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Beste leden, 
Beste ouders, 
Beste leiding, 
Beste Saeftingher 
 
 
Het is weer zover, een nieuw boekje, een nieuwe leidingsverdeling, een nieuw jaarthema 
opnaaien. Alvorens het nieuwe jaar start blikken we graag nog eens terug op het voorbije jaar. 
Eindelijk was het zover, terug een volledig normaal scoutsjaar. Wat deed het deugd om terug 
alle leden elke zaterdag in het echt te mogen verwelkomen, zorgeloos op weekend te kunnen 
gaan, groepsfeest en al onze andere schitterende evenementen weer te mogen organiseren, 
… Het was fantastisch om te zien hoe onze scouts leeft tijdens het groepsfeest. Een 
welgemeende dankjewel aan iedereen die ons het afgelopen jaar steunde op welke manier 
dan ook. 
 
Na een geweldig jaar volgde natuurlijk de apotheose, onze kampen! De kapoenen trokken 
naar Wezemaal voor een vijfdaagse vol spel en plezier. De welpen maakten Destelbergen 
onveilig en de jongverkenners proefden van het echte scoutsleven tijdens hun verblijf in 
Daverdisse in de Ardennen. De verkenners gingen dit jaar op buitenlands kamp en kwamen 
terug uit Bosnië en Herzegovina met ontelbare prachtige herinneringen. De voorstam ten 
slotte beleefde de drie weken van hun leven in Armenië en Georgië. Na de kampen moesten 
we jammer genoeg afscheid nemen van enkele leiding die een punt zetten achter hun 
leidingscarrière. Maar ongetwijfeld zien we hen in de toekomst vaak terug. Want Saeftinghe is 
en blijft een warme familie. 
 
Het derde weekend van september zetten we naar goede gewoonte het scoutsjaar in met 
een knallend overgangsweekend. We hopen verder om u talrijk te mogen verwelkomen op 
kaas & wijn, bethunecross, groepsfeest. We hebben er met de voltallige leidingsploeg enorm 
veel goesting in. We maken er opnieuw een onvergetelijk jaar van!! 
 
 
 
Stevige linker, 
De groepsleiding – Arthur, Robbe en Wout   
 
groepsleidingsaeftinghe@gmail.com 
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Belangrijke info en data 
Overgangsweekend   17 - 18 september 2022 

Confituurverkoop   8 oktober 2022 

Kaas en wijn    19 november 2022 

Nieuwjaarsreceptie   7 januari 2023 

Bethunecross    18 maart 2023 

Groepsfeest    22 april 2023 

Daguitstap    6 mei 2023 

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  
Het inschrijvingsgeld stort je op de groepskas: BE69 7360 6585 4778 met vermelding van de naam van 
je kind + tak. Snel storten is belangrijk voor de verzekering! Per kind is het €55. 

 

 
 

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

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

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

http://www.scoutssaeftinghe.be/
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KAPOENEN IN HET

 

 2022-2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Dag lieve kapoenen,  

Er waren eens … 
negen nieuwe leiding die enorm veel zin hebben in het nieuwe scoutsjaar! We zijn helemaal klaar om 
jullie allemaal te verwelkomen in ons Sprookjesbos en we kunnen niet wachten om samen met jullie 
aan het nieuwe jaar te beginnen. Dit jaar starten we opnieuw met een heleboel nieuwe kapoenen en 
zullen we samen in het grote Sprookjesbos de meest spannende avonturen beleven. Wij zijn alvast 
klaar voor een geweldig scoutsjaar! 

 

Praktische afspraken:  
Elke zaterdag spreken we af met de kapoenen om 14u30, aan de vijver naast ons lokaal (Sint-Martens-
Latemlaan 1 te Kortrijk),  tenzij anders vermeld. Na een geweldige namiddag verzamelen we om 17u 
op dezelfde locatie om je kapoen terug op te halen. 
Je komt naar de vergadering in uniform: scoutshemd + scoutsdas. Deze kan je kopen in de 
Hopperwinkel (scoutswinkel) te Harelbeke.  
In december en januari zijn enkele vergaderingen ‘s avonds omdat de leiding dan blok en examens 
heeft. Zorg voor de avondvergaderingen zeker dat je kapoen warm gekleed is.  
Als je kapoen niet kan komen, gelieve ons dan op voorhand te verwittigen! Dit kan via het e-mailadres 
kapoenensaeftinghe@gmail.com of op één van onze gsm nummers (zie hieronder).  
  
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!  
Per kind: €55 

 

Contactgegevens: 

Juliette Beudaert: +32 496 25 98 50  Mail verantwoordelijke  
Miró Leenknecht: +32 468 28 72 52 Financieel verantwoordelijke  
Otto-Jan Desmet:            +32 498 47 21 77 Aanwezigheden verantwoordelijke 
Lena Vandevyvere: +32 475 30 19 37 Media verantwoordelijke  
Ciel Brys:  +32 497 32 71 84 
Luna Skatchkoff: +32 497 73 06 56 
Aline Vandelannoote: +32 485 75 14 74 
Lenny Courselle:             +32 494 77 56 54 
Viktor Verhaeghe: +32 470 69 77 87 
E-mailadres: kapoenensaeftinghe@gmail.com 

 

Belangrijke data: 
Overgangsweekend:  17 - 18 september 2022 
Doop/verwelkomingsspel: 24 september 2022 
Confituurverkoop:  8 oktober 2022 
Kaas & Wijn:   19 november 2022 
Nieuwjaarsreceptie:  7 januari 2023 
Kamp:    Begin juli 2023 (exacte data volgt)  

 

 

mailto:kapoenensaeftinghe@gmail.com
mailto:kapoenensaeftinghe@gmail.com
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DE LEIDING 
 

 
Otto-Jan Desmet - 1ste jaar leiding 
Dag kapoenen, ik ben Otto-Jannek. Waarschijnlijk kennen jullie mijn niet zo goed, dit kan 
heel goed kloppen want ik ben namelijk nieuw in het sprookjesbos. Zoals jullie kunnen 
zien heb ik een heel lange nek. Hiermee kan een heel goed overzicht houden over het 
sprookjesbos. Zo’n lange nek hebben is natuurlijk niet altijd handig, ik moet mij vaak 
bukken zodat ik mijn hoofd niet stoot. Gelukkig gebeurt dit niet te vaak, oef! Ik heb alvast 
heel veel zin in dit jaar. Ik hoop jullie ook. Tot dan! 

 
 
 

 
Miró Leenknecht - 2de jaar leiding 
Dag lieve kapoentjes,  
Ik ben Miroodkapje en het is mijn 2de jaar als leiding in het mysterieuze 
sprookjesbos. Een tijdje geleden werden mijn oma en ik opgegeten door de grote 
boze Cjaloe, gelukkig werden we gered… Toen heb ik mezelf de belofte gemaakt om 
jullie elke week de beste vergadering OOIT te geven!! Ik kan niet wachten om samen 
met jullie allerlei toffe avonturen te beleven! Tot binnenkort!! 

