen ik verlang jullie (terug) te zien!!! 

Ik ben smurfin Luz, en het is reeds mijn tweede jaar in het prachtige smurfendorp. Ik 

smurf steeds vrolijk en opgewekt door het leven samen met mijn andere smurfjes. 

Ons dorp wordt echter geteisterd door een groot probleem: Edwargamel. Hij wil mijn 

smurfenvrienden en mezelf maar niet met rust laten. Willen jullie ons helpen? Ik sta te 

popelen om met jullie op stap te gaan, jullie ook? 

Liefs, smurfin 

 
Michelle Vanrobaeys - 2e jaar leiding 

Hoihoi lieve kapoenen en welkom in ons smurfendorp. Zijn jullie klaar voor al die 

gekke avonturen die we samen zullen beleven?? Ik ben smurf Michelle en dit is 

mijn 2e jaar in het prachtige smurfenbos! Ik heb er mega veel zin in en ik hoop 

jullie ook! Er staat ons een jaar vol nieuwe avonturen te wachten. Samen gaan 

we veel spelen en lachen, maar als er problemen zijn sta ik zeker voor jullie klaar 

met héél veel dikke knuffels! 

Tot snel kapoentjes :) 

 
Juliette Beudaert - 1e jaar leiding 

Hey, hallo daar allerliefste kapoentjes! Ik ben brilsmurf Juliette en door mijn glazen zie 

ik ons smurfenbos als de mooiste plek op aarde. Na 18 jaar is dit mijn eerste jaar als 

smurfenleiding, spannend! Ik heb gigantisch veel zin om er samen met jullie een 

TOPjaar van te maken. :) Hebben jullie er evenveel zin in? Samen zullen we de meest 

gekke avonturen beleven! Ik kan niet wachten om jullie allemaal te ontmoeten. 

Tot snel smurfjes! 

 
Myrthe Vandevyvere- 1e jaar leiding 

Dag liefste kapoentjes! Ik ben droomsmurf Myrthe en al dromend ga ik door 

het leven. Al 18 jaar leef ik in het mooie smurfenbos, maar dit jaar wordt het 

mijn eerste als leiding. :) Super spannend, maar ik kijk er enorm naar uit om 

met jullie de wildste avonturen te beleven. Ik heb al enorm veel dromen 

gehad over dit smurfenjaar en het belooft ge-wel-dig te worden! Hopelijk 

zitten jullie ook al dromend te verlangen naar het geweldig jaar dat ons te 

wachten staat. Tot heel snel kapoentjes! 
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Matteo Leenknecht - 5e jaar leiding. 

Dag kapoentjes! Ik ben Grote Smurf Matteo, je kan mij ook Grotteo Smurf noemen. 

Ik ben de oudste en meest wijze onder de kapoenenleiding. Al 22 jaar smurf ik rond 

in het betoverende smurfenbos. Al 4 jaar houd ik mijn mede-smurfen veilig van die 

schurk Edwargamel en zorg ik ervoor dat iedereen de beste zaterdagen heeft! In de 

eerste helft van het jaar zal je mij niet zien, want ik moet naar Smurftopia om de 

Hoogste Raad der wijze smurfen bij te wonen. Maar na nieuwjaar ben ik terug en ik 

verlang om mijn grootse belevenissen met jullie te delen! 

 
Edward Roussel - 4e jaar leiding. 

Mmmm smurfjes, die lust ik rauw! Ik ben Edwargamel, reeds 20 jaar oud, 

en al 3 jaar zoek ik 6 lieve kapoentjes om goud te maken. Geen paniek, ik 

deel de winst met de andere kapoentjes! Ik heb gehoord dat de kapoentjes 

dit jaar vergaderingen houden met de smurfen. De ideale kans om me te 

mengen. Ik zie het keihard zitten om met jullie talloze vergaderingen en 

zalige momenten te beleven! Maar let op, ik blijf Edwargamel... 

 

Aline Vandelannoote - 1e jaar leiding. 

Welkom in smurfenland! Ik ben muzieksmurf Aline en ik ben 18 jaar oud. 

Dit is mijn eerste jaar leiding, maar ik ben er zeker van dat  dit  een 

fantastisch jaar zal worden. Samen zullen we een heleboel nieuwe avonturen beleven en 

al zingend het nieuwe jaar trotseren. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen en samen 

met jullie smurfenland verder te ontdekken. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als 

ik. Tot binnenkort kapoenen! 

 
Miró Leenknecht - 1e jaar leiding. 

Dag lieve kapoentjes ik ben smurfin… MOPJE!!! Ik ben lolsmurf Miró en 

beleef al 18 jaar wonderlijke avonturen in het smurfendorp. Dit is mijn eerste 

jaar als leiding en ik zal ervoor zorgen dat jullie heel veel plezier maken en 

wonderbaarlijke avonturen beleven, maar vooral dat er veel gelachen wordt. 

Ik heb er alvast super veel zin in!! Tot binnenkort. 

 
Lucas Barbe - 1e jaar leiding. 

Dag lieve kapoentjes, welkom in smurfenland! Ik ben knutselsmurf Lucas en 

ik ben 18 jaar oud. Dit is mijn eerste jaar dat ik in smurfenland mag komen knutselen. Ik 

heb heel veel zin om samen met jullie te knutselen en ons te amuseren. Hopelijk hebben 

jullie er evenveel zin in als ik en zie ik jullie binnenkort in smurfenland. Tot snel! 
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DE VERGADERINGEN 

04/09 (14u30-17u) 

Oooooo, vandaag zien we jullie voor het eerst (terug)! Er staat ons direct al 

een grote uitdaging te wachten! Gargamel heeft een aantal leidingen 

ontvoerd, we moeten ze terughalen! Helpen jullie hen terugvinden? Zo zijn 

we snel terug herenigd. 

 
11/09 (14u30-17u) 

Vandaag is het jammer genoeg de laatste vergadering met onze oudste 

smurfen. Volgende week zullen de derdejaars ons helaas verlaten en een 

nieuw avontuur starten bij de welpen. Gelukkig hebben we nog een hele 

vergadering om afscheid te nemen! 

