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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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Interstella 
Na enkele jaren van stilte zijn we terug met onze gloednieuwe fuif 

genaamd Interstella. Deze gaat door op 11 februari in de vlinder. 

Wil je op de hoogte blijven van acties, volg dan zeker het 

evenement op facebook. 

 

Spaghettiavond 
Aan het concept van spaghettiavond hebben we helemaal niks 

veranderd. Deze gaat, zoals elk jaar, door op zaterdag 6 mei. Kom 

dus terug genieten van onze zelfgemaakte spaghetti, schuif jullie 

benen onder tafel en laat je bedienen door het leidingsteam. Hou 

dus zeker onze Facebook in de gaten om je online te kunnen 

inschrijven. 

 

Jins aan het werk 
Koekenverkoop 

De koekenverkoop is onlangs gestart. Onze jins hebben al enkele 

keren rondgegaan om deur aan deur te verkopen. Hebben ze nog 

niet aan uw deur gepasseerd, niet getreurd want elk weekend 

kijken ze met een groepje om op stap te gaan. 

 

Jinzetbaar 

Daarnaast kan je nog altijd de jins ‘inhuren’ voor allerhande werken 

waarbij je wat hulp kan gebruiken. Heeft u dus een werkje waarbij 

een paar extra man nodig hebt mag je altijd de leiding contacteren. 

Allerlei 



 

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 leden, leiding, ouders en sympathisanten 

 
Nu de winterse dagen stilletjes aan plaats beginnen te 
maken voor de prille zonnestralen merken we dat er bij de 
leidingsploeg weer iets begint te kriebelen. Namelijk de 
goesting naar de kampen. We kijken er allen al erg naar 
uit en binnenkort schakelen we dan ook terug een 
versnelling hoger in de vele voorbereidingen ervan. De 
data van de kampen vindt u verder in deze mastworp 
terug. 

Maar uiteraard hebben we de voorbije periode ook niet 
stilgezeten. Zo waren er de wekelijkse activiteiten die 
ondanks de examenperiodes gewoon bleven doorlopen. 
Ook werden er de kerstfeestjes georganiseerd en hielden 
we na enkele jaren opnieuw een winterstaminee.. De jins 
en verkenners hadden het de voorbije maanden 
behoorlijk druk met evenementen waar ze een handje 
hielpen. Ook hun jaarlijkse koekenverkoop draait 
momenteel op volle toeren. 

Op zaterdag 11 februari houden we onze eerste editie 
van de fuif Interstella. Wegens corona enkele jaren later 
dan oorspronkelijk gepland. En op zaterdag 6 mei kunt u 
opnieuw bij ons terecht voor onze overheerlijke spaghetti 
op de spaghettiavond. In deze mastworp vinden jullie ook 
de data van de weekends per tak. Deze beloven alvast 
opnieuw een succes te worden. Je krijgt binnenkort dan 
ook meer informatie van de takleiders hieromtrent. 



Tot slot zouden wij ook nog eens willen vragen om op 
elke activiteit zeker het scoutsuniform te dragen. Hopelijk 
blijven jullie zo massaal naar de activiteiten komen en 
kijken jullie samen met ons enthousiast uit naar al het 
moois nog komt dit scoutsjaar. 

 
stevige scoutslinker 

 
Fantasierijke Fennek 

Volhardend Sikahert 

 

 

 

 



 

 

Zondag         12/02                 Geen vergadering  Interstella 

Zondag  19/02   09.30 tot 11.30   België 

Zondag  26/02   09.30 tot 11.30  Griekenland 

Zondag  05/03   09.30 tot 11.30   Spanje 

Zaterdag  11/03 Info volgt, namiddag  Districtdag 

Zondag   19/03 09.30 tot 11.30   Frankrijk 

Zondag 26/03    09.30 tot 11.30  Zweden 

Zondag   02/04  09.30 tot 11.30   Zwitserland 

Zondag  09/04 09.30 tot 11.30                 Italië 

Weekend 14-16/04   Info volgt               Kapoenenweekend 

Zondag  23/04  Geen vergadering  Leidingsweekend 

 



Dag liefste kapoentjes  

 

Welkom bij deze 3e mastworp van het scoutsjaar. Bereid jullie maar voor op een reis rond de wereld! 
In deze mastworp gaan we aan de hand van spelletjes langs verschillende Europese landen.  