 
 
Juliette Beudaert - 2de jaar leiding 
Heyhey  allerliefste kapoenen!! Ik ben jettiepoester en ik woon samen met mijn 
prins nu al 2 jaar in ons magische Sprookjesbos. Dat was jammer genoeg niet altijd 
zo … . Vroeger woonde ik samen met mijn boze stiefzussen en stiefmoeder en was 
ik heel verdrietig. Gelukkig kreeg mijn leven een heel andere wending wanneer ik 
met de prins trouwde en we samen in het Sprookjesbos gingen wonen. Ik kan niet 
wachten om al dit magisch met jullie te delen dit jaar want geloof mij vrij, ons 
Sprookjesbos is de mooiste plek op aarde!! Ik kijk er enorm naar uit om jullie 
allemaal (terug) te zien, hopelijk jullie ook :)) Tot heel snel kapoentjes!!  
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Lena Vandevyvere - 1ste jaar leiding 

Dag lieve kapoenen! Ik ben de kleine zeemlenamin. Dat is een beetje 
tegenstrijdig, want ik ben absoluut niet klein! Jullie zullen mij waarschijnlijk 
nog niet zo goed kennen, ik ben net zoals een paar andere vrienden nieuw in 
het Sprookjesbos. Het is dan ook uitzonderlijk dat ik volgend jaar het 
Saeftinghse land zal betreden. Normaal breng ik mijn tijd  voornamelijk onder 
water door, in de prachtige diepzee! Je zal mij de eerste vergadering kunnen 
herkennen aan mijn rode lokken en prachtige zeemeerminstaart. Kom gerust 
eens kennismaken, want ik heb suuuuuper veel zin om de fantastische 
kapoentjes beter te leren kennen! Tot in september!! 
 
 
 
 
 

 
Ciel Brys - 5de jaar leiding 

Hey kapoentjes ik ben de GROTE BOZE CJALLOE! 
Ik kan je aanraden om niet te veel alleen door het grote bos te lopen, 
anders zou je mij wel eens tegen kunnen komen! Ik lijk misschien heel 
vriendelijk maar dat zou wel eens vals kunnen zijn… ik heb zelf al eens 
Miroodkapje en haar oma verslonden, jammer genoeg heeft de 
boswachter hun bevrijd en mij achtergelaten met een dikke steen in 
mijn maag. Niet echt ideaal als je dan naar het toilet wil :( Maar hoe dan 
ook ik sta te popelen om jullie komende jaar iedere week een geweldige 
namiddag te bezorgen!  

 
 

 
 
 
 
 
 
Luna Skatchkoff - 3de jaar leiding 
Dag lieve kapoentjes, mijn naam Belleuna. Ik ben de dromer van de 
groep. Je kan me altijd wel al zingend door ons sprookjesbos zien 
passeren, op zoek naar een mooie roos voor in mijn kasteel. Zoals al 
mijn boeken ken ik dit bos van binnen en buiten dus neem ik jullie 
graag mee op veel avonturen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik 
kan al niet wachten om jullie te verwelkomen is ons magische bos. En 
jullie elke zaterdag opnieuw te entertainen met mijn boeken :) 
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Aline Vandelannoote- 2de jaar leiding 
Welkom terug kapoenen! Ik ben Alinaddin en samen gaan we al vliegend het 
Sprookjesbos verkennen. Dit is mijn tweede jaar leiding en ik ben opnieuw 
helemaal klaar voor duizend-en-één-vergaderingen vol avontuur en plezier! Ik 
ben afkomstig uit de woestijn, maar ondertussen ken ik vanuit de lucht het 
Sprookjesbos op mijn duimpje, dus niet gevreesd. Elke zaterdag heb ik mijn 
magische lamp bij. Als ik er drie keer over wrijf, komt de geest tevoorschijn die 
al mijn wensen vervult. Ik wens alvast een fantastisch jaar!!! Tot snel 
kapoenen! 
 
 
 
 
 

 
 
Lenny Courselle - 1ste jaar leiding 
YO kapoentjes! ik ben Lengenie, de wonderlamp van Alinaddin. 
Ik ben eerste jaar leiding en wil er samen met jullie een topjaar van 
maken. Ik zal dan ook ook elke zaterdag klaarstaan om jullie met m’n 
magische lampenkrachten te amuseren. Hopelijk hebben jullie er 
evenveel zin in als ik! Als jullie wensen hebben weet je waar je moet 
zijn hé!! 
DE LAMPIGE GROETJES  
LENGENIE DE WONDERLAMP 

 
 
 

 
 

Viktor Verhaeghe - 1ste jaar leiding 
Goeiemorgen kapoenen! Ik ben Viktoornroosje en het laatste dat ik me herinner 
is dat ik mij aan mijn spinnewiel heb geprikt. Ik heb daardoor de voorbije 
honderd jaar als een roosje geslapen en werd plots wakker in dit mooie 
sprookjesbos. Doordat ik heel de tijd aan het slapen was kennen jullie mij 
waarschijnlijk nog niet zo goed, want dit is het 1ste jaar dat ik wakker ben in het 
sprookjesbos. Maar na al dat slapen heb ik heel veel zin gekregen om leuke 
spelletjes met jullie te spelen. Hopelijk jullie ook! Tot snel!!!!  

 
 
 

 
 
 
 



 9 

DE VERGADERINGEN 

3/9: eerste vergadering (14u30-17u)  
Vandaag is jullie eerste dag in het sprookjesbos, Joepieee! Iets heel belangrijk dat jullie 
moeten weten is dat je makkelijk kan verdwalen in het sprookjesbos. Daarom is het 
belangrijk dat we eerst op verkenning zullen gaan. We willen niet verdwalen natuurlijk!   

 
10/9: gewone vergadering (14u30-17u)  
Vandaag verlaten de ‘3de’ jaars kapoenen ons sprookjesbos. En beginnen een nieuw 
avontuur bij de Welpen. Zijn ze hier klaar voor? Dit zullen we vandaag ontdekken! Onze lieve 
vrienden verdienen natuurlijk een prachtig afscheid. Ook dat nemen we voor onze rekening! 

 
17/9-18/9: overgangsweekend (info volgt)  
JOEPIE, overgangsweekend! We gaan met heel de scouts samen van zaterdag tot zondagmiddag op 
weekend. Waar jullie gezellig in tenten mogen slapen… Spannend!! 
Meer info volgt! 

 
24/9: verwelkomingsspel – doop/verwelkomingsspel (14u30-17u)  
Na het ‘oversmijten’ van de 3de jaars, is het aan de nieuwe kapoentjes om eens 
te tonen hoe dapper en avontuurlijk ze wel niet zijn! We zullen diep in het 
sprookjesbos gaan verkennen en alle obstakels trotseren. Trek zeker je vuile 
kleren aan, want wie weet wat we allemaal zullen tegenkomen… 
(BELANGRIJK: kleren aandoen die nat/vuil mogen worden!)  

