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Maandelijks tijdschrift van Scouts & Gidsen De Witte Kaproenen Aalter (uitgezonderd juni, juli en augustus) 
Afgiftekantoor: 9880 Aalter 1 – Erkenningsnummer: P2A9741 – Jaargang 40 – Nr. 5 – April 2018 

 

Het maandprogramma is ook te 
vinden op onze website:  
www.scoutsaalter.be 

 

5 mei: Kampinfo avond 
5 mei: Streekbierenavond 
12 mei: Slotdag 
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Beste leden, ouders en sympathisanten, 
 
Het is alweer het laatste boekje voor dit jaar. We hebben er weer enkele geslaagde activiteiten en 
fantasitische zaterdagen op zitten. Tijd om de laatste rechte lijn richting de zomer in te zetten en 
stilaan te beginnen dromen van de kampen. Maar niet voor dat we de laatste 2 maand er nog eens 
vol tegen aan gaan. 
 
7 april spreken we af met alle andere scoutsen uit het district moerkensheide om elkaar wat beter 
te leren kennen en ervaring met elkaar te delen. Voor deze districts activiteit gaan we met alle 
leden naar gent om daar een groots ineengestoken spel te spelen. 
 
De week nadien gaan we op bivak met de kapoenen, welpen, jonggivers en givers. De 
uitnodigingen voor deze bivaks vinden jullie terug in het vorige boekje. Hopelijk is iedereen al 
ingeschreven want dit worden ongetwijfeld stuk voor stuk topweekendjes.  
 
Op zaterdag 5 mei zal de kampinfo avond voor kapoenen, welpen en jonggivers plaatsvinden. 
Vanaf 5 uur worden jullie van harte welkom geheten door de respectievelijke leidingsploegen om 
al julie vragen op hen af te vuren. Voor de givers en jin, die beide op buitenlands kamp gaan deze 
zomer, zal dit infomoment op een andere keer plaatsvinden. Meer info hierover zal jullie ten 
gepaste tijde door de leiding zelf gegeven worden. 
 
Op 5 mei is het dan tijd voor wat ongetwijfeld de warmste en gezelligste avond van het jaar is. Onze 
jaarlijkse streekbierenavond met jin-bbq staat dan gepland. Live muziek, een lekker vleesje en een 
uitgebreid aanbod aan streekbiertjes maken dit voor velen de beste avond van het jaar op 
kattenberg. Mis dit zeker niet zouden we durven stellen! 
 
De week na streekbieren avond is het tijd voor de laatste activiteit van het jaar. De slotdag. Wat, 
waar, wanneer en hoe kan u lezen in de uitnodiging voor slotdag achteraan dit boekje. Na deze 
activiteit is het tijd voor examens om nadien aan een welverdiende vakantie te beginnen met de 
zomerkampen.  
 
 
 
Stevige linker, 

De groepsleiding 

Matthias Vanpeene, Tom Chielens, Andreas Porters en Marthe Vanderhaeghe



 

 

Het is bijna zover, het scouts jaar neemt een pauze tot in juli. Hopelijk vonden jullie het een even leuk jaar 
als ons en komen jullie volgend jaar zeker terug. Maar tot het zover is, zijn er nog een aantal super leuke 
vergaderingen waar je moet bij zijn. 

 
 
Zaterdag 7 april  13u00-17u35 
Districts activiteit Station Aalter (kant Delhaize) 

Vandaag spelen we een spel met en tegen andere scoutsen. Het is aan jullie om te bewijzen dat scouts 
aalter de sterksten en de beste zijn.  

 
13-15 april 
Bivak 
Zie info achteraan het boekje van maart 

 
 
Zaterdag 21 april  
EenSpelOmDeAlegemenenKennisTe
Testen 

14u00-17u00 
Kattenberg 

 

Zoals jullie kunnen lezen is het een quiz voorbereid en gepresenteerd door niemand 
minder dan Ben(Lodewijk) Crabbé(Roeygens)!!!!!! 