 

Jullie hebben de afgelopen weken de leiding moeten missen omdat ze moesten leren, nu mogen 
jullie allemaal jullie stembanden smeren. Zoals jullie elke zondag met volle goesting “das goesting” 
roepen mogen jullie deze keer elke week naar een ander land zoeken. Op het einde van deze 
mastworp gaan we op weekend dus maak maar dat je erbij bent. We hopen jullie allemaal massaal te 
mogen ontvangen op de gewoonlijke afspraak op zondagochtend. Wij, als leiders zullen dan ook 
talrijker dan ooit aanwezig zijn. We kijken er naar uit. Tot dan. 

 
Jannes Dekeyzer AKA fanatieke forel 

Pieter Dekeyzer AKA vrijmoedige vuursalamander 

Maxim Monteny AKA scherpzinnig stekelvarken 

Bieke Vansteenkiste AKA Sympathieke steppelemming 

Hasse Geldhof AKA warmhartige wasbeer 

Achilles Roels AKA gewiekste golden retriever 

 

  



 

 

 

Zondag         12/02                 Geen vergadering  Interstella 

Zondag  19/02   09.30 tot 11.30   Bitterbalpetanque 

Zondag  26/02   09.30 tot 11.30  Frikandelmikado 

Zondag  05/03   09.30 tot 11.30   Klodderen met ketchup 

Zaterdag  11/03 Info volgt, namiddag  Districtdag 

Zondag   19/03 09.30 tot 11.30   Springen door uienringen 

Zondag   26/03    09.30 tot 11.30                 Battle of the burgers 

Zondag   02/04  09.30 tot 11.30   Hard of keidhard 

Zondag  09/04 09.30 tot 11.30                 Gezellig met de grizlys 

Weekend 14-16/04  Info volgt              Weekend 

Zondag  24/04  Geen vergadering   Leidingsweekend 

 



Liefste welpjes 

 
Hier alweer de derde mastworp van dit jaar. Alweer aan de helft van het scoutsjaar dus, maar niet 
getreurd, want het beste moet nog komen. Ook in deze mastworp hebben we weer heel wat leuks in 
petto om jullie elke week te amuseren. 

 
Rarara wat is het thema van deze mastworp? Begint jullie maag wat te knorren? 
Op 11 maart gaan we met alle groepen van ons district samen een spel spelen in Merkenvelde. Maar 
later hierover meer. Ook het weekend staat weer geprogrammeerd in deze mastworp van 14-16 
april. Vergeet niet elke week in perfect scouts uniform te komen en vergeet zeker ook niet jullie goed 
humeur. 

 
stevige scoutslinker, 
Eigenzinnige Thar 
Wilde Walrus 
Bekwame Bever  
Gedreven Arassari  
Onbegrensde Mustang  
Actieve Tuimelaar  
Volhardend Sikahert 
 



Zondag 12/02 Geen vergadering  Interstella 

Zondag 19/02 09.00 tot 11.30  Galaxy park 

Zondag  26/02 09.00 tot 11.30  Rox 

Zondag 05/03 09.00 tot 11.30  Spring 

Zondag 12/03        09.00 tot 11.30  Ghost rockers 

Zondag 19/03 09.00 tot 11.30  Kaatjes tralalaates 

Zaterdag 25/03 Info volgt  Route X 

Zondag 02/04 09.00 tot 11.30  Karrewiet 

Weekend 07-09/04 Info volgt  Weekend 

Zondag   16/04 09.00 tot 11.30  Like me! 

Zondag  23/04 Geen vergadering  Leidingsweekend 

 
 
 



Wollah JVk’s! 

♪Wij komen van ver, met maar één doel! De Scouts te overheersen! Onze missie om jullie te 

ontvoeren naar knotsgekke activiteiten!♪ 

We slayen deze mastworp met een hoop activiteiten en twee speciale activiteiten! 
Jullie leiders nemen jullie mee op een avontuur vol met plezier en educatie. Trek jullie beste outfit 
aan en maak jullie klaar voor een onvergetelijke tijd. Laat jullie normale bezigheden achter je en 
bereid je voor op een reis vol met gekke en leuke activiteiten rond het thema in deze mastworp. 

Weekend staat nu ook op de kalender dus hou deze data al zeker vrij! 