 
1/10: gewone vergadering (14u30-17u)  
Er gaat al jaaaren een gerucht rond dat er in ons Sprookjesbos dat er ergens een magische wensput 
zou zijn. Wij willen die natuurlijk super graag vinden zodat alle onze wensen uitkomen. Jammer 
genoeg kunnen we dit niet alleen een zouden we dus alle hulp van de kapoenen kunnen gebruiken!! 
helpen jullie vandaag mee met zoeken?  

 
8/10: confituurverkoop (info volgt)  
Vandaag gaan we samen met alle andere leden van onze scouts confituur verkopen. Met deze 
financiële actie proberen we zo veel mogelijk centjes te verdien om super leuke dingen te doen op 
ons groot kamp deze zomer!! Daarom is het natuurlijk heel belangrijk dat er zoveel mogelijk 
kapoenen aanwezig zijn.  
Meer info volgt!  

 
15/10: oudleiding (14u30-17u)  
Het sprookjesbos is zoals jullie weten al enorm oud. Zelf Sinterklaas heeft nog niet zoveel jaren op 
zijn teller staan. Lang laaaang geleden leefden er ook fantastische figuren in ons bos. Vandaag tonen 
wij onze gastvrijheid, en heten wij die oude sporookjesfiguren welkom. Beloven jullie een beetje lief 
te zijn voor onze voorvaderen? Ze zijn ons sprookjesbos immers niet meer gewoon … 

 
 

22/10: gewone vergadering (14u30-17u)  
Er is een echte ramp in het sprookjesbos. En wij hebben dringend (!!) de hulp nodig van onze 
kapoenen. Het vliegend tapijt van Alinaddin is stuk. We hebben samen al met man en macht het 
tapijt proberen herstellen, maar het lukt ons echt niet. Helpen jullie ons vandaag mee? Alinaddin zal 
jullie héél dankbaar zijn!  



 10 

 
29/10: Halloween vergadering (14u30-17u) 
Booooooooooooh!!! De engste tijd van het jaar is er weer! Loop nu dus maar zeker niet alleen in het 
bos of je zou de enge GROTE BOZE CJALLOE of andere enge dieren tegenkomen… Maar er is een 
oplossing! Doe je engste outfit aan deze vergadering! 

 
5/11: gewone vergadering (14u30-17u) ciel 
Miroodkapje is de weg naar oma kwijt geraakt :O Hij vindt de weg niet meer terug een staat nu met 
al dat lekkers ergens verdwaald in het sprookjesbos. Als we niet op tijd zijn kan het wel eens fout 
aflopen… HELP JIJ MIROODKAPJE DE WEG TERUG TE VINDEN? 

 
12/11: stagevergadering (14u30-17u)  
We krijgen onverwacht bezoek in ons sprookjesbos. Een groepje verdwaalde voorstammers komt 
langs … Ik heb gehoord dat ze hier ook graag willen komen wonen. Maar daarvoor heb je natuurlijk 
nieuwe huisjes nodig. Laten we ze samen helpen zodat onze nieuwe vrienden zich thuis gaan voelen. 

 
19/11: kaas en wijn - geen vergadering (info volgt)  
Oei, repelsteeltje heeft al ons eten gestolen dus moet de leiding er een hele dag achter gaan zoeken. 
Hopelijk vinden we het tegen de avond zodat we allemaal samen van de kaas en wijn kunnen 
genieten ;)  
Meer info volgt! 

 
26/11: gewone vergadering (14u30-17u) 
Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? PAS OP!!! De heks 
heeft Hans gevangen en wil hem opeten… Helpen jullie met Grietje mee om 
Hans te redden? Hans en Grietje zijn ook hun weg kwijt. Al hun broodkruimels 
zijn opgegeten door de wilde dieren in het Sprookjesbos. Helpen jullie ook mee 
de weg naar huis terug te vinden? 

 
3/12: Sinterklaas (14u30-17u) 
Jullie kennen waarschijnlijk wel allemaal het verhaal van Sinterklaas? Deze heilige man uit Spanje 
trotseert elk jaar samen met zijn paard en roetpieten alle daken van het land. Na een lange tocht op 
zijn stoomboot, komt hij vandaag speciaal op bezoek in ons Sprookjesbos! Hopelijk zijn jullie dit jaar 
flink geweest, want de Sint weet alles…  

 

10/12: avondvergadering (17u-19u)  
Ooooooo neee, de magische lamp is gestolen!!!!! Willen jullie allemaal helpen om de magische lamp 
terug te vinden? Anders geraakt Lengenie nooit meer uit de magische lamp en zullen we hem niet 
meer terug zien. Met ons alles zetten we ons beste beentje voor om hem te helpen. 

 
17/12: avondvergadering (17u-19u)  
Zoals jullie weten zit Hans al enkele dagen opgesloten in het peperkoekenhuisje. Onlangs is hij zijn 
botje verloren… De blinde heks zal nu in plaats van het botje de echte vingers van Hans vastnemen. 
Ze zal denken dat Hans vet genoeg is om op te eten!! We hebben dringend een oplossing nodig, 
anders verliezen we één van onze sterkste krachten van het sprookjesbos … 

 
24/12: geen vergadering  
Jettiepoester, Belleuna, De Kleine Zeemlenamin en Viktoornroosje houden vandaag hun 
maandelijkse tea-uurtje. Dit is een afspraak waarbij ze thee drinken en véééél roddelen over de 
andere sprookjesfiguren. Otto-Janek heeft ze betrapt en een straftochtje gegeven. Rodelen hoort 
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immers niet thuis in het sprookjesbos! Maar door die straftochtjes kan de leiding vandaag niet 
afreizen naar het Saeftinghse land :((  

 
31/12: geen vergadering  
Alinnadin ligt al een aantal dagen in het ziekenhuis. Ze heeft last van chronische 
vliegangst.  Het probleem is dat enkel zij weet hoe je het vliegend tapijt moet 
besturen. Vandaag zullen de sprookjesfiguren dus niet aanwezig zijn wegens 
gebrek aan vervoer. (Foei Alinnadin!) 

 
7/1: nieuwjaarsreceptie - geen vergadering (info volgt)  
Een nieuw jaar is aangebroken in het sprookjesbos en dat moeten we vieren! Dat 
vieren we helaas niet met een vergadering, maar met een groot feest met hapjes, drankjes en een 
lekker warm kampvuur waar iedereen kan van genieten.  

 
14/1: avondvergadering (17u-19u)  
AAAUUUWWW!! Viktoornroosje heeft zich OPNIEUW aan zijn spinnewiel geprikt en zal in een diepe 
slaap vallen als we niets doen. Deze keer zal een kus niet voldoende zijn om hem te redden. We 
zullen dus een andere manier moeten vinden om Viktoornroosje wakker te houden! Helpen jullie 
mee hem te redden? 