 
18/09 - 19/09 (Overgangsweekend) 

JOEPIE, overgangsweekend! Deze keer gaan we met heel de scouts op weekend van zaterdagochtend 

tot zondagmiddag/namiddag. Hierbij zullen we samen met de kapoentjes in tenten slapen. Spannend! 

 
Meer info volgt! 

 
25/09 (14u30-17u - Doop/Verwelkomingsspel) 

Nu de derdejaarssmurfjes het mooie smurfendorp hebben verlaten is het de beurt aan de nieuwe 

smurfjes om zich te bewijzen. Daarom trekken we deze week door het bos om allerlei wilde avonturen 

te beleven. Trek maar die vuilste kleren aan en kom mee op pad. 

(BELANGRIJK: kleren aandoen die nat/vuil mogen worden) 

 
Meer info volgt! 

 
02/10 (Confituurverkoop) 

In deze vergadering gaan we allemaal samen 

confituur verkopen. Met deze actie proberen we 

zoveel mogelijk centjes te verzamelen zodat we 

heel veel leuke dingen op kamp kunnen doen! Het 

is dan ook belangrijk dat IEDEREEN AANWEZIG is. 

Meer info volgt! 

9/10 (14u30-17u) 

Aiaiai… Er is een groot probleem in het smurfendorp, liefste kapoentjes. Brilsmurf is zijn bril kwijt en 

kan niets meer zien. :( Hopelijk heeft Gargamel hem niet gestolen. Vandaag maken we een grote 

zoektocht naar de bril van Brilsmurf, zoeken jullie samen met ons mee? 
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16/10 (14u30-17u - Leidingswissel) 

Vandaag slaat de smurfenleiding op de vlucht. Azraël is gesignaleerd!! We 

schakelen de noodleiding in. Wie dat is blijft nog een verrassing. Ahja, stel 

je voor dat Gargamel het te weten komt! 

 
23/10 (14u30-17u) 

Oh nee kapoenen, we hebben een groot probleem! Azraël, de kat van 

Gargamel, heeft de kippen van boersmurf bang gemaakt. Ze zijn nu 

allemaal ontsnapt… Helpen jullie mee de kippen opnieuw te verzamelen? 

 

30/10 (14u30-17u) 

Woooooh, het spookt hier! De lucht is koud en ik voel rillingen op mijn rug… Zet potvolkoffie die 

verwarming eens hoger! Trek je griezeligste kostuum maar aan en haal je gekke fratsen boven. 

Vandaag is het halloweenvergadering! 

 
06/11 (14u30-17u) 

Ooooh nee!!! Lolsmurf is al zijn grapjes kwijtgeraakt :( en zonder zijn mopjes is het wat saai in ons 

smurfenbos, niet waar kapoentjes? Komen jullie ons helpen zoeken? 

 
13/11 (14u30-17u - Stagevergadering) 

Yey kapoenen, vandaag krijgen we bezoek! De voorstamsmurfen 

hebben speciaal voor ons een leuke middag georganiseerd. 

 
20/11 (geen vergadering - KAAS & WIJN) 

Vandaag helaas geen vergadering :( de leiding is druk bezig de 

gezelligste avond van het jaar voor te bereiden namelijk KAAS & 

WIJN! Alle kapoentjes zijn welkom samen met de ouders, om een 

leuke avond te beleven. 

 
Meer info volgt! 

 
27/11 (14u30-17u) 

Ooh nee, kapoenen! Gargamel heeft deze nacht heel het smurfendorp verwoest. Knutselsmurf heeft 

jullie hulp nodig om ons dorp te herstellen. En ik denk dat we Gargamel ook wel eens een lesje mogen 

leren voor wat hij gedaan heeft. 

 
04/12 (14u30-17u) 

Kapoenen, dit is een zeer belangrijke vergadering, want zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? De goed 

heilige man komt ook dit jaar nog eens langs in de scouts. Hij kwam speciaal voor jullie met zijn 

stoomboot uit Spanje. Zet dus maar jullie beste smurfje voor, want we willen natuurlijk geen boze 

Sint. 
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11/12 (17u-19u - Eerste avondvergadering) 

Ooee spannend!! De leiding is overdag samen met grote smurf aan het leren om de beste smurf te 

worden. Daarom komen we deze week pas samen om 17u. We gaan opnieuw een groot avontuur 

beleven! Pas wel op voor Gargamel want hij is extra stout vandaag… 

 
18/12 (17u-19u) 

Vandaag moet het grote smurfenvuur aangestoken worden om de overheerlijke smurfensoep te 

koken, de specialiteit van oma smurf. Er zit een geheim ingrediënt in waardoor de smurfen hun mooie 

blauwe kleur behouden. Willen jullie ook eens proeven? Misschien krijg je dan ook zo’n blauwe huid... 

Smurfen jullie mee op de AVONDVERGADERING? 

 
25/12 (geen vergadering) 

Lieve kapoentjes, vandaag is het Kerstmis. Alle smurfjes hebben vandaag heel veel bezoek om samen 

kerstmis te vieren. Daarom is er deze week geen vergadering. :( Tot snel! 

 
01/01 (geen vergadering) 

JOEPIE 2022! Alle smurfen zijn vandaag super gelukkig, maar helaas ook mega moe… Na het leuke 

feestje van gisterenavond is iedereen vandaag nog aan het slapen... Er is dus geen vergadering. :( 

 
08/01 (geen vergadering - NIEUWJAARSRECEPTIE) 

Woehoeee een nieuw jaar in ons smurfendorp! 2022 belooft fantastisch te worden, liefste kapoentjes. 

Helaas starten we het nieuwe jaar niet met een vergadering, maar niet getreurd… Grote Smurf geeft 

een receptie waar we allemaal welkom zijn: lekkere drankjes, goed eten en een kampvuurtje. Beter 

kunnen we het jaar niet starten. Hopelijk zien we jullie allemaal daar! :) 

 
15/01(17u-19u) 

BRAAAAAAND! Lieve kapoenen we hebben een heel groot probleem. Het huisje van smurfin staat in 

brand. Hopelijk kunnen we dit zo snel mogelijk blussen want smurfin is wel erg ongelukkig nu… We 

hopen dat er veel kapoentjes aanwezig zullen zijn, zodat we deze grote brand kunnen blussen. 

