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In deze mastworp vind je: 
• Allerlei 
• De groepsleiders 
• Takgedeelte 
• Scoutsnieuws 
• De materiaalmeesters  
 aan het woord 
• Scouts online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contacten: 
 

Kapoenen  

Jannes Dekeyzer 0473/842681
  

  kapoenen@scoutsgits.be  

Welpen   

Joos Demunster  0491/485456 

  welpen@scoutsgits.be  

Jonggivers  

Rinus Anraed  0485/437303 

  jongverkenners@scoutsgits.be  

Givers  

Elias Vandermeulen 0483/452931 

  verkenners@scoutsgits.be  

Jins  

Bavo Dewaele  0487/867424 

  jins@scoutsgits.be  

Groepsleider  

Rinus Anraed    0485/437303 

Joos Demunster 0491/485456 
  contact@scoutsgits.be  
  60jaar@scoutsgits.be  

  

www.scoutsgits.be 
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Fuif: Interstella 

Eindelijk daar is hij terug. We mogen na enkele jaren terug een 
echte scoutsfuif geven. Vorig jaar kondigden we al het nieuwe 
concept en de naam aan. Dit jaar mogen we het eenmaal waar 
maken. Kom dus op zaterdag 11 februari naar de vlinder om er een 
topfeest van te maken. 

 

Spaghettiavond 

Kom terug genieten van onze heerlijke zelfgemaakte spaghetti. Dit 
gaat door op zaterdag 6 mei  in het scoutslokaal. Voor de 
vegetariërs voorzien we natuurlijk terug een vleesvrije variant zodat 
er voor iedereen wat wils is. Volg scouts Gits op facebook en blijf zo 
op de hoogte van onze evenementen. 

 

Jins aan het werk 

 
Koekenverkoop 
De jins gaan binnenkort terug beginnen met hun koekenverkoop. Ze 
gaan terug deur aan deur om koeken te verkopen. Er is terug keuze 
tussen frangipane, carré confituur, chocoladewafels of een 
assortimentje voor bij de koffie. Aan het begin van de kerstvakantie 
starten ze met de verkoop. 

 
Kerstmarkt 
Dit jaar is er terug een kerstmarkt in Hooglede en Scouts Gits kan 
daar zeker niet ontbreken. Onze jins zullen terug paraat staan met 
enkele jenevertjes om je te kunnen verwarmen in deze koude 
dagen. Ga dus op 17 december ook eens langs bij hun om je te 
verwarmen met zowel hun jenevers als hun gezelschap. 



Film: Encanto 
Zin om in de 
kerstvakantie met 
het gehele gezin 
een filmpje te gaan 
zien, dan is dit zeker 
een aanrader. De 
gemeente vertoont 
de disneyfilm 
Encanto op groot scherm in de Gulden Zonne. De film gaat over een 
15-jarig meisje die samen met haar familie in Colombia woont. Haar 
hele familie beschikt over magische krachten en wonen in een 
magisch huis. Mirabel heeft namelijk geen krachten maar toch is 
het aan haar om hun huis te redden.  
Voor ticketjes kan je altijd bij zowel de leiding als de verkenners 
terecht. Het evenement gaat door op 29 december om 14u in de 
Gulden Zonne 

 

Weekends en kampen 

 
Weekend 

Kapoenen en welpen: 14 tot en met 16 april 
Jongverkenners: 7 tot en met 9 april 
Verkenners en jins: 14 tot en met 16 april 

 
Kampen 

Jongverkenners, verkenners en jins: 20 juli tot en met 30 juli 
 

 



Beste scouts, gidsen en ouders 

 

De eerste mastworp is voorbij gevlogen en we zitten nu al 
weer aan onze tweede van het jaar. 
Ook hier zal de leiding hun beste beentje voorzetten met 
enkele speciale bezoeken en her en der een kerstfeestje! 

We willen hierbij ook even de tijd nemen om jullie, onze 
leden en jullie ouders te bedanken voor alle inzet en 
plezier doorheen dit eerste deel van het jaar. En dan nog 
een extra bedankje aan iedereen die aanwezig was of 
betrokken was bij onze streekbierenkaarting. Jullie 
maakten er weer een topeditie van, vol sfeer, gezelligheid 
en natuurlijk de nodige kaartspelletjes! 