 
 
21/1: avondvergadering (17u-19u)  
Hé-Ho Hé Ho, je krijgt het niet cadeau! Plots staan de 7 dwergen aan ons 
scoutslokaal; Doc, Stoetel, Giechel, Grumpie, Niezel, Bloosje en Dommel 
vragen onze hulp. Ze willen weten welke kapoenen de beste dwergen 
kunnen zijn. Ze zullen ons verschillende opdrachtjes geven waarin duidelijk 
wordt wie zichzelf een professionele dwerg kan noemen.  

 
 

 

28/1: avondvergadering  (17u-19u)  
Hééélp, de Grote Boze Wolf is gesignaleerd in de buurt van de scouts! Het is dus oppassen geblazen 
vandaag. Miroodkapje is vanochtend helemaal alleen naar het bos vertrokken, en we hebben hem 
nog steeds niet gehoord. We zullen een plan moeten bedenken om de wolf te vangen en 
Miroodkapje in veiligheid te brengen. Kunnen we op jullie rekenen? 
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De Crèmekarre 

Welpen 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèmekarre 

Crèmekarre 
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Dag welpen! Dit semester trekken wij er samen op uit met onze crèmekarre. Elke week 
stoppen we ergens anders om er met onze fantastische kar vol lekkere smaken een super 

vergadering van de te maken. De leiding staat alvast te popelen om erin te vliegen, hopelijk 
jullie ook! 

 

Praktische afspraken:  
Elke zaterdag spreken we, tenzij anders vermeld, af met de welpen 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 welp opnieuw komen ophalen om 17u, op dezelfde locatie als waar je je welp 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 welp dan warm gekleed is. Als je welp 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 
welpensaeftinghe@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 welp + tak (= 
welpen)’. Snel storten is belangrijk voor de verzekering van je welp!  
1 kind: € 55 
2 kinderen: € 110 
3 kinderen: € 165 
4 kinderen: € 220 
 

Contactgegevens:  
Freya Decaluwe  0474 99 91 20  Mail verantwoordelijke 
Toon Versavel       0477 65 36 38  Aanwezigheden verantwoordelijke 
Zaza Skatchkoff      0485 35 84 47  Financieel verantwoordelijke  
Myrthe Vandevyvere  0479 66 98 66  Foto verantwoordelijke  
Wout Stockman   0497 75 20 52 
Lucas Barbe                0478 60 11 23 
Raf Versavel                0472 23 29 90 
Zoé Vandenberghe               0468 16 28 70   
Lloyd Kendall                0471 26 75 30 
    

 
E-mailadres: welpensaeftinghe@gmail.com  
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Voorstelling van de leiding  
 laten we even het ijs breken ;-) 

 

Spelucaas-ijs  (Lucas Barbe - 2e jaar leiding) 
Hallo welpen! Ik ben spelucaas-ijs, de beste ijsjessmaak in onze 
crèmekarre -als je van speculoosjes houdt natuurlijk. Ik vergezel 
jullie dit jaar op het tripje op onze crèmekarre! Ik gaf vorig jaar 
leiding aan de kapoentjes, dus de eerstejaars zullen mij wel 
herkennen. Met volle goesting in een nieuw scoutsjaar kan ik niet 
wachten om erin te vliegen. Tot snel! 

 
Woutie Stock (Wout Stockman - 3e jaar leiding) 

Jow Jow, mijn naam is Woutie Stock! Ik ben 
misschien geen ijssmaak, maar wel 
levensnoodzakelijk voor de ijsindustrie. Ik ben 

namelijk hetgeen dat jouw lekkere magnum of raketijsje vasthoudt, niet te 
vergeten dus. Elke zaterdag sta ik, zoals er van een echte frisco-stok 
verwacht wordt, recht en paraat om jullie een leuke vergadering te geven. 
Tot gauw, en vergeet niet; een frisco stok voelt zich het best met een ijsje 
als vest. 

 
Zoerbet (Zoé Vandenberghe-2e jaar leiding) 
Heyhey welpen, niks beter dan een lekker verfrissend ijsje! In de crèmekarre 
vind je ook zoerbet ijsjes. Deze zijn te verkrijgen in allerlei heerlijke 
fruitsmaken: zo heb ik zoet ijs, zuur ijs, bitter ijs,... voor ieder wat wils. Ik heb 
alvast suuuper veel zin in het scoutsjaar en ik kan niet wachten om te 
ontdekken wat jullie lievelingsijsje is. Tot dan ☺ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Belangrijke data:  
Overgangsweekend (info volgt nog!): 17 tem 18 september 2022 
Doop/verwelkomingsspel:   24 september 2022 
Confituurverkoop:    8 oktober 2022 
Kaas & Wijn:     19 november 2022 
Nieuwjaarsreceptie:    7 januari 2023 
Groepsfeest:     22 april 2023 
KAMP:      Begin juli 2023 



 15 

Freysco (Freya Decaluwe - 2e jaar leiding) 
Hoi lieve welpen! Freysco hier! Omdat ik sinds vorig jaar een klein beetje gesmolten ben voor 
jullie heb ik besloten nog een jaartje te blijven plakken! De meesten onder jullie ken ik dus al 
en ik verlang al om de nieuwe ijssmaken onder jullie te leren kennen! Voor wie me nog 
niet kent, geen paniek: ik ben één van de best verkochte ijsjes uit de crèmekarre, 
dus waarschijnlijk gaan we samen heel veel plezier beleven! Voor we het 
nieuwe jaar binnenrijden in de crèmekarre heb ik wel nog een heel 
belangrijke vraag voor jullie… Hoe hebben jullie je frisco het liefst: met of 
zonder nootjes in de chocolade? (omcirkel wat past!)  
 
 
 
 
Strafcciatella-ijs (Raf Versavel - 2e jaar leiding) 

Yeet Welpen! Ik ben het, strafcciatella. Ik ben fris, ik ben zoet, ik ben altijd van de 
partij: warm of koud. Ik heb hier en daar een brokje harde chocolade maar voor 
brave welpen smelten deze als een zoet ijsje voor de zon. Ik sta garant voor een 
ijsglad verloop van de vergaderingen en kan niet wachten met jullie op avontuur 
te gaan. PS. Wat is een specht op een bevroren meer? →  Een ijsbreker 

 
 

Den Toonbank (Toon Versavel-1e jaar leiding) 
Dag lieve welpen. Ik ben één van de belangrijkste 

onderdelen van de crèmekar als toonbank. Zonder 
mij kan je namelijk je favoriete smaak niet uitkiezen. 

Van mij zou je trouwens ook altijd drie bolletjes krijgen ;). Ik 
bied altijd het beste van mezelf aan en zal me ook elke week 
tentoonstellen in de vergadering. 
 
Myrtille-ijs (Myrthe Vandevyvere - 2de jaar leiding) 

Dag dag lieve welpen! Na een jaartje leiding geven aan de kapoenen, is het eens tijd 
om nieuwe ijsjessmaken te ontdekken en dat doe ik dit jaar heel graag samen met 
jullie! Ik verheug me erop om jullie beter te leren kennen en te ondervinden 
welke soort ijsjeseter jullie zijn. Een softy of eerder een fruitig type? Denk daar 

maar eens goed over na en weet het mij te zeggen bij de eerste vergadering. Ik 
verlang al!!!! 