 
22/01(17u-19u) 

Lieve smurfjes, vanavond is er een héééél chic feest. We gaan namelijk naar het casino van de smurfen. 

Haal maar jullie mooiste kleren uit de kast en wie weet krijgt de elegantste smurf wel een prijs. 

 
30/01 (17u-19u) 

Vandaag is het een zeer mooie avond in smurfenland. We spelen het grote smurfenspel. Voor dat spel 

is het natuurlijk wel zeer belangrijk dat er zo veel mogelijk smurfen aanwezig zijn, want hoe meer 

zielen, hoe meer vreugde. Tot straks!!! 
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Het grote 
Welpenmonopolyspel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 
 

Praktische afspraken 

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

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

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

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

 
 
 
 

Contactgegevens 
 
 

Hannes Bamelis: +32 471 62 22 65 Mail verantwoordelijke 
Lucy Lankiane: +32 468 57 33 10 Financieel verantwoordelijke 
Raf Versavel: +32 472 23 29 90 Aanwezigheden verantwoordelijke 
Freya Decaluwe: +32 474 99 91 20 Foto verantwoordelijke 
Cis Devoldere: +32 491 11 80 17  

Jill Courselle: +32 494 78 69 11  

Luna Skatchkoff: +32 497 73 06 56  

Amélie Cibei: +32 470 54 67 09  

Matteo Martin: +32 476 38 03 95  

Zoé Vandenberghe: +32 468 16 28 70  

 

E-mailadres: welpensaeftinghe@gmail.com 
 
 
 

 

Enkele belangrijke data 

18-19 september: Overgangsweekend 
25 september: Verwelkomingsspel (doop) 
2 oktober: Confituurverkoop 
20 november: Kaas en wijn 
11 december: Start van de avondvergaderingen 
8 januari: Nieuwjaarsreceptie 
4 februari: Vrijdag vergadering i.p.v. zaterdag 
19 maart: Bethunecross 

23 april: Groepsfeest 
21 mei: Massaspel 
1ste week van juli: Welpenkamp 

mailto:welpensaeftinghe@gmail.com
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Het grote Welpenmonopolyspel 

Hey lieve welpen! Het nieuwe scoutsjaar staat alweer voor de deur. Jullie nieuwe leiding kan niet 
wachten om er weer een geweldig jaar van te maken. Tijdens de lange zomer is de leiding in een groot 
monopolyspel beland. Willen jullie ons helpen om zoveel mogelijk geld te verdienen, de duurste 
straten te kopen en de politie te ontlopen? 

 
Hopelijk zijn jullie even enthousiast als wij en kunnen jullie ook niet wachten om eraan te beginnen! 

 
 
 
 

De leiding 

Hannes Bamelis (2de jaar leiding) 
 

Hallo, kapitein Bamelis hierzo! Dit jaar kunnen jullie me vinden op mijn 
oorlogsschip waarmee ik alle straten van monopoly afvaar, maar wees 
gewaarschuwd: ik heb ook kanonnen voor hen die mij willen voorsteken! 
Ahoi! 

 
Lucy Lankiane (2de jaar leiding) 

 

Lieve welpen, jullie zullen het de komende zaterdagen van dit jaar 
met mij moeten doen. Al heb ik nog gehoord dat dat geen ramp is. 
;) Misschien zie je mij niet als een gevaarlijke tegenstander 
aangezien ik een badeendje ben, maar eerst zien en dan geloven. 
Tot snel! 

 
Cis Devoldere (2de jaar leiding) 

 
Dag lieve welpen! Ik lijk misschien wel een gevaarlijke hond, maar 
ben dit eigenlijk niet. Ik zal er altijd voor zorgen dat alles op zijn 
pootjes terecht komt en met mij in het team winnen we zeker en 
vast dit spel! 

 
Jill Courselle (2de jaar leiding) 

 
Toetoet opzij!!! Ik, als racecar, steek 
alle andere pionnen op ons 
monopolybord voorbij om samen met 
jullie een onvergetelijk jaar te beleven! 

Natuurlijk ben ik ook elke zaterdag aanwezig om jullie een leuke 
vergadering te bezorgen. Dus wees gerust, met mij winnen jullie elke race! 
;) 
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Luna Skatchkoff (2de jaar leiding) 
 

Dag welpjes, dit is de kat Luna. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn 
want ik ga zeker mijn best doen in dit monopolyspel. Ik moet jullie 
wel waarschuwen. Mijn vacht is misschien wel zacht, maar ik ben 
geen diertje dat je kan vasthouden zonder handschoenen. ;) Ik ben 
ervan overtuigd dat we dit spel hier gaan winnen en hoop dat jullie 
ons hiermee kunnen helpen. 
Ik kijk er alvast naar uit! :D 

 

Amélie Cibei (2de jaar leiding) 
 

Vroom vroom, dag lieve welpen! Als een echte signorina rijd ik het hele spel 
vliegensvlug af. Samen met mijn snelle Vespa behalen we zonder twijfel vlug de 
eindstreep. Ik doe er alles aan om te winnen, dus pas op en werk me niet tegen! 
Ik rem namelijk voor niemand! ;) 

 

Matteo Martin (1ste jaar leiding) 
 

Dag welpen! Ik ben Matteo de kip. Ik ben nog maar pas van kuikentje tot kip 
uitgegroeid en daar ben ik heel tevreden over. Samen met jullie en de andere 
pionnen op het monopolybord zal ik proberen elke vergadering gouden eieren te 
leggen om er een onvergetelijk jaar van te maken! 

 
Freya Decaluwe (1ste jaar leiding) 

 
Hallo daar lieve welpen! Dit is het eerste jaar dat ik de straten van 
Monopolyland met jullie kom verkennen en ik sta te springen om eraan te 
beginnen! Als hoed zie ik er misschien een makkelijke tegenstander uit, maar 
ik tover er meer uit dan alleen konijnen! Als slechte verliezer ben ik bereid 
om tot het uiterste te gaan voor de winst, let dus op voor zwart geld in mijn 
hoge hoed. ;) 
Ik zie jullie aan de start! 