 

 

 
Zaterdag 28 April 
We bouwen een kamp vandaag 

14u00-17u00 
Kattenberg 

 
Het afgelopen jaar zagen we dat jullie graag al eens een kamp maken. 
Met de leiding doen wij dit ook al eens graag dus vandaag leggen we 
onze talenten samen en maken we een groot episch kamp met alles 
dat we kunnen vinden op kb: paletten, houten platen , touw en nog 
zoveel meer. 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

Zaterdag 5 mei 
Alshetgoedweerissejtellepsretaw 

14u00-17u00 
Kattenberg 

 
Dus breng zeker verse kleren en een handoek mee want hier kan men al eens 
vuil bij worden. 
 
Na de vergadering is er kamp-info-avond. Alle info over kamp komt u daar te 
weten. Ook alle prangende vragen omtrent kamp worden dan beantwoord. 
Toeval of niet is het ’s avonds ook de streekbieren avond met jin-bbq. Een 
uitgelezen kans om dit alles te combineren en er een gezellige avond op 
kattenberg van te maken en elkaar intussen beter te leren kennen. 

 
 
 
  
Zaterdag 12 mei 
Slotdag 

 

 
 
Vandaag is het zover de laatste vergadering voor het kamp. We hopen 
dat jullie hier in grote getallen aanwezig zijn. Zodat we ons als de jongste 
tak niet laten kennen op deze leuke activiteit. 

Meer info zie uitnodiging achteraan dit boekje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jullie mega-zotte-coole leidingsgroep: Renzo, Maarten, Marthe, Arne en Lodewijk! 

 



 

   

 
 

 
Na een jaar vol plezier en met veel nieuwe vrienden is dit al de laatste maand van het scoutsgebeuren. 

Samen maken we ook van deze maand vol mooi weer opnieuw een onvergetelijk gebeuren. En dan is het 

uitkijken tot het zomerkamp. Hiervoor nodigen we jullie graag uit op de kampinschrijving op zaterdag 5 

mei, aansluitend kunnen jullie vrijblijvend nog iets drinken en/of eten op onze streekbierenavond met 

BBQ (zie flyer).  

 

13 – 15 April          Bivak   

          

Zie uitnodiging vorig boekje.  

 

 

 

Zaterdag 21 maart         14u00-17u00 

Scoutspeditie robinson         Kattenberg 

 

Om te overleven op een onbewoond eiland moet je survivalskills 

hebben. Vandaag leren we jullie creatief omgaan met de natuur om 

een hopeloze situatie om te draaien tot een waar paradijs.  

 

 

Zaterdag 28 april         14u00-17u00 

Één tegen allen          Kattenberg 

 

Één tegen allen of leiding tegen allen? Vandaag proberen jullie ons te 

verbazen met wat jullie in groep kunnen bereiken. Wie weet doet de 

leiding wel een tegenprestatie als jullie alle opdrachten tot een goed 

einde brengen!  

 



 

   

Zaterdag 5 mei              14u00-17u00 

Spletter splieter splater, lekker in het ….       Kattenberg 

Flessenvoetbal, sponsenrace, waterbenen en 1,2,3 santé. Wij hebben een 

heel lijst aan spelletjes waarbij er slechts één doel is: doorweekt worden. 

Uiteraard zijn waterbalonnen en waterpistolen van de partij.  

Na de vergadering is er kamp-info-avond. Alle info over kamp komt u daar te 

weten. Ook alle prangende vragen omtrent kamp worden dan beantwoord. 

Toeval of niet is het ’s avonds ook de streekbieren avond met jin-bbq. Een 

uitgelezen kans om dit alles te combineren en er een gezellige avond op 

kattenberg van te maken en elkaar intussen beter te leren kennen. 

 

Zaterdag 12 mei         

Slotdag            

 

Helaas de laatste vergadering van het jaar, maar we zorgen ervoor dat het zo onvergetelijk wordt dat jullie 

hem blijven onthouden tot aan het kamp.  

Meer info is te vinden in de uitnodiging achteraan in het boekje! 