 
 

Lloydspreker (Lloyd Kendall - 1ste jaar leiding) 
Dag welpkes, ik ben het de lloydspreker! Na mijn voorstamjaar ben ik volledig 
klaar om mij te storten op de welpentak met heel veel enthousiasme. Ik heb 
een luide stem zodat jullie mij altijd kunnen horen. Ik verkondig zo met mijn 
luide stem wanneer iedere vergadering is en hoe leuk we die wel zullen 
maken. Zeg wel niet dat de leiding geen gelijk heeft anders gaat mijn sirene 
af. Ik ga mij iedere vergadering volledig geven zodat elke welp zich te pletter 
amuseert! Tot snel!  
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Häagen-Dazaza (Zaza Skatchkoff-1e jaar leiding) 
Dag ijsvrienden!! Ik ben häagen-dazaza (Beste ijsje dat er te vinden 
is ;) ) en dit is het eerste jaar dat ik hier te vinden ben. Maar je vindt 
mij niet in elke crèmekarre, als ik aanwezig ben kunnen jullie zeker 
niet over mij kijken. Ik kom dan ook in veel verschillende groottes 
en smaken. Ik hoop dat ik jullie een heel koel jaar kan bezorgen 
brrrr… 

 
 
 
 

 
Vergaderingen 1e semester 

 
Zaterdag 3 september - 14u30 tot 17u - lokaal 
DING! DING! DING! De ijskar is daar! Iedereen stap in. Klaar om in Kortrijk en omstreken het beste ijs 
TER WERELD te verkopen? Vandaag starten we met scheurende banden en vliegen we er meteen met 
volle goesting in. 
 
Zaterdag 10 september - 14u30 tot 17u - lokaal 
Er is een tijd van komen en helaas ook een tijd van gaan :( Vandaag is het jammer genoeg een tijd van 
gaan. We zwaaien onze volleerde ijsjesmakers uit naar de jojo’s waar zij vollenbak ijs zullen blijven 
scheppen. Maar we stellen ze nog een laatste keer op de proef. Bewijzen ze dat ze volwaardig 
crèmerievolk zijn of worden ze geklopt door het jonge geweld? 
 
Weekend 17-18 september - OVERGANGSWEEKEND (info volgt!) 
Goed nieuws! Onze crèmekarre is uitgenodigd op één van de allerleukste evenementen van 
het jaar: ons jaarlijks overgangsweekend! Dit weekend verwelkomen we de nieuwste 
smaakjes in onze crèmekarre en laten we de oude gaan. Let op: doordat we enorm veel 
plezier zullen maken op dit  
fantastische weekend zouden de temperaturen wel eens hoog durven oplopen. Hou dus zeker 
altijd een koelelement bij de hand, zodat jullie niet smelten!  

 
Zaterdag 24 september - 14u30 tot 17u - doop/verwelkomingsspel 
We verwelkomen vandaag een hele bende die ook zééér graag de kunst van het ijsmaken onder de knie 
wil krijgen. Tijdens deze vergadering leren we de nieuwe welpen alles wat er te weten valt over onze 
crèmekarre. 
 
Zaterdag 1 oktober - 14u30 tot 17u - lokaal 
Binnen 4 dagen is het werelddierendag en wij zijn uitgenodigd om een groot dieren feest te geven. 
Zonder twijfelen hebben wij ‘ja’ geantwoord op deze vraag, maar nu zitten we wel met een probleem... 
Onze crèmekarre is helemaal niet dierenproof!!! We moeten dus een manier maken om dieren en 
baasjes naar onze crèmekarre te lokken… Maar hoe?  
 
Zaterdag 8 oktober - Confituurverkoop (info volgt!) 
Welpen, vandaag moeten we even ons groot hart laten zien. Daarnet kregen we een telefoontje van de 
collega’s van de confituurkarre en ze zitten met een groot probleem: vandaag hielden ze een grote 
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verkoopdag, maar ze hebben geen verkopers!  Een van hun fabrieken is namelijk ontploft, waardoor 
iedereen daar nog vastplakt in de confituur. Aangezien het nog even zal duren voor ze allemaal 
losgemaakt zijn, maken we vandaag een carrièreswitch en halen we de beste confituurverkoper in 
onszelf naar boven!  

 
Zaterdag 15 oktober - 14u30 tot 17u - lokaal 
Yes yes yes, vandaag is hét moment van het jaar aangebroken, namelijk: ‘ de grote crèmekarre-
verkiezing’. In deze verkiezing mag iedere inwoner van Kortrijk en omstreken stemmen op hun 
favoriete crèmekarre. Jammer genoeg hebben we wel heel wat concurrentie van andere 

crèmekarren. Probeer vandaag zoveel mogelijk stemmen te verzamelen en andere crèmekarren 
zoveel mogelijk te saboteren, hopelijk kunnen we dan de overwinning binnenhalen!  

 

 
Zaterdag 22 oktober - 14u30 tot 17u - lokaal 
Yo Dawg! I heard you like ijsjes and cool cars. Jaja, je hoort het goed. Vandaag 
worden we bezocht door Xzibit en MTV voor een echte Pimp My Crèmecar!!! 
Geef jouw crèmekarre de coolste snufjes, kleurrijkste carrosserie en ga de 
straat op met de meest ongeziene voertuigen.  
 
Zaterdag 29 oktober - 14u30 tot 17u - lokaal 
BOOEEH! Groot alarm in de Crèmekarre! Onze ijsjes blijven op mysterieuze wijze verdwijnen… We 
hebben de camerabeelden eens gecheckt en blijkt dat de dieven niemand minder zijn dan… 
(tromgeroffel) DE BENDE VAN HET WITTE LAKEN, de meest beruchte spokenbende uit Kortrijk en 
omstreken. Haal je allerengste Halloweenkostuum maar uit de kast, want wij gaan op spokenjacht!  
 
Zaterdag 5 november - 14u30 tot 17u - lokaal 
OHNEE!!!! Er is iets verschrikkelijks gebeurd, onze crèmekarre is in brand gestoken. Vandaag zullen we 
allemaal samen moeten werken om de brand onder controle te krijgen en onze geliefde crèmekarre 
weer in haar volle schoonheid teherstellen. 
 
Zaterdag 12 november - 14u30 tot 17u - lokaal 
Paniek op de PR-afdeling! We kregen namelijk een slechte recensie op google... Een zuurpruim schreef 
dat we alleen maar ‘normale’ ijsjessmaken hebben. Dit kunnen we echt niet zomaar laten gebeuren, 
want zo gaan we klanten verliezen en zonder klanten hebben we geen geld meer om onze tocht 
verder te zetten. Nu moeten we met zijn allen zoveel mogelijke originele ijsjessmaken verzinnen om 
klanten te winnen en een faillissement tegen te gaan!  