In deze tweede mastworp maken we graag ook al wat 
reclame voor ons volgende evenement. De 
winterstaminee is namelijk terug van weggeweest. 
Deze gezellige bar zal doorgaan op woensdagavond 28 
december vanaf 18u in onze scoutslokalen. Een heel 
aanbod van winterse dranken zal jullie verwelkomen en 
natuurlijk de warme harten van onze leiding ook. Als 
extra kun je meedoen aan een kleine randactiviteit om 
kleine prijzen te winnen. 

 

Stevige Scoutslinker, 
Fantasierijke Fennek 

Volhardend Sikahert 



 

 

Zondag        04/12               09.30 tot 11.30            Hoor wie klopt daar… 

Zondag 11/12  09.30 tot 11.30  Zie ginds kwam de stoomboot 

Zondag 18/12  09.30 tot 11.30            Verover mij 

Vrijdag  23/12  18.00 tot 21.30  Kerstfeestje (cadeau t.w.v. €5) 

Zondag  25/12  Geen vergadering        Zalig kerstfeest! 

Zondag  01/01      Geen vergadering        Gelukkig nieuwjaar! 

Zondag  08/01  09.30 tot 11.30  Vuurwerk 

Zondag  15/01  09.30 tot 11.30  Viva de Romeo’s 

Zondag  22/01  09.30 tot 11.30  Ongewoon 

Zondag 29/01  09.30 tot 11.30  De hoeken van de kamer 

Zondag 05/02  09.30 tot 11.30            Waterval 

 



Hey beste kapoenen! 

De eerste mastworp ging razendsnel voorbij, 
hopelijk hebben jullie je al goed geamuseerd. Om 
wat warm te krijgen in de koude wintermaanden 
zullen we onze stemmen al goed opwarmen met 
de beste platen van de afgelopen jaren.  

Jullie kunnen je ook verwarmen aan de 
superactiviteiten die gepland staan. De eerste 
week krijgen we hoog bezoek en het gezellige 
kerstfeestje doet onze harten nu al sneller slaan. 

Het belooft een spetterend eindejaar te worden. Zien we jullie iedere zondagochtend 
terug paraat? 

Een stevige scoutslinker 

Bieke Vansteenkiste AKA Sympathieke Steppelemming  

Achilles Roels AKA Gewiekste Golden Retriever  

Pieter Dekeyzer AKA Vrijmoedige Vuursalamander  

Maxim Monteny AKA Scherpzinnige Stekelvarken  

Hasse Geldhof AKA Warmhartige Wasbeer  

Jannes Dekeyzer AKA Fanatieke Forel  



 

 

 

Zondag        04/12                09.30 tot 11.30               De grote sinterklaasshow 

Zondag 11/12  09.30 tot 11.30  Tik tak … boem 

Zondag 18/12  09.30 tot 11.30  Ilan en Marie 

Vrijdag 23/12  18.00 tot 21.30  Feest bij de familie kerst  

        (cadeau t.w.v. €5) 

Zondag  25/12  Geen vergadering  Zalig kertfeest 

Zondag  01/01      Geen vergadering  Gelukkig nieuwjaar 

Zondag  08/01  09.30 tot 11.30  De 3 koningen van het zandkasteel 

Zondag  15/01  09.30 tot 11.30  Op tour met de ghost rockers 

Zondag  22/01  09.30 tot 11.30  Sneeuwwitje en de 7 welpen 

Zondag 29/01  09.30 tot 11.30  Racen met ROX 

Zondag 05/02  09.30 tot 11.30  Nachtwacht 



Dag liefste welpen 

Hier zijn we alweer met de volgende mastworp, wat ging 
die eerste toch weer snel. Het thema deze keer is studio 
100 want na jullie puike werk voor Jungle book heeft Gert 
Verhulst jullie gevraagd om bij studio 100 te komen. Er 
staat terug heel wat op de planning deze mastworp: zo 
krijgen we hoog bezoek de eerste week en staat er ook een 
heus feestje gepland. 
Wij verwachten jullie graag zo massaal aanwezig iedere 
zondagochtend in jullie uniform aan de scoutslokalen. 
Verder wensen we jullie allen een zalig kerstfeest en de 
beste wensen voor het komende jaar! 
 