 

 

Jullie geliefde leiding, 

Isaak, Joran, Janne, Rune, Michaël 

 

 

 



 

   

 

 
Eindelijk, gedaan met koude wind en vuile regen! Om jullie een beetje in te lichten over wat jullie kunnen 

verwachten van de maand april, hebben wij voor jullie eens opgezocht wat wikipedia over april te zeggen 

heeft: April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in 

de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de tweede maand.  
De naam komt vermoedelijk van het Latijnse werkwoord aperire, dat "openen" betekent. Waarschijnlijk 
verwijst dit naar de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie stelt dat de naam is 

afgeleid van een woord dat 'tweede' betekent, of van Aperta, een bijnaam van Apollo.  
 

13-15 april             

Bivak        

Zie uitnodiging 

  

 

Zaterdag 21 april          13u15 – 17u25 

Stadsspel in Brugge         Station Aalter 

Vandaag gaan we de prachtige stad Brugge gaan verkennen. En op welke 

manier kunnen we dit beter doen dan met een super tof spel? Doe maar 

allemaal goede schoenen aan zodat we alles kunnen bezoeken dat de moeite 

waard is! Jullie zullen de kans krijgen daar iets te kopen, dus degene die 

willen, kunnen wat zakgeld meenemen. 

Afspraak om 13u15 aan het station van Aalter! We zien jullie daar xxx 

 

Zaterdag 28 april          14u00 – 17u00 

Dretsvergadering         Kattenberg  

Eindelijk, nog eens stinken naar de riool en er uit zien als een 

vuile smurf! Verwacht jullie maar aan kippenrugby, eieren, 

bloem en modder!  

Vergeet zeker geen reservekleren (ook een onderbroek, 

schoenen en kousen!!), handdoek en shampoo zodat jullie 

nadien kunnen douchen! 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo_(Griekse_mythologie)


 

   

Zaterdag 5 mei          14u00 – 17u00 

Teamkampbuildingvergaderingsfeestelastiekje     Kattenberg 

Vandaag gaan we kijken hoe dik jullie vriendschapsband is met jullie 

mede-jonggivers na het scoutsjaar. We gaan testen hoe hard jullie 

elkaar vertrouwen, elkaar aanvullen en elkaars gedachten kunnen 

lezen. Vandaag zullen er vrienden voor het leven worden gemaakt. 

En iedereen weet, de band gaat nooit stuk, ook al heb je een 

ongeluk. Je ziet maar, we hebben elkaar! We krijgen het telkens 

weer voor mekaar. Hey hey  

Na de vergadering is er kamp-info-avond. Alle info over kamp komt u daar te weten. Ook alle prangende 

vragen omtrent kamp worden dan beantwoord. Toeval of niet is het ’s avonds ook de streekbieren avond 

met jin-bbq. Een uitgelezen kans om dit alles te combineren en er een gezellige avond op kattenberg van 

te maken en elkaar intussen beter te leren kennen. 

 

Zaterdag 12 mei          

Slotdag            

Vandaag nemen we voor even afscheid van elkaar en denken terug 

aan het leuke scoutsjaar dat we samen hebben beleefd. We pinken 

een traantje weg, wisselen een laatste knuffel uit en zeggen elkaar 

vaarwel. Maar niet voor altijd want dan is er nog het mega super 

toffe KAAAAAAAAMP!!!! 

Voor meer info, zie de uitnodiging achteraan in het boekje! 

Jullie liefhebbende leiding 

 

Andreas, Brecht, Wouter, Zoë en Liesbet  

 

 

 

 

  

 



 

   

 

Begin maar al te bleiten, want ja dit is alweer het laatste boekje voor dit scoutsjaar. Maar afsluiten doen we 
in stijl. Er staat nog een districtspel, geniaal bivak en een top slotdag op het programma. Samen organiseren 
we nog den besten Streekbieren die de scouts van Aalter al zal meegemaakt hebben en laten we de KSA 
nogmaals zien waarom ze beter op 5km van ons blijven.  
 