 

Raf Versavel (1ste jaar leiding) 
 

ROOOAAARRRGGG!!! Ik ben de Tyraffosaurus Rex, de 
gevaarlijkste van alle dino’s! Jullie hebben geluk, ik lust geen 
welpjes... Tenzij ze vals spelen natuurlijk… Ik zal er elke week 
staan om jullie te vermaken en de allerbeste vergaderingen te 
geven. 
See you soon! 

 
Zoé Vandenberghe (1ste jaar leiding) 

 

Dag lieve welpen schoen Zoé hier. Dit jaar zet ik mijn eerste stappen als leiding en dit 
doe ik niet liever dan met jullie! Als schoen kan ik de straten van monopoly al goed 
bewandelen en verkennen. Een schoen is geen makkelijke tegenstander, want als het 
nodig is kan ik mijn tempo opdrijven. 
Tot binnenkort! (: 
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De vergaderingen 

 
Start van de vergaderingen 

 
04/09 eerste vergadering 14u30-17u 

 

Lieve welpen, welk avontuur zijn we nu weer gestart? We bevinden ons op het startvakje en moeten 
zo snel mogelijk zo ver mogelijk zien te geraken! Willen jullie ons helpen? Gooi wel geen 3x dubbel of 
de politie steekt ons in de gevangenis! 

 
11/09 vergadering 14u30-17u 

 

Oh nee! We hebben ongeluk: we zijn namelijk terecht gekomen op “Inkomsten Belasting”. Kunnen 
jullie ons helpen centjes te verzamelen zodat we kunnen betalen? 

 
18/09-19/09 overgangsweekend (info volgt) 

 
De pion komt terecht op Station zuid? Ja, kom maar allen hierheen! Dan vertrekken 
we samen op weekend! 
Info volgt. 

 
25/09 verwelkomingsspel (doop) 14u30-17u 

 
Let op! Nieuwe pionnen die een gevaar kunnen betekenen. Ze kennen de kneepjes 
van het vak nog niet, dus zo’n groot gevaar zou ik ze niet noemen. 

Laten we ze verwelkomen en alle tips en tricks rond monopoly meegeven. 

02/10 confituurverkoop (info volgt) 

Vandaag zetten we even halt op onze toer en blijven we staan om wat geld bij te 
verdienen. Dit doen we door heerlijke confituur te verkopen, yummie! Haal alvast jullie 
beste verkooptrucs naar boven! We rekenen op een grote opkomst! 

 
09/10 vergadering 14u30-17u 

 

Oh nee, we staan op het vakje kans. Wie durft het te wagen om een kaartje te trekken? Maar pas op, 
zorg dat het wel een goed kaartje is! 

 
16/10 vergadering 14u30-17u 

 

De leiding kruipt er even tussenuit en gaat genieten van een zalig weekendje weg! 
Niet getreurd, het spel gaat verder met jullie en andere leiding. Spannend! 

 

23/10 vergadering 14u30-17u 
 

De leiding is back in the game! Jaja het is vanaf nu terug met jullie leiding te doen. 
We spelen snel weer verder want... Er staat iets groots op ons te wachten... 
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30/10 vergadering 14u30-17u - Halloween 
 

Oeh, het spookt hier op het spel! Al onze pionnen zijn verplaatst en 
het geld is verdwenen. Helpen jullie mee om alles terug in orde te 
brengen? Of zijn jullie te bang van spoken? 

 
06/11 vergadering 14u30-17u 

 
We stoppen even bij het Hofplein. Wees maar beleefd tegen je 
medespelers, maar ook weer niet te. Het blijft nog steeds een spel 
met een winnaar en een verliezer. 

 

13/11 stagevergadering 14u30-17u 
 

Pas op, vandaag krijgen we extra gezelschap. Laat je maar van je beste kant zien en zorg er voor dat 
het niet te gemakkelijk wordt voor deze nieuwe tegenspelers. 

 
20/11 kaas en wijn - geen vergadering (info volgt) 

 

Ook wij, de pionnen, hebben soms eens nood aan een pauze. Deze week is er geen vergadering, maar 
worden jullie samen verwacht met je familie op wel een heel bijzondere gebeurtenis. Jullie zijn welkom 
op het vakje Tranzit waar we met ons allen lekker gaan dineren! 

 
27/11 vergadering 14u30-17u 

 

Joepie! Vandaag passeren we langs het vakje "Sint-Martens-Latemlaan 1a" (het lokaal) voor een leuke 
vergadering! 

 
04/12 vergadering 14u30-17 - Sinterklaas 

 
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar 
kinderen? Ik zal eens even vragen naar zijn naam. 
Ja ja, Sinterklaas is in het land en brengt vandaag een 
bezoekje aan onze eigen scouts Saeftinghe! Zijn jullie wel 
flink geweest? 

 
 

 

Start van de avondvergaderingen 
 

11/12 avondvergadering 17u-19u 
 

Oei! Er is een probleem op het vakje "elektriciteitsbedrijf". We zullen het in het donker moeten doen, 
maar dat is voor de stoere pionnen geen probleem! 
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18/12 avondvergadering 17u-19u 
 

Hoera! We zijn nog eens via “start” gepasseerd en krijgen allemaal 200 
monopolygeld! Er is wel 1 klein probleempje… Iemand heeft de bank 
overvallen en is er vandoor met al ons startgeld! Helpen jullie ons 
zoeken naar de overvaller en ons geld? 

 

25/12 geen vergadering 
 

Oh nee! We zijn terecht gekomen op “ga naar de gevangenis” en 
moeten nu een beurt overslaan! Helaas geen vergadering deze week! 

 

01/01 geen vergadering 
 

Het is nieuwjaar en de cipier wil ons nog niet vrijlaten. Hij is namelijk 
alleen... Laten we hem voor deze week nog wat gezelschap houden! We 
blijven nog even zitten in de gevangenis, geen vergadering dus deze 
week. 