 
Zaterdag 19 november - geen vergadering (!) - Kaas & Wijn (info volgt) 
HELP,  Gerrit Callewaert uit Bavikhove, deelgemeente van Harelbeke, heeft onze elektric 
iteitskabel stukgereden. Al onze ijsjes zijn gesmolten, dus er valt niets meer op te scheppen. Het 
gesmolten ijs moet nu natuurlijk ook opgekuist worden, dus we hebben nog genoeg werk. Vandaag is 
er dus geen vergadering, zodat de leiding de crèmekarre op orde kan stellen tegen volgende week.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Zaterdag 26 november - 14u30 tot 17u - lokaal 
Pffff. Het wordt weer wat kouder, dat betekent mensen dat 
mensen minder ijsjes willen eten en liever iets warms hebben 
om zich aan op te warmen. Misschien wordt het dan ook tijd 
voor ons om een carrièreswitch te maken. Chocomelkkarre, 
wafelkarre, pannenkoekenkarre … hiervoor gaan we wel op 
zoek moeten gaan naar onze andere talenten en wat onze 
klanten graag zouden willen eten of drinken op deze koudere 
dagen. 
Zaterdag 3 december - 14u30 tot 17u - lokaal 
Horen jullie dat? Zien jullie dat? Wij als leiding ook niet! Waar 
is Roetpiet toch, Sinterklaas is er bijna! Oh nee! Roetpiet heeft 
doorheen het jaar alleen maar ijsjes gegeten en heeft 
daardoor geen cadeautjes gemaakt! We moeten onze magische crèmekarre ombouwen tot een 
cadeautjes-machine om Sinterklaas uit de nood te helpen en zo iedereen een cadeautje te geven. 
 
Zaterdag 10 december - avondvergadering - 17u tot 19u - lokaal 
We zijn uitgedaagd om mee te doen aan een crèmekarrace. We moeten ons wel nog goed 

voorbereiden en zorgen dat onze kar klaar is voor deze hevige strijd. Zo zouden we nieuwe 
banden moeten steken en zorgen dat hij tegen een stootje kan. Dan is alleen nog maar 
winnen de boodschap!!! 

 
Zaterdag 17 december - avondvergadering - 17u tot 19u - lokaal  

 
Vandaag is het hoogdag voor al wie van ijs houdt, want Ben en Jerry vieren hun verjaardag. We 
nodigen iedereen ‘s avonds uit om samen met ons dit heugelijke nieuws te vieren. Breng gerust 
zelf een potje Chunky Monkey of Cookie Dough mee om samen van te kunnen smullen. 
 
Zaterdag 24 december - geen vergadering 
Ja ja, het is zo ver! 24 december is eindelijk aangebroken… Vanavond vieren we kerstavond! En laten 
we eerlijk zijn, een kerstavond is niet geslaagd zonder ijstaarten. De leiding heeft het enorm druk om al 
die ijstaarten rond te brengen en daarom is er, helaas pindakaas, geen vergadering vandaag :(((  

 
Zaterdag 31 december - geen vergadering 
Er is alweer veel ijs geschept geweest afgelopen weken en onze werknemers hebben duidelijk nood aan 
vakantie. Daarom sluit de crèmekarre voor een tijdje zodat de batterijen weer opgeladen kunnen 
worden. Tot binnenkort liefste welpen! P.S. Geniet van jullie laatste dag van 2022 en we zien elkaar 
weer snel in 2023! :)  
 
Zaterdag 7 januari -  geen vergadering - Nieuwjaarsreceptie (info volgt) 
Om onze klanten telkens de lekkerste ijsjes te kunnen geven, gemaakt met echte vakmanschap, is het 
soms nodig om ons bij te scholen en de kneepjes van het vak nog beter onder de knie te krijgen. Dat 
gaat de leiding vandaag doen, want zoals jullie weten liefste welpen, bestaat het leven uit levenslang 
leren ;) Geen vergadering dus vandaag, maar… we zien jullie volgende week eindelijk weer terug met 
opgeladen batterijen en een hoop nieuwe kennis erbij!  
 
Zaterdag 14 januari - avondvergadering - 17u tot 19u - lokaal 
Door ons harde werk van een paar maanden was het tijd om even wat uit te slapen. Daarom rijden we 
onze tour bij de welpjes (mede ijsmakers) pas in de avond. Het is wel heel belangrijk om dan genoeg 
licht te voorzien, zodat we zeker jullie huizen niet missen.  
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Zaterdag 21 januari - avondvergadering - 17u tot 19u - lokaal 
We zetten onze avondtour met de crèmekarre verder. Vanavond hebben we een speciale aanbieding 
voor onze ijsjes. Wie een volledig blik Sprite kan drinken zonder te boeren, mag gratis van onze nieuwe 
smaak proeven: bananenijs. Oefen dus alvast maar genoeg thuis, zodat je lekker veel van ons bananenijs 
kan eten. 
 
Zaterdag 28 januari - avondvergadering - 17u tot 19u - lokaal 
Ohnee, de gouden luidspreker is gestolen door onze rivalen! We moeten deze terughalen zodat we door 
kunnen gaan met onze mooie welpenmuziek kunnen blijven afspelen en de andere takken kunnen 
blijven ambeteren 
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Een overzicht van alle vergaderingen. Tip: knip deze bladzijde uit en hang hem op!  

Datum Uur Locatie Beschrijving 

zaterdag 3 sept 14u30  - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 10 sept 14u30 - 17u Lokaal Gewone vergadering 

weekend 17/18 sept info volgt Geheim Overgangsweekend  

zaterdag 24 sept 14u30 - 17u Lokaal Doop 

zaterdag 1 okt 14u30 - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 8 okt info volgt Lokaal Confituurverkoop 

zaterdag 15 okt 14u30 - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 22 okt 14u30 - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 29 okt 14u30 - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 5 nov 14u30 - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 12 nov 14u30 - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 19 nov (geen  vergadering, 
wel Kaas & Wijn!) 

/ / Kaas & Wijn (info volgt) 

zaterdag 26 nov 14u30 - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 3 dec 17u - 19u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 10 dec 17u - 19u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 17 dec 17u - 19u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 24 dec (geen vergadering) / / / 

zaterdag 31 dec (geen vergadering) / / / 

zaterdag 7 jan (geen vergadering) / / Nieuwjaarsreceptie (info 
volgt) 

zaterdag 14 jan 17u - 19u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 21 jan 17u - 19u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 28 jan 17u - 19u Lokaal Avondvergadering 
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LEIDING 

Emma Busschaert:   +324 98 38 54 55 
Luz Verschuere:   +324 77 21 89 13 
Nora Coussement:  +324 96 69 28 57 
Robbe Verscheure:  +324 98 15 28 44 
Edward Sandra:   +324 75 65 64 00 
Matteo Martin :   +324 76 38 03 95 
Arthur Vandeputte:   +324 96 93 93 80 
Vic Vanseveren:   +324 68 31 80 50  
 

Belangrijke data  
Overgangsweekend  17-18 september 
Confituurverkoop  8 oktober 
Kaas & Wijn    19 november 
Nieuwjaarsreceptie  7 januari 
Bethunecross   18 maart 
Groepsfeest   22 april 
Kamp     eerste 2 weken van juli 
 

 

      jojos.saeftinghe@gmail.com 

PRAKTISCH: 
14u 

Vijver Magdalenazwembad 

hemd & das 

fiets 
inschrijvingsgeld: €55 per lid – BE69 7360 6585 4778 

(met vermelding van naam + tak) 
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Voorstelling van de leiding 
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Vergaderingen - eerste semester 

 
03/09 - gewone vergadering - 14u tot 17u 

Toooeoeeoeoeeet!!! Wat hoor ik daar in de verte? Zou dat toch wel niet die 
franse hoorn zijn? Of gaat er ergens een jachtpartij van start. Kom maar snel 
naar  de eerste vergadering om dit uit te vinden! 
 

