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

 

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

10 maart: Groepsfeest 
6-7 april: Lentebivaks 
21 april: Paasontbijt 
27 april : Streekbierenavond 
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Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten 
 
De lente is vroeg in het land dit jaar, hopelijk hebben jullie hier al met volle teugen van kunnen 

genieten. Naarmate het warmer wordt hebben we weer enkele spetterende activiteiten gepland.  

Eerst en vooral gaat op 10 maart ons 2 jaarlijks groepsfeest door. Hier kunnen jullie genieten van 

een lekker bord stoofvlees met frietjes en zetten onze leden weer eens hun beste beentje voor op 

het podium. Vergeet vooral niet in te schrijven via jin@scoutsaalter.be . Dit groepsfeest valt samen 

met de start van een grote wielerwedstrijd in Aalter, daarom raden wij iedereen aan om met de 

fiets naar ons groepsfeest te komen om parkeerstress te vermijden.  

Tijdens de paasvakantie is het tijd voor onze jaarlijkse lentebivaks. Ook de jongste, onze kapoenen 

gaan deze keer op weekend met al hun vriendjes. Een 2 daagse om nooit te vergeten. De 

uitnodigingen voor de bivaks vindt u achteraan. Gelieve ook hier op tijd in te schrijven bij de 

desbetreffende groep zodat de leiding het bivak optimaal kan voorbereiden.  

Op Pasen vindt naar traditie ons paasontbijt plaats. Een uitgebreid ontbijtbuffet wacht op jullie en 

naar het schijnt zou er wel eens een haas enkele verassingen verstopt kunnen hebben op het 

terrein. Inschrijven voor al dit lekkers kan via groepsleiding@scoutsaalter.be .  

Om de lente af te sluiten vindt op 27 april onze jaarlijkse Streekbierenavond plaats. Naast de 

klassieke streekbieren zullen er dit jaar ook enkele verassingen uit de streek en alcoholvrije 

alternatieven te verkrijgen zijn. Op deze gezellige avond zullen er livebands zorgen voor een 

streepje muziek en voor de hongerigen is er natuurlijk de jin-bbq (inschrijven via 

jin@scoutsaalter.be). Voor de festiviteiten starten kan je terecht bij de leiding voor een woordje 

uitleg in verband met de zomerkampen.  

We hopen jullie deze lente te mogen verwelkomen op onze evenementen!  

Een stevige linker,  

Andreas & Isaak Porters, Arne Castelein, Tom Chielens  

 

 

 

 

mailto:jin@scoutsaalter.be
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 De sint is geweest, we hebben ons allemaal dik gegeten en onze kamer staat terug vol van de cadeautjes. 
Aangezien jullie leiding (of toch het grootste deel ervan) examens heeft en we overdag de tijd nodig 
hebben om de cursussen in ons hoofd te stampen zullen we in de maand januari voornamelijk kortere 
avondvergaderingen doen. En omdat te veel binnen zitten ook niet goed is voor kapoenen, hebben we 
met jullie super leuke leiding in februari een paar super leuke spelletjes voor buiten gepland.  

Zaterdag 2 maart          14u-17u 
Oefenen groepsfeest                  Kattenberg 
Vandaag repeteren we verder aan ons toneeltje die de zaal op stelten zal zetten. 

zaterdag 9 maart    
Generale repetitie                               

10u-13u en van 14u-17u 
Emmaüs bovenbouw

Het is bijna zover, deze middag is de laatste kans om ons toneeltje te oefenen. 
Voel je de vlinders al in je buik, en het koud zweet al langs je rug lopen?  Geen 
nood want vandaag werken we ons toneeltje of tot in de perfectie. Maak je dus al 
maar klaar om een zee van applaus over je te krijgen.
 

Zondag 10 maart        Zie uitnodiging vooraan 
Groepsfeest                Emmaüs bovenbouw 
Schud de laatste plankenkoorts maar af, want deze namiddag is het zo ver. 
Zet jouw vaas met water maar al klaar om alle rozen in te steken. END 
SCENE 
 
Zaterdag 16 maart          Nooit 
Helemaal niets          Nergens 
 
Dit weekend gaat de leiding op teambuilding, en jullie mogen jammer genoeg niet mee. 

5-7 april bivak      
 

Zie uitnodiging achteraan boekje 

De dag van bivak is aangebroken! Als je niet genoeg kan krijgen van onze vergaderingen zal dit 
weekend ideaal zijn voor jouw! Een heel weekend scouts, een heel weekend pret, een heel 
weekend spelletjes... 
 