 
08/01 nieuwjaarsreceptie - geen vergadering (info volgt) 

 

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

 
15/01 avondvergadering 17u-19u - casino 

 

Beste welpen, trek vanavond jullie mooiste pak/kleedje aan, want we gaan 
eens goed losgaan met al onze hardverdiende centen! Wie van ons zou na 
vanavond wel eens de rijkste persoon kunnen worden van het spel? 

 
22/01 avondvergadering 17u-19u 

 

Ohnee! Meneer monopoly is verdwenen, wat nu gedaan? Kunnen jullie helpen zoeken? Maar pas op 
dat er geen andere dingen verdwijnen. Anders kunnen we in grote problemen komen... 

 
30/01 avondvergadering 17u-19u 

 

Laatste vergadering van het eerste semester. Niet getreurd, nu komen we in de meest chique straten 
van België. Jullie moeten ervoor zorgen dat de huizen of de hotels van de hoogste klasse zijn. Helpen 
jullie mee om deze huizen en hotels te bouwen? 
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DE TENT 
Jojo’s 2021 

 
 

 
 
 

Contactgegevens leiding  

Astrid Ballegeer 0492 64 92 90 

Ciel Brys 0497 32 71 84 

Arthur Vandeputte 0496 93 93 80 

Eva Hanssens 0498 57 41 98 

William Leperre 0468 22 37 29 

Remi Cauliez 0471 71 52 35 

Wout Stockman 0497 75 20 52 

Nora Coussement 0496 69 28 57 

Emailadres: jojos.saeftinghe@gmail.com 
 

Belangrijke data 

Overgangsweekend: 18 & 19 september 

Confituurverkoop: 2 oktober 

Kaas & Wijn: 20 november 

Nieuwjaarsreceptie: 8 januari 

Bethunecross: 19 maart 

Groepsfeest: 23 april  

 

mailto:jojos.saeftinghe@gmail.com


21 
 

Voorstelling van de leiding 

 
Rémi Rits - Rémi Cauliez 2e jaar leiding 

 
Zip zap, hier ben ik dan, Rémi rits. Een essentieel onderdeel van een 

tent om in elke omstandigheden aangenaam te slapen. Rits me dicht als 

er veel muggen zijn of rits me open als je bij warm weer een briesje van 

de William wind wilt vangen. Net als een rits zal ik er als leiding voor 

zorgen dat jullie een zo’n leuk en comfortabel jaar mogen beleven. 

Sommigen kennen mij misschien als welpenleiding van vorig jaar, 

anderen zullen mij tijdens dit epische jaar leren kennen. 

 
 
 
 

 
William Wind - William Leperre 3e jaar leiding 

 
OPSTAAN!! Hier is William Wind met mijn dagelijkse ochtendbries 

door de tent. Ik ben 3e jaar leiding en heb hiervoor 2 jaar 

welpenleiding gegeven waardoor sommigen mij waarschijnlijk al 

kennen. Jullie zullen mij ontdekken als een parate leider met een 

(zeer) onnozel kantje die er alles gaat aan doen om jullie een zeer 

plezant scoutsjaar te geven. 

 
 
 

 
Norharing - Nora Coussement 2e jaar leiding 

 
Hey Hey, Ik ben Norharing. Sommigen van jullie kennen mij waarschijnlijk al van bij de 

welpen en voor de andere jojo’s: aangenaam! Als Haring van de tent zorg ik er voor dat 

de tent stevig op de grond blijft en zorg ik dat er 

voldoende plaats is voor iedereen. Van mij is 

iedereen welkom! Want zonder haringen is de tent 

gewoon een los doek. Je kan dus altijd op mij 

rekenen, maar draag goed zorg voor mij of je bent 

mij kwijt en dit hebben we natuurlijk liever niet. Met 1 

haring kan de tent ook niet recht blijven staan dus ik 

geloof in ‘teamwork makes the dream work’. Een 

van de sterktes van de scouts. Laten we er een tof 

jaar van maken met een kei toffe vrienden bende! 
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Cjaloe Stok - Ciel Brys 4e jaar leiding 

 
Hallo ik ben Cjaloe Stok, toch wel een heel essentieel onderdeel van de tent! 

Zonder mij zou je zelf de tent moeten recht houden. Daarom zal ik er voor 

zorgen dat ik iedere week aanwezig ben! Vergeet me dus zeker niet mee te 

nemen op je volgende tent avontuur. 

 
 
 
 
 
 

BacheArthur - Arthur Vandeputte 3e jaar leiding 

 
Yowyowyow! Ik ben Bachearthur, ik ben duidelijk het 

belangrijkste onderdeel van de tent, want waarvoor dient een 

tent? Inderdaad, om droog kunnen slapen, daarom zou op de 

natte grond slapen dus ondenkbaar zijn!! Ik kan helaas 

verdwaalde slakken niet altijd uit jullie schoenen houden 

maar ik doe men best! Daarnaast neem ik op overlife ook de 

volledige taak van de tent over, dit bewijst maar weer eens 

mijn essentiële functie! Langs de andere kant hoop ik wil niet 

te vaak te moeten gebruik worden want hoe meer droge 

dagen op kamp hoe beter! 