 
Stevige scoutslinker, 

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  10/02  Geen vergadering  Interstella 

Vrijdag   17/02  19.30 tot 22.00   Tis an under 

Vrijdag  24/02  19.30 tot 22.00   Lat ze nie pakn 

Vrijdag  03/03  19.30 tot 22.00   Superdroog 

Vrijdag  10/03  19.30 tot 22.00   Zoekt et ut 

Vrijdag   17/03  Geen vergadering  Bustoer 

Vrijdag  24/03  19.30 tot 22.00   We zin deure 

Vrijdag  31/03  19.30 tot 22.00   Wa gawe nu were doen 

Vrijdag  07/04  19.30 tot 22.00   Keunejacht 

Weekend 14-16/04 Info volgt   Weekend 

Vrijdag  21/04  Geen vergadering  Leidingsweekend 



yeets verkenners 

Tis alwere onze derde en voorlaatste mastworp ma 
bereid junder maar al voor ip een geniaal weekend 
en were massas gjestige activiteiten ip de vriedag. 
We begun al meteen me ne klepper namelijk 
interstella. Hopelijk komn junder wok af om eki te 
genietn van mss wel junder eerste fuifken. Vandejare 

gat weekend 
eki gjel anders 
zin, we gan 
namelijk mee me tdistrict dus tied vo te socializen me andere scoutsers. 
Vo de reste gawe makn dat weer een bere tied wordt en dawe vooral 
nog eki goe tzwien deure de bjetn ga joagn 

Stevige scoutslinker 

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



Vrijdag  10/02  19.30 tot 22.30   Interstella 

Vrijdag  17/02  19.30 tot 22.30   Valentijn 

Vrijdag   24/02  19.30 tot 22.30   Tis an us 

Vrijdag  03/03  19.30 tot 22.30   F.C. Deerlijk 

Vrijdag  10/03        19.30 tot 22.30   Zoekt et ut 

Vrijdag   17/03  Geen vergadering  Bustour 

Vrijdag   24/03  19.30 tot 22.30   We zin deure 

Vrijdag   31/03  19.30 tot 22.30   Bloed, zweet en tranen 

Vrijdag   07/04  19.30 tot 22.30   Keunejacht 

Weekend 14-16/04 Info volgt   Weekend 

Vrijdag  21/04  Geen vergadering  Leidingsweekend 

 



Yoow Stan, Kjell en Seppe  
 
We zijn hier alweer met de derde mastworp. Wat gaat de 
tijd toch snel! En er staan alweer heel wat toffe activiteiten 
gepland. Het eerste deel van het jaar is voorbij gevlogen. 
We hopen dat jullie er ook zo van genoten hebben als de  
leiders. Maar er is toch ook weer heel wat gebeurd. Met als 
triest dieptepunt het overlijden van Queen Elizabeth 
Alexandra Mary Mountbatten-Windsor. Wij, jullie leiders 
waren enorm aangedaan van deze gebeurtenis als fervente 
royalty-wachters. “God save the Queen!”. Maar we hebben 
er alle vertrouwen in dat Koning Charles lll een waardige 
opvolger zal zijn. We wensen Koning Charles lll dan ook heel 
veel succes! Maar er was ook goed nieuws! Van het Belgische Koningshuis dan nog wel, onze 
Koningin Mathilde werd op 20 januari vijftig jaar. Proficiat Mathilde! We hopen dat je je 

verjaardag goed hebt kunnen vieren. En dat er nog vijftig jaar mag 
bij komen. Dat even ter zijde. We hopen dat jullie terug massaal 
iedere vrijdag van de partij zijn. 
Tot vrijdag!  
 
Een stevige Scoutsklinker  
Bavo en Bent 



 

Hoog bezoek in de scouts 

Op zondag 4 december waren de 
zenuwen al van bij het begin van de 
vergadering sterk gespannen. We 
hadden in de week ervoor namelijk een 
belangrijke brief ontvangen waarin stond 
dat de Sint die dag op bezoek ging 
komen. Terwijl de welpen een 
comfortabele troon bouwden voor de 
sint en zijn pieten, maakten de kapoenen 
prachtige tekeningen voor de sint. 

En toen was het grote moment 
aangebroken. De sint en zijn pieten 
kwamen het scoutslokaal binnen terwijl 
de leden sinterklaasliedjes zongen. 1 
voor 1 mochten de kapoenen, welpen en jonggivers naar voor komen bij sinterklaas, gelukkig 
waren er dit jaar geen stoute kindjes bij. Er waren enkel lachende gezichtjes en menig kapoen 
was sterk onder de indruk van de Sint. Ieder lid kreeg van zwarte piet ook nog een zakje met 
lekker snoepgoed mee naar huis. Danku sinterklaasje en tot volgend jaar!  