Jullie lieftallige leiding: Thibault, Emma, Stan, Ken en Maarten  

 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoqZDh1dTgAhWRyKQKHWwfCgIQjRx6BAgBEAU&url=http://bsdevogelzang.be/events/l3-naar-toneel/&psig=AOvVaw2qKdazk_tSVVMOI8UsHP0e&ust=1551108003050568
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De lente is in het land! Hoera! 

zaterdag 2 maart 
Oefenen groepsfeest 

 

 

14u00 – 17u00 
Villa snoeck

 

We gaan vandaag nog keer allemaal samen oefenen voor het groepsfeest. 
Haal allemaal jullie acteerskills maar boven en gebruik al je creativiteit  
Voor een vree scheun toneeltje.  

zaterdag 9 maart 
Generale repetitie groepsfeest 

9u00 – 12u00 en 13u30 – 17u00 
Kadans 

 

Allemaal nog keer afkomen om ons toneeltje helemaal in het hoofd te steken 
En het te oefenen tot we het kunnen voor het grote groepsfeest!  

zondag 10 maart 
groepsfeest 

Zie uitnodiging vooraan 
Emmaus  

 

T’is zover groepsfeest waarnaar we zo hebben toegewerkt 
En nu kunnen we ons toneeltje eindelijk tonen aan de mama en de papa. 

zaterdag 16 maart 
snoepwinkelspel 

14u00 – 17u00 
KB 

 

Een spel met snoepjes wat zou dat zijn? 
Kom allemaal af want wie weet zijn er veel snoepen te winnen.  

zaterdag 23 maart 
So you think you can scout  

14u00 – 17u00 
KB 

 

We gaan een keer testen wie van de welpen een echte scouter is. 
Als je denkt de beste scouter te zijn kom het dan maar testen. 

zaterdag 30 maart 
niets 

 

Spijtig genoeg moeten jullie ons op deze droevige zaterdag missen 
 
Jullie lieftallige leiding:  Gaëlle, Janne, Isaak, Tom ,  Jochen  en Jan 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoqZDh1dTgAhWRyKQKHWwfCgIQjRx6BAgBEAU&url=http://bsdevogelzang.be/events/l3-naar-toneel/&psig=AOvVaw2qKdazk_tSVVMOI8UsHP0e&ust=1551108003050568
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqwr361dTgAhUMM-wKHVfvCPMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.familiadeurne.be/zaalzoeker/attachment/toneel/&psig=AOvVaw2qKdazk_tSVVMOI8UsHP0e&ust=1551108003050568
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.lijfengezondheid.nl/wp-content/uploads/2016/03/hormoon-snoepen.jpg&imgrefurl=https://www.lijfengezondheid.nl/hormoon-verminderd-neiging-snoepen/&docid=sl8K6yCtVGXNfM&tbnid=OHThToVpx-yavM:&vet=10ahUKEwi7-Iaj1tTgAhXnk4sKHSCvA-8QMwhHKAcwBw..i&w=1280&h=904&bih=747&biw=1536&q=snoepen&ved=0ahUKEwi7-Iaj1tTgAhXnk4sKHSCvA-8QMwhHKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9JPJ1tTgAhVEKewKHTYBDv8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kilbrideparishchurch.org/children-youth&psig=AOvVaw0oc6J7VizEsnXOyep-b75y&ust=1551108218783772
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De maand maart is de derde maand in de gregoriaanse kalender. Ze telt 31 dagen, maar is de kortste maand 

van de maanden met 31 dagen omdat er een uur verloren gaat op het moment dat er wordt overgeschakeld 

op de zomertijd. De maand maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. Martius was in 

het oude Rome de eerste maand van het jaar. Immers, met de terugkeer van de mooie dagen kon men terug 

ten oorlog trekken. 

2 maart                                                                                                                                          14u-17u 

showtime-vergadering (oefenen groepsfeest)                                                                 Villa Snoeck 

Vandaag gaan we brainstormen over onze ongetwijfeld mega coole act die we 

voorbrengen op het welbefaamde groepsfeest. Laat jullie fantasie alvast 

opborrelen zodat we snel aan de slag kunnen! 

 

 

9 maart                                                                                                            10u-12u  13u30-17u 

Generale repetitie groepsfeest                                                                     Emmaüs bovenbouw 

Het is bijna zo ver, de stress begint op te komen, de zenuwen staan 

gespannen. We willen er natuurlijk een spetterende show van maken! Een 

goede voorbereiding is hier voor noodzakelijk dus zullen we de volledige 

dag extreem hard oefenen. 

PS hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe beter de show ☺ 

 

 

10 maart                                                                                                         Zie uitnodiging vooraan  

Groepsfeest                                                                                                     Emmaüs bovenbouw       

De  grote dag is aangebroken, we hebben allemaal goed geslapen en zitten vol 

met energie. Mama, papa, oma, opa, neven, nichten, vrienden, 

vriendinnen,…iedereen is welgekomen voor de lekkere stoofvlees-friet van de 

Jin met erna onze grote show.  
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16 maart                                                                                                                          14u-17u 

Pannekoek verkoop + dorpspel                                                                             Markt 

Aalter 

Mmmm zo eens een lekkere verse pannenkoek kan toch smaken! De leiding 

heeft er een hele hoop gebakken en die moeten we natuurlijk ook verkocht 

krijgen…. Maak dus allemaal zoveel mogelijk reclame want de opbrengst gaat 

rechtstreeks naar ons Jonggiverkamp. De pannenkoeken kunnen op voorhand 

besteld worden, er zal nog een mailtje toekomen tot jullie met verdere info. 