stevige scoutslinker 
Wout aka Bekwame Bever 
Senne aka Wilde Walrus 

Matisse aka onbegrensde Mustang 

Ilan aka gedreven Arassari 
Victer aka Actieve Tuimelaar  
Kobe aka Eigenzinnige Thar 
Joos aka Volhardend Sikahert 



 

Zondag        04/12                09.00 tot 11.30  Mowgli  

Zondag 11/12  09.00 tot 11.30  Bananenboom  

Zondag 18/12  09.00 tot 11.30  Baloo 

Vrijdag 23/12  18.00 tot 21.00  M-kids party (cadeau t.w.v. €5) 

Zondag  25/12   Geen vergadering  Zalig kersfeest 

Zondag  01/01      Geen vergadering  Gelukkig nieuwjaar 

Zondag  08/01  09.00 tot 11.30  Cycas 

Zondag  15/01  09.00 tot 11.30  Baloo 

Zondag  22/01  09.00 tot 11.30  Als je van beren leren kan 

Zondag 29/01  09.00 tot 11.30  Bagheera 

Zondag 05/02  09.00 tot 11.30  Varaan 

 



RAAAAAAAWRRRR!!  

De eerste mastworp is voorbij 
gevlogen! 
Bereid je nu maar voor op de 
tweede mastworp want hij wordt 
lekker avontuurlijk!  

 
We gaan een hele mastworp in de 
jungle leven! Samen met Mowgli 
gaan we die onveilig maken. 
De jungle test elke Jongverkenner op ieder vlak dus wees paraat met volle goesting en overleef! 
Zal jij de jungle overleven? Heb jij de nodige skills, tips & tricks om weer heel thuis te komen na elke 
vergadering? 

Dat zullen we dan wel nog eens zien! 

 
Er is ook plek voor een kerstfeestje in de jungle, vergeet zeker geen cadeautje van €5 mee te nemen! 

 
Milà aka Charmante Caracara 
Amber aka Gegronde Gereserveerde Schroefhoorngeit 
Emma aka Gezellige Ekster 
Achiel Van Thourhout aka Behendige Antilope 
Maxime aka Bedreven Brulaap 
Rinus aka Fantasierijke Fennek  



 

 

Vrijdag         02/12               19.30 tot 22.00   Spel me een hongertje 

Vrijdag  09/12  19.30 tot 22.00  Balletjen smietn 

Vrijdag  16/12  19.30 tot 22.00  Stakske zetn 

Vrijdag   23/12  Geen vergadering  Zalig kerstfeest! 

Vrijdag   29/12      Geen vergadering  Gelukkig nieuwjaar! 

Vrijdag   06/01  19.30 tot 22.00  Tochtje keuningn 

Vrijdag   13/01  19.30 tot 22.00  Gjin sjanse spel 

Vrijdag   20/01  19.30 tot 22.00  Twuk me rechtendeure 

Vrijdag  27/01  19.30 tot 22.00  Tsjolderspel 

Vrijdag  03/02  19.30 tot 22.00  Speln me pepsi  



Beste verkennertjes 

De eerste mastworp is were voorbijgevlogn ma nie getreurd want tjaar is belange nog nie gedaan. 

Dees boeksje sta weer vol me supergjestige activiteiten. De fjestdagen liggen wok voor de deure waar 

we misschien wel nog etwuk gaan regelen. Vo de reste gawe us vooral weer amusern me af en toe 

eki tochtje ma allemaal ip den gemakn.  

Bereid je ook ma voorn ip een weekendje weg me de verkenners. 

Tga dees keer anders dan anders zijn want tis namelijk nie me alleen 

uze groep. We gaan mee ip een gouwweekend waarbij we met 

enkele scoutsen van West-Vlaanderen kunnen socializen en te 

ravotten. Dees weekend gaat door van 14 tot 16 april dus zet deze 

data zeker al vast zodaje zeker nie moe achterblijvn. Tot vrijdag boys 

Stevige scoutslinker 

Lars aka stoutmoedige steenbok 
Vic aka gezellige ghorkhar 
Elias aka spontane streepmuis  



Vrijdag         02/12                19.30 tot 22.30          Hij komt, Hij komt… 

Vrijdag  09/12  19.30 tot 22.30  Balletjen smietn 

Zaterdag 16/12  Kerstmarkt   Ooglé 

Vrijdag   23/12  19.30 tot 22.30  Kerstfeestje! 