 
 
 
 
 

Tentpocket Wout - Wout Stockman 2e jaar leiding 

 
Goeiemorgen, goeiemiddag en goeienavond! Mijn naam is 

Tentpocket Wout en ik ben een van de handigste onderdelen 

van de tent. Ik ben de ideale opbergplek voor alles wat je vaak 

nodig hebt en vlug kwijtraakt. Het komende jaar zal ik dan ook 

jullie een top scoutsjaar proberen te bezorgen door mijn rol als 

tentpocket tot mijn beste kunnen uit te voeren. Zo zal er nooit 

iemand nog zijn zaklamp of vork dit jaar kwijtraken. 
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Astrormkoortje - Astrid Ballegeer 5e jaar leiding 

Yelooo, omdat menig jojo vorig jaar mijn hart gestolen heeft, blijf ik nog een jaartje de boel 

recht houden als Astrormkoortje. Ik zorg er voor dat de spanning er in blijft en hou tent + 

inhoud altijd op het juiste pad. Ik hou van alle seizoenen en ga voor jullie jojo’s door weer en 

WilliamWind, echter mijn lievelingsseizoen is de herfst omdat ik in dit winderig seizoen mijn 

echte kracht kan showen. Naast een rots in de branding op de meest bloedstollende 

momenten vervul ik nog een andere rol. Als het gras hoog staat, kan dit wel eens kietelen in 

mijn oksels. In die kleine astrormkoortsige handjes heb ik daarom altijd een tekentang zitten 

waardoor ik rap korte metten maak met die vieze vieze overbodige beesten! Tot snel en hou 

jullie intussen haaks! 

 
 

Eva-opbergzak - Eva Hanssens   

3e jaar leiding 

Halloooo allemaal! Eva-opbergzak hier, velen 

zullen mij al kennen van vorig jaar, maar voor de 

nieuwelingen, een zeer aangename kennismaking! 

Mijn taak klinkt misschien zeer onbelangrijk maar 

dit is hij ze-ker niet, ik zorg er voor dat alle 

onderdelen veilig opgeborgen zitten. De kwaliteit 

van de tent blijft zo optimaal! Ik zal ook dit jaar 

proberen er een fantastisch jaar van te maken, 

met deze medeleiding en plezante jojo’s moet dat 

zeker lukken. Tot snel allerliefsten xxxxxxxxxx 
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Vergaderingen eerste semester 

 

4 september 14u30-17u - gewone vergadering 

Vandaag zetten we voor de eerste keer onze tent op, 

SPANNEND!! Maar de tent zelf hebben we nog niet volledig, tijd 

om deze dus eens te gaan zoeken en samen te stellen. Hopelijk 

kunnen we dan op het einde van de dag allemaal samen lekker 

droog slapen. 

 

11 september 14u30-17u - gewone vergadering 

Stokken, binnen - en buitenzeil , opbergzak, touwtjes, haringen, … al het materiaal heeft een 

bepaalde levensduur. Ook onze derdejaars zijn aan hun laatste jaar gekomen. Daarom 

moeten we afscheid nemen van hen, niemand heeft namelijk voordeel aan een versleten 

tent… 

 

18 & 19 september - overgangsweekend (info volgt) 

Dit weekend zullen we de tent extra goed moeten opzetten omdat we er met heel de scouts 

in moeten gaan. TIP: slaap niet langs de zijkant. Tijdens dit weekend zullen we “jammer 

genoeg” afscheid moeten nemen van enkele tentbewoners maar gaan we er gelukkig ook 

nieuwe bijkrijgen. 

 

25 september 14u30-17u - gewone vergadering 

We hebben nieuwe bezoekers in onze tent! We geven ze een warm welkom en bieden ze 

met plezier een plekje aan om te slapen! Pas op we hebben ook van horen zeggen dat die 

bezoekers niet de properste zijn, doe dus zeker kleren aan die vuil mogen worden ;) 

 

2 oktober – confituur verkoop (info volgt) 

Tenten onderhouden is niet goedkoop, gelukkig is er een oplossing! Deze week verkopen 

we allemaal samen confituur om onze tenten zo fris en fruitig mogelijk mee te krijgen op 

kamp. Info volgt!  

 

9 oktober 14u30-17u - gewone vergadering 

Oei, iemand heeft de patrouille koffer niet goed gesloten en er zijn 

allemaal wasberen gekomen om al het eten op te eten! Gelukkig hebben 

de wasberen een spoor van kakjes nagelaten en kunnen we hen terug 

gaan nemen! De wasberen zullen niet snel nog eens zo een streek 

uithalen laat ze er maar van weten jojo’s! 

 

16 oktober 14u30-17u - oudleiding 

OOOH NEE!! William Wind heeft Cjaloe Stok, Tentpocket Wout, Eva Opbergzak, Noharing, 

Remi Rits, Astormkoord en Bachearthur volledig weg geblazen, maar niet getreurd we 

hebben voor deze week even een andere tent gehuurd! Maak hem niet kapot he!!!! 
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23 oktober 14u30-17u - gewone vergadering 

De winter nadert en de tent wordt al wat kouder, er moet een vergadering worden geregeld 

waar we de verwarmingsmogelijkheden overlopen voor onze tent! Een kachel, een 

kampvuur, warme stenen, iedereen een kersenpitkussen??!! het wordt een lange 

vergadering!! 

30 oktober 14u30-17u - gewone vergadering 

De tent stond in de zon ‘s ochtends en deze is helemaal kokend heet geworden! Een goede 

plaatsing en oriëntatie van een tent is cruciaal voor succes! daarnaast is een oververhitte 

tent niet goed voor de onderdelen! In zo een tent lijkt de winter toch wel nog ver weg, steek 

eens dat kersenpitkussen weg... 

 

6 november 14u30-17u - gewone vergadering 

Zouden er mensen zijn die hun hele leven in een tent doorbrengen? Wat een scouties 

moeten dat wel niet zijn dan! We gaan op zoek naar manieren om de tent gezelliger te 

maken opdat je er voor altijd zou willen zijn! De standaard onderdelen hebben er sowieso 

graag wat extra vrienden bij! 

 

13 november 14u30-17u - gewone vergadering 

Amai het is koud in de tent. Misschien moeten wat meer bewegen om wat warmte te 

creëren. Breng hiervoor zeker (warme) sportieve kleren mee! 

 

20 november - K&W (geen vergadering) 

Oei, er hangt een enorme kaaslucht in onze tent, dit 

waarschijnlijk door al jullie stinkvoeten. Ons lijkt het beter om 

deze een weekendje te laten verluchten, daarom is er geen 

vergadering deze week. Gelukkig kunnen jullie wel echte kaas 

komen eten op onze kaas - en wijnavond !!! info volgt 

 

27 november 14u30-17u - gewone vergadering 

Onze tent heeft een weekje lekker kunnen verluchten en is weer klaar voor gebruik. MAAR, 

de muizen in het lokaal hebben Cjaloe Stok uit Eva Opbergzak ontvoerd. O WEE O WEE! 