Kerstfeestjes 

In de kerstvakantie organiseerde enkele takken een spetterend kerstfeestje voor de leden. Dit 
jaar waren ze opnieuw heel geslaagd en reuzegezellig. Hierbij werd een groot spel gespeeld 
en werden er natuurlijk cadeautjes aan elkaar uitgedeeld. Nadien at men nog hun buikje vol 
en konden ze met een voldaan gevoel in hun bedje kruipen. Daarnaast een dikke merci aan de 
leiders voor deze activiteit te organiseren. 

Winterstaminee 

Na enkele jaren organiseerden we dit jaar opnieuw onze winterstaminee. Deze ging door op 
woensdag 28 december in het scoutslokaal. Een gezellige bar met heel wat winterse dranken, 
warme wafels, verwarmende vuurkorven en een randactiviteit. De opkomst was beperkt maar 
het werd uiteindelijk toch een zeer gezellige, geslaagde avond. 

 



 

Yeeps, hier opnieuw 3 nieuwe knopen, de een al nuttiger dan de andere en de een ook al 

leuker dan de andere. Maar allemaal zeker de moeite waard om het niveau wat op te krikken. 

 

De  slipsteek (beginners) 

Wanneer je een knoop of steek moet 

leggen die je even later vlug weer moet 

kunnen losmaken moet je niet de volledige 

rest van het touw doorsteken, maar een lus 

die met de rest van het touw gevormd 

wordt. Dit kan handig zijn wanneer je iets 

tijdelijk moet vasthangen om het op zijn 

plaats te houden. Of wanneer je met een 

sjorring bezig bent, en je merkt dat je touw 

te kort is. Dan kan je je sjorring tijdelijk 

vastleggen op het punt dat je gekomen 

bent terwijl je om een extra stukje touw 

gaat om een platte knoop te leggen. Je kan 

zelfs de platte knoop leggen terwijl de 

slipsteek ligt. 

 

De dievenknoop (basis) 

De dievenknoop lijkt op het eerste zicht identiek aan de platte knoop. Maar wie goed kijkt ziet 

een verschil. Bij de platte knoop liggen beide korte eindjes langs dezelfde kant, terwijl ze bij 

de dievenknoop het ene eindje boven ligt en het andere onder. Je kunt deze knoop alleen 

maken door eerst met het ene touw een lus te maken en daarna het andere touw door de lus 

heen te steken zodat beide eindjes aan een andere kant liggen. Deze knoop komt snel los 

wanneer er veel kracht op komt en heeft op zich dus niet zo veel nut, maar is wel tof om onder 

de knie te hebben. De naam en het nut van de knoop zal duidelijk worden aan de hand van 

volgend voorbeeld: Je kunt deze knoop gebruiken om rond een pakje te doen. Als iemand 

anders het pakje stiekem opent dat met de dievenknoop dicht was, zal hij hoogstwaarschijnlijk 

het pakje terug netjes dicht doen met een platte knoop gezien de  grote gelijkenis tussen beide 



knopen. Deze persoon zal denken dat het 

pakje hetzelfde was als tevoren maar zal 

door de mand vallen. Want jij als kenner 

van de dievenknoop merkt meteen dat de 

korte uiteinden dan aan de zelfde kant 

liggen in plaats van tegenover elkaar. 

 

Ter vergelijking hier nog een tekening van 

de platte knoop met beide korte einden aan dezelfde 

kant.  

 

De  dubbele schootsteek (voor de gevorderden) 

In de derde mastworp van vorig jaar behandelden we 

reeds de enkele schootsteek of weversknoop. Nu dus 

een stapje verder en de dubbele schootsteek. Het 

voordeel van de dubbele tegenover de enkele is dat 

hij veiliger is, dus minder snel los komt. Toch is hij 

makkelijker los te maken dan de enkele. Hij wordt 

vooral gebruikt als de twee te verbinden touwen sterk 

in dikte verschillen. Voor de liefhebbers: er bestaan 

nog heel wat variaties op de schootsteek.  

 

Stevige scoutslinker: 

Stoutmoedige steenbok 

Gedreven Arassari 

Volhardend Sikahert 

Behendige Antilope 

 



 

 

 

           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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