 
Zaterdag 7 April 
Districtspel 

13u30 – 17u30 
Parking Aard 

 
Jah nu is het menens. Vandaag nemen we het op tegen elke scouts van 
ons district in een groot massa spel. We hebben onzen naam al laten 
graveren op den hoofdprijs dus maakt maar dat jullie winnen! We spreken 
af op parking Den Aerd. 

 
 
 
 
Zondag 15 April 
Bivak 

Zie uitnodiging fb 
Soepraiz 

  
Zie uitnodiging op facebookzzz (beetje moeilijk om hier een filmke te 
posten njeeeh) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Zaterdag 21 April 
Batteren tegen de KSA 

14u00 – 17u00 
Markt Aalter 

 
Paar weken terug nog maar de hoofdprijs in ontvangst  kunnen nemen op het 
districtspel en oh ja ook op deze beker staat onze naam al gegraveerd. Er zit 
opnieuw niets anders op dan te laten zien aan die blauwe van de KSA wie dat 
er den baas is in Aalter. 

 
 
 
 
 
 



 

   

Zaterdag 28 April 
Opzetten Streekbieren 

10u00 – 17u00 
Kattenberg 

 
Het is bijna weer het evenement van het jaar! En om de reputatie van de givers hoog te 
houden gaan we ook voor dit feestje alles uit de kast halen. Vandaag zetten we al zoveel 
mogelijk op, zodat we volgende week ons kunnen bezig houden met extra, zotte shit te 
bouwen. Ge gaat met een goed excuus moeten komen om u hier vanonder te kunnen 
muizen! 

 
 
Zaterdag 5 mei 
Streekbierenavond 

10u00 – … 
Kattenberg 

 
D-day! Vandaag is het streekbieren. De laatse dingen worden vandaag nog gesjort, de 
frigo’s worden gevuld met vloeibaar goud en de laatste likskes verf worden gegeven. 
Verdere info wordt nog meegedeeld via facebook en op vorige vergaderingen. En uiteraard 
geld nu opnieuw dezelfde regel: Niet aanwezig = een verdomd goed excuus op onzen 
bureau! 

Zaterdag 12 mei 
Slotdag 

Zie uitnodiging 
Zie uitnodiging 

 
Nu mogen jullie pas echt beginnen bleiten, want het zit erop. Ge zult vanaf nu jullie 

zelf moeten entertainen op zaterdag namiddag. Maar het treuren zal niet voor al te 

lang zijn, want binnen exact 52 dagen staan jullie op het vliegveld, richtig… Hehe 

dienen vlieger ga nie op! Toe te noaste ki!

 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
De Giverleiding, 

Benoit, Tom, Ken en Wannes 

 



 

   

 

Begin maar al te bleiten, want ja dit is alweer het laatste boekje voor dit scoutsjaar. Maar afsluiten doen we 
in stijl. Er staat nog een districtspel, geniaal bivak en een top slotdag op het programma. Samen organiseren 
we nog den besten Streekbieren die de scouts van Aalter al zal meegemaakt hebben en laten we de KSA 
nogmaals zien waarom ze beter op 5km van ons blijven. 

 
 
Zaterdag 7 April 
Districtsspel 

13u30 – 17u30 
Parking Aard 

 
Vandaag trekken we er op uit naar Gent om samen met al de andere jin & givers van ons district een geniaal 
spel te spelen! Onze Joris heeft meegeschreven aan dit spel dus het kan alleen maar een zalige namiddag 
worden! De kans is dus ook vrij groot dat jullie eens in de McDo op de Korenmarkt zullen moeten passeren… 
Jammer dat je er niet bij kan zijn Stan! 

 
Zaterdag 14 April 
Speeltuin bouwen 

12u00 – 18u00 
Kattenberg 

  
We gaan vandaag nog wat geld verdienen voor ons kamp en gaan een speeltuin 
bouwen voor het communiefeest voor volgende week. Herhaal allemaal dus nog maar 
eens je sjortechnieken want we kunnen ons geen fouten veroorloven! 