Maar niet getreurd hè Jojo’s, want Cjaloe Stok is de muizen te slim af. Als je goed luistert 

kun je zijn gekend gekling in de verte al horen. KLING KLING! KLING KLING! Neem jullie 

goed gehoor deze vergadering mee zodat we Cjaloe Stok kunnen redden van de muizen. 

 

4 december 14u30-17u - gewone vergadering 

Rémi Rits zijn ritsbeentjes zijn de laatste weken veel open en toe gegaan. Hierdoor is Rémi 

Rits heel wat van zijn rits tandjes kwijtgespeeld en gaat hij nu niet meer SMOOTH open. 

Gelukkig heeft Basjarthur heel wat tandjes kunnen opvangen, maar er liggen er nog veel in 

de tuin. Breng vandaag jullie metaaldetector mee naar de scouts, zodat Rémi Rits weer 

SMOOTH open en dicht kan. 
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11 december 19u-21u - avondvergadering 

Er schijnt vanavond een enorm mooie sterrenhemel in de lucht te hangen. Daarom zetten 

we onze tent vandaag s’ avonds op zodat we allen samen kunnen genieten van de Kleine 

Leeuw en de Grote Beer. #STARGAZING 

18 december 19u-21u - avondvergadering 

Deze avond blijkt het minder mooi weer te worden. William wind blaast sneeuw onze richting 

uit. Het wordt zeer belangrijk dat we de tent extra stevig opzetten vannacht zodat we de 

nacht kunnen overleven. Maar wie heeft vorige week de tent zo slordig opgeruimd? 

Norharingen te kort en de Astromkoordjes in de knobbel. Hopelijk lukt het om voor de 

winterstorm de tent helemaal paraat te krijgen! 

 

25 december - geen vergadering 

We leggen onze tent even in het materiaalkot om hem te beschermen tegen het winters 

weer. TOT VOLGEND JAAR!! 

 

1 januari - geen vergadering 

Wauw wat een weertje… Echt geen weer om tenten op te zetten, laat staan erin te slapen! 

Deze week laten we de tent hoog en droog liggen. Volgende week zien we jullie graag terug 

op onze nieuwjaarsreceptie, een groot kampvuur zal ons dan wel warmhouden!! 

PS: de tent ver genoeg zetten hé… brandgevaar enzo 
 

8 januari - nieuwjaarsreceptie (geen vergadering) 

Joepie! Tijd voor een feestje! Vanavond is het nieuwjaarssreceptie, Wie komt er ook? Het 

wordt weer een zeer gezellige bedoening. Gelukkig moeten wij deze week onze tent niet 

opzetten. De verkenners zorgen daar voor. Vuur, onderdak en warme drankjes. Wat heb je 

nog meer nodig? Tot dan! 

 

15 januari 19u-21u - avondvergadering 

Welkom terug!! We zullen voor het begin van het jaar nog even te tent in de avond 

moeten opzetten. Neem zeker een zaklamp mee zodat je je gerief terugvindt in je 

rugzak. 

 

22 januari 19u-21u - avondvergadering 

Oh nee! Onze tent is nat opgeplooid geweest in Eva Opbergzak. Nu stinkt de tent en 

zijn er schimmelplekken. Hier willen wij in kamp niet in slapen. Dringend tijd voor een 

grote kuis in de tent. Iedereen neem 1 iets van schoonmaakgerief of -product mee. Dit 

zal noodzakelijk zijn! 

 

30 januari 19u-21u - avondvergadering 

Wat semester was me dat. De tent en wij hebben het overleefd. Door wind, regen en 

sneeuw, een Saeftingher kan alles aan! We kunnen ons nu wel pro’s noemen in tenten 

opzetten. Hopelijk behouden jullie de skills tot in juli. Want dan gaan we op kamp en ligt de 

verantwoordelijkheid bij jullie. Maar nu nog een grote kuis en alles tip top in orde brengen, 

zodat we geen miserie hebben op kamp. 
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18 – 19 september 

2 oktober 

29-31 oktober 

20 november 

8 januari 

19 februari 

19 maart 

23 april 

BELANGRIJKE DATA 
Overgangsweekend 

Confituurverkoop 

Charterweekend 

Kaas & Wijn 

Nieuwjaarsreceptie 

SAEF VA (onder voorbehoud uiteraard!) 

Bethunecross 

Groepsfeest 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

PRAKTISCH 

Thierry Lankiane 0479 72 68 18 

Emma Busschaert 0498 38 54 55 

Baptiste Pollefeyt 0478 55 85 70 

Viktor Skatchkoff 0486 85 00 99 

Arthur Ballegeer 0470 30 76 89 

Edward Sandra 0475 65 64 00 

Robbe Verscheure 0498 15 28 44 

HUISREGELS 

1. Elke zaterdag afspraak om 14u aan het lokaal in de Sint-Martenslatemlaan 1a te 

Kortrijk. Einde vergadering is om 18u, maar blijf gerust wat plakken in de 

verkennerbar! 

2. Je komt ten allen tijde met de fiets. 

3. Je komt in PERFECT uniform, d.w.z. incluis das en hemd. 

4. Als je niet kan komen, verwittig je zo snel mogelijk iemand van de leiding (liefst 

vóór vrijdagavond). 

5. Het lidgeld moet asap gestort worden naar BE89 7360 6585 5485 (dan pas ben je 

verzekerd!) 

1 kind: 45 euro 

2 kinderen: 80 euro 

3 kinderen 105 euro 

4 kinderen: 120 euro 
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DATUM UUR VERGADERING 

4/09 14u-18u gewone vergadering 
*enkel met de 2e en 3e jaars, de 
1e jaars zitten nog 2 
vergaderingen bij de jojo’s! 

11/09 14u-18u gewone vergadering 
*enkel met de 2e en 3e jaars, de 
1e jaars zitten nog 2 
vergaderingen bij de jojo’s! 