10/09 - gewone vergadering- 14u tot 17u 

O nee dit is de laatste vergadering met de geliefde derdejaars we zingen hen een vaarwelsbalade en zij 
zingen hun jojo zwanenzang. trek je dansschoenen maar aan want dat de derdejaars eindelijk naar de 
verkenners gaan zal gevierd worden met menig gedans!! 
 

17/09 - 18/09 - OVERGANGSWEEKEND 

Met z’n allen op weekend, smeer jullie stembanden maar zodat ze ons van heinde en ver horen 
aankomen!!! INFO VOLGT 

 

24/09 - doop 

Hoera de kersverse eerstejaars worden verwelkomd bij de jojo’s! ze zullen hun instrumenten moeten 
schoonmaken en dat beloofd geen proper werkje te worden. Kom dus allemaal in jullie vuilste kleren 
naar de vergadering, geen nieuwe jassen!!!  
 

01/10 - gewone vergadering 

Throwback saturday! We gaan terug in de tijd & halen de beste klassiekers boven. Klaar voor een reis 
terug in de tijd?  
 

08/10 - Confituurverkoop - info volgt! 
Vandaag is eindelijk de dag aangebroken dat jullie de muziek & stembanden rijkelijk kunnen laten 
vloeien. Zoek een leuke beat op  je beste verkoopspraatje en ga al zingend langs de huizen om onze 
overheerlijke confituur te verkopen. - Info volgt!  
 

15/10 - gewone vergadering 

Jullie leiding is een set gaan draaien op Ibiza dit weekend, maar vrees niet. 
MC oudleiding komt ons dit weekend met veel plezier vervangen.  
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22/10 - gewone vergadering 

Lieve jojo’s, smit ma jon kitten in want deze 
vergadering brengt de leiding Ibiza mee naar 
ons lokaal! Stevige beats zullen daveren over de 
grondvesten van ons lokaal waarop niemand zal 
kunnen stilstaan! 
 

29/10 - gewone vergadering 

WAAAAAAH! Jeetje wat een enge periode van 
het jaar. Tijd om This is Halloween - The 

Critizens of Halloween permanent te beluisteren om nog meer in de sfeer te geraken! Trek allemaal 
jullie engste outfit aan want het wordt een grillige vergadering :o 

 

05/11 - gewone vergadering 

Na Halloween waar ons hart meerdere malen een sprongetje heeft gemaakt, is het tijd om terug even te 
ontspannen. Laten we genieten van het iets koudere weer en de oranje bladeren buiten. Trek een dikke 
trui aan, pak jezelf een warm drankje en zet die ‘autumn vibes’ playlist maar op! Gezellig!!! 
 

12/11 - gewone vergadering 

Exact één jaar geleden werd op deze dag Britney Spears bevrijd van haar ondertoezichtstelling die zo’n 
13 jaar heeft geduurd. Dit zullen we vieren aan de hand van een ode aan Britney Spears. Leer alvast de 
lyrics van de top 5 liedjes van Britney Spears van buiten! 
 

19/11 - Kaas & Wijn - geen vergadering 

Please don’t stop the music~Rihanna. Helaas is er deze week geen vergadering en staat de playlist dus 
even op pauze. we moeten een weekje wachten om hem terug op play te kunnen zetten. 
 

26/11 - gewone vergadering 

De dagen worden korter, het weer slechter, het humeur gaat naar beneden… Of toch niet!! (Het humeur 
dan toch ;)) Deze week maken we er een actieve en spetterende vergadering van vol vette beats om 
iedereen warm en happy te krijgen in deze donkere herfstperiode. 
 

 

03/12 - gewone vergadering 

“Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!”. Vandaag is het 
sinterklaasvergadering en zullen we veel liedjes zingen! We 
verwachten dat iedereen zijn sinterklaasliedjes heeft geoefend. 
 

10/12 - avondvergadering 

De muziek stopt nooit bij ons. Vanaf vandaag gaan we gewoon door 
tot in de late uurtjes. De eerste avondvergadering van 19u tot 21u. 
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17/12 - avondvergadering 

Brrr…Wat is het koud vandaag. Maar dat houdt ons niet tegen! Wij warmen onze stemmen alvast op om 
verder te oefenen op onze kerstliederen. Met ons laatste gezamenlijke gezang van 2022 zorgen we voor 
een warme sfeer! 
 

24/12 - geen vergadering 
All I Want For Christmaaaaas, iiiiiis youuuuuuuuu … Bijna Kerst & wat is er gezelliger 
dan met de hele familie de grootste kerstsongs boven te halen? Niets, inderdaad! We 
wensen jullie allen een mooie kerst en fijne feestdagen, dikke kus de leiding. X 

 

31/12 - geen vergadering 
De leiding gaat op bijscholing om terug mee te zijn met de nieuwste hits. Tot snel! 
  
07/01 - nieuwjaarsreceptie 

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!!! 
Om het nieuwe jaar te vieren is er ‘s avonds aan het lokaal een super gezellige nieuwjaarsreceptie van 
de scouts, georganiseerd door de verkenners. Er is jammer genoeg geen vergadering maar dus zeker 
allen welkom ‘s avonds aan het lokaal voor een hapje en een drankje rond een gezellig vuurtje. 
 

14/01 - avondvergadering 

Onder het moto“Work hard, play hard” wordt deze avondvergadering intens! Na een harde dag werken 
(lees: studeren voor de leiding) zal deze avondvergadering nog nooit zo hard zijn gaan!  
 

f21/01 - avondvergadering 

“Just say yes”! Tijdens deze vergadering mag niemand nee zeggen! Wie nee zegt moet … 

 

28/01 - avondvergadering 

“Vuurwerk! Vuurwe-e-erk! Vuurwerk!” Nee, vandaag is het geen oudjaar, maar is het wel de 
laatste dag van het boekje! Dit zullen we vieren met een spetterend spel! 
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Een overzicht van alle vergaderingen. Tip: knip deze bladzijde uit & hang hem op!  

 

Datum Uur Locatie Beschrijving 

zaterdag 3 sept 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 10 sept 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

weekend 17/18 sept info volgt Geheim Overgangsweekend  

zaterdag 24 sept 14u - 17u Lokaal Doop 

zaterdag 1 okt 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 8 okt 10u - 17u Lokaal Confituurverkoop 

zaterdag 15 okt 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 22 okt 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 29 okt 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 5 nov 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 12 nov 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 19 nov (geen 
vergadering, wel Kaas & Wijn!) 