Vrijdag   29/12      Film    Encanto   

Vrijdag   06/01  19.30 tot 22.30  Drie koningen 

Vrijdag  13/01  19.30 tot 22.30  Gjin sjanse spel 

Vrijdag   20/01  19.30 tot 22.30  Nieuwjaarsdinner 

Vrijdag  27/01  19.30 tot 22.30  Tsjolderspel 

Vrijdag  03/02  19.30 tot 22.30  Gits on fire 

 



NOG BELANGRIJKE DATUMS: WEEKEND 14 TOT 16 APRIL 2023 
KAMP 20 TOT 30 JULI 2023  
 
Yoow Stan, Kjell en Seppe  
We zijn hier alweer met de tweede mastworp. En er staan alweer 
heel wat toffe activiteiten gepland. De Sint komt, er komt een 
drukke kerst en nieuwjaar periode aan. Jullie hebben veel 
kerstbomen verkocht! Alvast een dikke proficiat hiervoor! Maar in 
de kerstvakantie starten we met de koekenverkoop en staan we op 
de kerstmarkt in het verre Hooglede. Jullie organiseren ook een 
filmnamiddag in samenwerking met de gemeente. Maar na al dat 
werken zullen er ook weer heel wat toffe activiteiten op het 
programma staan. Met als afsluiter een groot nieuwjaar diner.  
Afsluiten doen we met de poëtische woorden van een groot man die helaas van ons heen is 
gegaan: “Liever gehaat worden om honderd procent mezelf te mogen zijn, dan geliefd te zijn 
om iemand wie ik niet ben!”  
Lang leve Will Ferdy!  
 
Een stevige Scoutsklinker  
Bavo en Bent 
 



 

Startdag 

Tijdens de startdag waren we 
zowel met een grote groep 
vaste leden maar ook met 
enkele nieuwe gezichten die 
de groepen vervolledigden. 
Het begon in een grote U met 
de traditionele scoutsgroet. 
Daarna gingen we over naar 
de  leiding bekendmaking 
waarbij alle leiding op hun 
beurt van de zelfgemaakt 
deathride hun tak 
bekendmaakten. Vervolgens 

splitsten alle takken op om hun uit te gaan leven tijdens verscheiden activiteiten zoals een 
glijbaan, hoogte parcours obstakel parcours of enkele veldspelletjes. Tijdens al dit jeugdig 
geweld konden de ouders genieten van een hapje en een drankje in de bar die opengehouden 
werd door onze actieve oud leiding.  

Streekbierenkaarting 

Streekbierenkaarting is nog maar net gepasseerd maar het 
was een enorm succes. We zorgden voor een uitgebreid 
assortiment van streekbieren zodat er voor iedereen wat 
wils was. Met behulp van alle leiders kleedden we het lokaal 
gezellig aan zodat er meteen een aangename sfeer hing. Dit 
alles zou natuurlijk niets geweest zijn zonder het vele volk 
die is afgekomen en daarvoor willen we iedereen bedanken 
om af te komen. Zowel de vrijdag als de zaterdag zat ons 
scoutslokaal goed vol en hiervoor een dikke merci. 



 

Dag beste scouts, opnieuw een nieuwe mastworp dus bij deze ook terug 3 nieuwe knopen of 

sjorringen. Ze zijn terug verdeeld in 3 niveaus, dus voor elk wat wils. Probeer ze zeker eens uit in deze 

winterse tijden, ideale bezigheid nu het buiten wat minder weer is. Mocht je nog vragen hebben 

erover, stel ze aan je leiding of de materiaalmeesters. Of misschien kan iemand van je medetakleden 

je wel uit de nood helpen. Alvast veel bouwplezier gewenst ermee en een zalig kerstfeest en de beste 

wensen 2023. 

 

De constrictorknoop (beginners) 

Deze knoop wordt door velen foutief als mastworp bestempeld omdat ze het zo zijn aangeleerd. De 

constrictorknoop lijkt zeer goed op de echte mastworp maar blijft veel beter vast zitten. Bij dunne 

touwen is hij soms amper los te krijgen, denk maar aan de opkuis op kamp wanneer je zo’n knoop 

gelegd met een sisaltouw moet lossen na 10 dagen. Voor de meesten hoeft deze knoop niet meer 

uitgelegd worden, maar hoeft veeleer  verwezen te worden naar de 2e mastworp(boekje) van vorig 

werkjaar waarbij de mastworp grondig aan bod 

kwam. 