18/09 – 19/09 info volgt Overgangsweekend 

25/09 14u-18u Doop + parlement 

2/10 info volgt confituurverkoop 

9/10 14u-18u gewone vergadering 

16/10 14u-18u gewone vergadering 

23/10 14u-18u gewone vergadering 

29/10 – 31/10 info volgt CHARTER 

6/11 14u-18u gewone vergadering 

13/11 14u-18u gewone vergadering 

20/11 geen vergadering kaas & wijn 

27/11 14u-18u gewone vergadering 

4/12 14u-18u gewone vergadering 

11/12 19u-21u avondvergadering 

18/12 geen vergadering  

25/12 geen vergadering  

1/01 geen vergadering  

8/01 info volgt nieuwjaarsreceptie 

15/01 19u-21u avondvergadering 

22/01 19u-21u avondvergadering 

29/01 19u-21u avondvergadering 
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Voorstam 2021-2022 
 
 

Pol Nachtergaele: 0497 27 92 75  Email: saeftinghe.voorstam@gmail.com 
Margot Vanhauwaert: 0492 84 86 00 Rekeningnummer: BE67 7360 6585 5687 
 
 
Belangrijke data:  
-Overgangsweekend: 18/09-19/09 -Bethunecross: 19/03 

-Confituurverkoop: 02/10   -Stagevergadering: 12/03 
-Weekend: 15/10-17/10   -Groepsfeest: 23/04 
-Kaas&Wijn: 20/11 
 
 
 
  

Datum Vergadering Uur 

04/09 Eerste vergadering 13u-18u 

11/09 Vergadering 13u-18u 

18/09-19/09 Overgangsweekend info volgt 

25/09 Inwijding  13u-18u 

02/10 Confituurverkoop info volgt 

09/10 Vergadering 13u-18u 

15/10-17/10 Weekend info volgt 

23/10 Vergadering 13u-18u 

30/10 Vergadering 13u-18u 

06/11 Vergadering 13u-18u 

13/11 Stagevergadering info volgt 

20/11 Kaas&Wijn info volgt 

27/11 Vergadering 13u-18u 

04/12 Vergadering 13u-18u 

11/12 Avondvergadering 18u-21u 

18/12 Avondvergadering 18u-21u 

25/12 Geen vergadering :(( 

01/01 Geen vergadering :(( 

08/01 Nieuwjaarsreceptie (geen) info volgt 

15/01 Avondvergadering 18u-21u 

22/01 Avondvergadering 18u-21u 

29/01 Avondvergadering 18u- 21u 

mailto:saeftinghe.voorstam@gmail.com
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De voorstam, 
uw goedkope werkkracht! 

 
De voorstam gaat ook dit jaar op kamp naar het buitenland. Om dit te  
financieren helpen wij u graag verder waar mogelijk.  
 
 
Zoekt u nog enkele capabele werkkrachten om:  
 - op uw feesten, recepties, evenementen, etc. te werken? 
  - te helpen met uw verhuis?  

 - zaken op te bouwen of zelfs afbreken?  
 - te tuinieren?  
 - eender welke job of karweitje te doen? 
 
  
Alles valt te bespreken, we zijn met 10 enthousiaste werkers en 
helpen u met plezier verder!  
 
 
Aarzel niet om ons te contacteren via volgende 
kanalen: 
 - Pol Nachtergaele:   0497 27 92 75  
 - Margot Vanhauwaert:  0492 84 86 00  
  - saeftinghe.voorstam@gmail.com  
 
 
 
Stevige linker,   
De voorstam 
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Wie is wie?  
 

Groepsleiding  
Ciel Brys +32 497 32 71 84 
Margot Vanhauwaert +32 492 84 86 00 
Arthur Ballegeer  +32 470 30 76 89 
 

Materiaalmeesters 
Edward Sandra +32 475 65 64 00 
Raf Versavel +32 472 23 29 90 
Robbe Verschuere +32 498 15 28 44 
Wiliam Leperre  +32 468 22 37 29 
Lucas Barbe +32 478 60 11 23 
Secretaris 
Eva Hanssens +32 498 57 41 98 
 

Kapoenenleiding  
Matteo Leenknecht +32 476 77 70 98 
Edward Roussel +32 475 25 01 03 
Luz Verschuere +32 477 21 89 13 
Michelle Vanrobaeys +32 471 35 05 29 
Juliette Beudaert +32 496 25 98 50 
Myrthe Vandevyvere +32 479 66 98 66 
Aline Vandelannoote +32 485 75 14 74 
Miro Leenknecht +32 468 28 72 52 

Lucas Barbe +32 478 60 11 23 

Welpenleiding 

Hannes Bamelis +32 471 62 22 65 

Cis Devoldere +32 491 11 80 17 

Amélie Cibei +32 470 54 67 09 

Jill Courselle +32 494 78 69 11 

Luna Skatchkoff +32 497 73 06 56 

Lucy Lankiane +32 468 57 33 10 

Raf Versavel +32 472 23 29 90 

Matteo Martin +32 476 38 03 95 

Freya Decaluwe +32 474 99 91 20 

Zoé Vandenberghe +32 468 16 28 70 

Jojoleiding 

Astrid Ballegeer +32 492 64 92 90 

Ciel Brys  +32 497 32 71 84 

Arthur Vandeputte +32 496 93 93 80 

Eva Hanssens +32 498 57 41 98  

William Leperre +32 468 22 37 29 

Remi Cauliez +32 471 71 52 35 

Wout Stockman +32 497 75 20 52 

Nora Coussement  +32 496 69 28 57 

Verkennerleiding  

Thierry Lankiane +32 479 72 68 18 

Emma Busschaert +32 498 38 54 55 

Baptiste Pollefeyt +32 478 55 85 70 

Edward Sandra +32 475 65 64 00 

Arthur Ballegeer +32 470 30 76 89 

Robbe Verschuere +32 498 15 28 44 

Viktor Skatchkoff  +32 486 85 00 99 

Voorstamleiding 

Pol Nachtergaele +32 497 27 92 75 

Margot Vanhauwaert  +32 492 84 86 00 
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