 
Zaterdag 21 April 
Epic Mealtime 

11u00 – 14u00 
Kattenberg 

 
Epic Meal Time is a Canadian YouTube cooking show known for creating extremely 
high-calorie meals, generally out of meat products and including alcohol. It debuted 
in October 2010, and… lalalalala doet er allemaal niet toe we gaan gewoon  een giant  
euro deal kasteel maken!!  

 
 

Zaterdag 28 April 
Dretsvergadering + Jinbar 

14u00 – … 
Kattenberg 

 
Hoe kunnen we jullie laatste gewone vergadering als lid beter invullen dan een goed 
oud vuil spel te verzinnen voor jullie? Neem zeker jullie douchegerief en verse kleren 
mee want anders zou het wel eens kunnen zijn dat jullie heel de avond zullen 
schtinkeeeeeee. Na een goed warm doucheke is het tijd voor ook onze laatste jinbar 
van het jaar. Zorg dus zeker dat je er allemaal bijbent want na vanavond zal de jinbar 
nooit meer hetzelfde zijn… 

 
 
 
 



 

   

Zaterdag 5 mei 
Streekbierenavond 

10u00 – … 
Kattenberg 

 
Hier heeft menig jong en oud volk weer naar uitgekeken: onze jaarlijkse 
streekbierenavond! Een gezellige avond met legendarische optredens, unieke 
streekbiertjes en uiteraard ook een heerlijke BBQ. De givers voorzien de optredens 
en de streekbiertjes, wij de BBQ! We gaan een hele dag door groentjes snijden, het 
vlees voorbereiden en de tent inrichten. Veel handen maken licht werk! 
 
 
 

Zaterdag 12 mei 
Slotdag 

Zie uitnodiging 
 

 

Tijd voor een emotioneel momentje. Na al die jaren spelletjes spelen, 

paaseitjes verkopen enhet lokaal vuilmalen, worden jullie bijna leiding 

en mogen jullie EINDELIJK:::::::: spelletjes voorbereiden, paaseitjes 

verkopen en het lokaal opkuisen!!! Neen mopje, het worden net zoals 

de voorbije jaren nog enkele fantastische, legendarische jaren! 

Maar vandaag trekken we ons nog niet te veel aan van al die 

verantwoordelijkheid en gaan we gewoon een laatste keer als een klein 

kindje naar een pretpark! Het beloofd een zotte afsluiter te worden 

van het jaar, dus het zou tof zijn moest iedereen aanwezig kunnen zijn!

 

 



 

   

 

 

 

 

… Stef zijn schoenen naar de droogkuis moeten 

… Arne misselijk wordt van trappen 

… Arne al naar het potje kan 

… Hij gelukkig niet uitgleed over de trap 

… De bocht dus nog steeds gladder is dan de trap 

… Geoffrey pech had 

… Wouter zijn peilen wel raak kan schieten 

… Hij dit op verschillende manieren heeft bewezen 

… Kattenberg dan toch een extra kot heeft gekregen 

… Het een package deal was met tuinman 

… Lodewijk niet te stoppen is 

… Ge moet er dan ook iets voor over hebben 

… Janne haar auto kent 

… Haar tegenliggers helaas niet 

… Andreas de grote broer is 

… Hij dus altijd iets meer mag 

 

 

  



 

   

Scouts aalter presenteert: 

Slotdag 12 mei 

 

De Dalton Terror, de Buzzsaw, de Flash Back en nog een hele 

hoop andere attracties staan dit jaar opnieuw op ons te 

wachten. U hoort het dus goed, we nog eens met onze hele 

scouts groep samen naar Walibi! We vertrekken met de trein 

vanuit Aalter richting Waver voor een dag vol pretpark 

plezier. 

 

Waar: Station Aalter  

Wanneer: 12 mei  8u00 – Terugkomst 19u15 

Inschrijving: 30€ BE38 1030 5158 5072 

    mededeling: “Slotdag Naam lid” 

Vergeet zeker ook jullie luchpakket niet!!  

 



 

   

 

 

 

 