/ / Kaas & Wijn (info 
volgt) 

zaterdag 26 nov 14u - 17u Lokaal Gewone vergadering 

zaterdag 3 dec 19u - 21u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 10 dec 19u - 21u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 17 dec 19u - 21u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 24 dec (geen 
vergadering) 

/ / / 

zaterdag 31 dec (geen 
vergadering) 

/ / / 

zaterdag 7 jan (geen 
vergadering) 

/ / Nieuwjaarsreceptie 
(info volgt) 

zaterdag 14 jan 19u - 21u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 21 jan 19u - 21u Lokaal Avondvergadering 

zaterdag 28 jan 19u - 21u Lokaal Avondvergadering 
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Verkenners ip den E40 

De ultieme gids voor bermtoerisme 

Met onsmakelijke 

wegrestaurants en zo 

veel meer… 



 32 

 
 
 
  

Wat is bermtoerisme? 

Gegroet verkenner! Gaat jouw hartje sneller kloppen van snelwegen? Ben 

jij ook benieuwd welke baan de meeste putten heeft en waar je best eens 

je beentjes kan strekken na een lange rit? Dan is deze gids perfect voor 

jou! Spring mee in onze bolide en ontdek samen met ons de prachtige 

wereld verscholen in de berm… 

Wat wordt er verwacht van een bermtoerist? 

✓ Je wordt iedere zaterdag aan het lokaal verwacht van 14u tot 18u, 

tenzij anders vermeld in de facebookgroep of via mail 

✓ Je komt altijd met de fiets 

✓ Je bent aanwezig in scoutsuniform 

✓ Indien je niet kan komen, laat op tijd iets weten 

Lidgeld 

Gelieve zo vlug mogelijk het lidgeld over te schrijven naar:  

 BE69 7360 6585 4778  
1 kind:   €45 

2 kinderen: €80 

3 kinderen: €105 

4 kinderen: €120 
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Vragen aan een ervaren gids? 

Indien je ons dringend nodig hebt kan u ons altijd bereiken op volgende nummers: 

Pol Nachtergaele   0497 27 92 75 

William Leperre    0468 22 37 29 

Lucy Lankiane   0468 57 33 10 

Remi Cauliez   0471 71 52 35 

Cis Devoldere   0491 11 80 17 

Amélie Cibei   0470 54 67 09 

Michelle Vanrobaeys  0471 35 05 29 

mail: verkennersvanscoutssaeftinghe@gmail.com 

Belangrijke data 
Overgangsweekend                     17/09-18/09 

Charter Weekend                 30/09-02/10 

Confituur verkoop             08/10                       

Kaas & Wijn                               19/11 

Nieuwjaarsreceptie                     07/01 

Saefva                                       04/03     

Bethunecross                             18/03 

Groepsfeest                22/04 

staand kamp               begin juli - exacte data nog te bepalen 
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03/09 Eerste vergadering 

10/09 Vergadering 

17/09 - 18/09 Overgangsweekend 

24/09 Doop/verwelkomingsspel + parlement  

30/09-02/10 Charterweekend  

08/10 Confituur Verkoop 

15/10 Vergadering 

22/10 Vergadering 

29/10 Vergadering 

05/11 vergadering 

12/11 Vergadering 

19/11 kaas en wijn 

26/11 vergadering  

03/12 Vergadering 

10/12 Avondvergadering 

17/12 Avondvergadering 

24/12 Geen vergadering 

31/12 Geen vergadering 

07/01 Nieuwjaarsreceptie 

14/01 Avondvergadering 

21/01 Avondvergadering 

28/01 Avondvergadering 
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In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime 

they didn't commit. These (wo)men promptly escaped from a maximum security 

stockade to the kortrijk underground. Today, still wanted by the government 

they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, 

and if you can find them....maybe you can hire The voorstam. 

€11 per uur 

Contact via de voorstam of:  

 

Eva hanssens (0498 57 41 98)  

ARTHUR BALLEGEER (0470 30 76 89) 

 

Saeftinghe.Voorstam@gmail.com 

Fe – amon – alexander – jef – bastiaan – fien - evert 

For hire: de voorstam 
Voor geen job onbekwaam, 

Geen karwei onbeholpen, 

Geen taak te zwaar; 

De voorstam staat voor u klaar! 
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Groepsleiding                                                                                                         groepsleidingsaeftinghe@gmail.com 

Arthur Ballegeer 0470 30 76 89 

Robbe Verschuere 0498 15 28 44 

Wout Stockman  0497 75 20 52 

 

 

Voorstamleiding                                                                                                        saeftinghe.voorstam@gmail.com 

Arthur Ballegeer 0470 30 76 89 

Eva Hanssens 0498 57 41 98  

 

Materiaalchef 

William Leperre  0468 22 37 29 

Secretaris                                                                                                                 secretarissaeftinghe@hotmail.com 

Eva Hanssens 0498 57 41 98  

Kapoenenleiding                                            kapoenensaeftinghe@gmail.com 

Ciel Brys  0497 32 71 84 

Juliette Beudaert 0496 25 98 50 

Miró Leenknecht 0468 28 72 52 

Luna Skatchkoff 0497 73 06 56 

Lena Vandevyvere 0475 30 19 37 

Aline Vandelannoote 0485 75 14 74 

Viktor Verhaeghe 0470 69 77 87 

Lenny Courselle 0494 77 56 54 

Otto-Jan Desmet 0498 47 21 77 

Welpenleiding  welpensaeftinghe@gmail.com 

Wout Stockman 0497 75 20 52 

Freya Decaluwe 0474 99 91 20 

Toon Versavel 0477 65 36 38 

Zaza Skatchkoff 0485 35 84 47 

Myrthe Vandevyvere 0479 66 98 66  

Raf Versave 0472 23 29 90 

Lucas Barbe 0478 60 11 23 

Zoé Vandenberghe 0468 16 28 70 

Lloyd Kendall 0471 26 75 30 

Jojoleiding                                                                                                                           jojos.saeftinghe@gmail.com 

Emma Busschaert 0498 38 54 55 

Edward Sandra 0475 65 64 00 

Arthur Vandeputte 0496 93 93 80 

Robbe Verschuere 0498 15 28 44 

Nora Coussement  0496 69 28 57 

Luz Verschuere 0477 21 89 13 

Vic Vanseveren 0468 31 80 50  

Matteo Martin 0476 38 03 95 

Verkennerleiding                                                                                      verkennerssaeftinghe@gmail.com 

Cis Devoldere 0491 11 80 17 

William Leperre 0468 22 37 29 

Remi Cauliez 0471 71 52 35 

Lucy Lankiane 0468 57 33 10 

Michelle Vanrobaeys 0471 35 05 29 

Pol Nachtergaele  0497 27 92 75 

Amélie Cibei 0470 54 67 09 
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