Zoals te zien in de afbeelding hiernaast, wordt 

de constrictorknoop gevormd door een kruis 

rond de balk te vormen met het touw en er dan 

met het losse eind onderdoor te gaan. 

Voor de volledigheid hier ook nog eens kort de 

echte mastworp. 

 

 

 

 

 

 

 



De vorksjorring (basis) 

Een zeer eenvoudige sjorring om te leggen. De vorksjorring wordt zoals de naam het zegt gebruikt om 

2 palen met elkaar te verbinden die bij rechtzetten in een scherpe hoek komen te staan. Kan 

bijvoorbeeld gebruikt worden om 2 tafels mooi recht in elkaars verlengde te zetten die mooi op elkaar 

aansluiten, dus 1 lange tafel vormen. Een andere toepassing is om een kabelbaan op te houden of om 

een A constructie te bouwen die je met touwen moet voort bewegen terwijl er iemand op staat als 

teambuildingspelletje. 

Bij de vorksjorring wordt begonnen met een 

timmermanssteek, mastworp, magnussteek of 

constrictorknoop (keuze genoeg ondertussen, al is die 

laatste minder onze favoriet) die je om 1 van de twee 

palen legt. Daarna ga je een aantal keer om beide palen 

tegelijk. Zorg ervoor dat alle touwtjes steeds mooi naast 

elkaar liggen. Ook ideaal is als je steeds naar boven toe 

werkt, dus eerst je beginknoop en al de andere slagen er 

steeds mooi boven. 

Overdrijf ook niet met het aantal slagen zodat de vorksjorring nog wat kan scharnieren. 

Daarna leg je de woelingen door tussen de 2 balken de slagen samen te spannen. Om af 

te sluiten leg je bovenaan je sjorring en op de andere balk dan degene waar je begon een 

mastworp. 

De vorksjorring blijft niet uit zichzelf rechtstaan, maar kan gebruikt worden als onderdeel 

van een grotere costructie of rechtgehouden worden door middel van spanners. 

 

 

De chirurgenknoop (voor de gevorderden) 

De chirurgenknoop is zoals je wel ziet op de tekening 

verwant aan de platte knoop en dus ook een 

verbindingsknoop. Deze knoop krijgt de voorkeur op de 

platte knoop wanneer gewerkt wordt met gladde dunne 

touwen waarbij de extra winding aan de kant van de losse 

uiteinden het slippen van het touw dient tegen te gaan. 

 

Stevige scoutslinker:  

Stoutmoedige Steenbok 

Gedreven Arassari 

Volhardend Sikahert 

Behendige Antilope 
Bronnen: 

Knopen; Bart Van Den Broeck 

techniekendatabank; Scouts en Gidsen Vlaanderen 

Album knopen, steken, lengen, stroppen; ir H.Clerckx 
 



 

 

 

           Scoutsmail! 

Dit werkjaar krijgt u de mastworp ook via mail 

toegestuurd. 

De mastworp niet ontvangen? Geef gerust uw 

e-mailadres door aan één van de leiders. 

  scoutsgroepgits@gmail.com 

 

Facebook 

Scouts Gits zal dit jaar weer actief zijn op 

Facebook Zo blijf je op de hoogte van de 

evenementen en de kampfoto’s.  

www.facebook.com/ScoutsGits 

 

Scoutssite 

De scouts heeft al sinds jaar en dag een 

prachtige site, waar foto’s, verhuurinfo en 

dergelijke te vinden zijn. Dit jaar zal deze ook 

vernieuwd worden. 

www.scoutsgits.be 



 

 

Hopper winkel Harelbeke 

Adres 
Zandbergstraat 80 
8530 Harelbeke 

Telefoon 056/29.38.01 

E-mail winkel.harelbeke@hopper.be 

Website www.hopper.be 

Openingsuren Woe: 14u00 tot 18u00 
Don: 14u00 tot 18u00 
Vrij: 14u00 tot 18u00 
Zat: 10u00 tot 12u00 
            12u30 tot 18u00 
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