Smakelijk! 

 

23 maart                                                                                                                   14u30-17u30 

Jonggivers on ice!                                                                             Ijsbaan Kristalijn Gent 

Nu eindelijk het zonnetje schijnt en het wat warmer begint te worden,  

hebben we het toch stilaan al gehad met dat zonnig gedoe. Om zweet 

druppels te voorkomen kruipen wij de diepvries in! We spreken af in 

de Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent, ook vragen wij hiervoor 5,50 

eurotjes. Spreken jullie af met vriendjes en vriendinnetjes af om 

samen te carpoolen? 

 

30 maart                                                                                                                             Niets 

Nooit 

De volledige leiding ploeg gaat er zelf eens een weekendje tussen uit om 

elkaar nog beter te leren kennen. Deze week is er dus geen vergadering, 

maar niet getreurd want volgende week trakteren wij jullie op een overdosis 

plezier op ons bivak! 

 

5 – 7 april                                                                                                Zie uitnodiging 

achteraan 

Bivak 

Omdat de leiding jullie vorige week in de steek heeft gelaten zijn we dit 

weekend extra lang samen! Wij kijken er alvast naar uit! De uitnodiging 

kan je achteraan het boekje terug vinden. 

jullie aller tofste leiding, 

Runeke, Renzotje, Joris, Marthe, Michaël  

           
 

 

 

 



Maart 2019  8 

Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand) is de derde maand van het jaar in 
de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de 
oorlog. Verouderde Nederlandse/puristische namen zijn lentemaand of windmaand. 
 

Zaterdag 9 maart                    10u – 17u 

Generale repetitie Groepsfeest           Emmaüs Bovenbouw 

Morgen is het zover, het groepsfeest staat voor de deur. We zijn al twee 
weken bezig met een goed toneel voor te bereiden en vandaag is het de 
laatste keer dat we dit kunnen doen. Daarom wordt er ook van jullie 
verwacht dat je er al bent om 10u, op deze manier kunnen we de laatste 
puntjes op de i zetten. Heel belangrijk om een lunchpakket mee te nemen! 
 
Zondag 10 maart               Zie uitnodiging vooraan 
Groepsfeest         Emmaüs Bovenbouw 
Vandaag is het moment aangebroken dat we jullie kunsten kunnen laten zien aan jullie trots 
ouders. Het is heel belangrijk om aanwezig te zijn stipt om 14u, dus zeker niet te laat komen. 
Vergeet je ook niet in te schrijven voor het eten. Dit kan via jin@scoutsaalter.be 
 
Zaterdag 16 maart                     14u – 17u 
Scouts vs KSA                                         Markt Aalter 

We kunnen nogmaals eens bewijzen dat we de beste jeugdbeweging zijn van Aalter en 
omstreken. Dat wij de groep zijn die het beste samenhangt. Het spel speelt zich af in 
Aalter, dus leer de kaart van onze mooie stad uit het hoofd dan komt dit zeker in orde! 
Kom met de fiets! 
 

Zaterdag 23 maart                       14u – 17u 
Katapultvergadering                                           Kattenberg 
Vandaag willen we jullie eens in de watten leggen en zorgen voor een epic activiteit. Het zal keer 
iets anders zijn dan te gaan bowlen! We gaan laten zien aan iedereen laten zien wat wij allemaal 
kunnen maken als volwaardige giver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jin@scoutsaalter.be
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Zaterdag 30 maart         Nooit 
Niets            Nergens 
Dit weekend gaat de voltallige leidingsploeg gaan verbroederen. Dit is het 
moment dat we onze vriendschap naar een ander niveau brengen. Maar 
dat betekent dus ook dat we een weekje zonder jullie moeten 
doorbrengen. Niet getreurd: volgende week zijn we er terug! 
 
 
 
 
Vrijdag 4-6 april        zie uitnodiging 
Bivak  
Dit weekend gaan we nog eens een heel weekend samen zijn. Bereid jullie dus maar al voor! De 
uitnodiging voor dit fantastisch bivak kunnen jullie achter in het boekje vinden.  
 
 
Jullie Lieftallige leiding: Zoë, Arne, Brecht en Andreas 
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Maart, begin van de lente. Begin van de lente, het bloei van het leven en de wederopstanding van de natuur. 
Laten ook wij ons verlichten door de tedere stralen van ons zo beminde zon. De reuk van verse bloemen 
laat ons hart openbloeien. Laten we ons ook openstellen naar onze naasten. Breng hiermee in verleiding 
zoals ook Baden Powell zijn maag zou vullen met de hemelse nectar van de honingbij. 
 
 
Zaterdag 2 maart 
Oefenen groepsfeest 

14u-17u 
Kattenberg 

 Feest in combinatie van de groep.  
 
 
zaterdag 9 maart 
Generale repetitie groepsfeest 

…-17u00 
Emmaüs 

 Generaal want de koning kon niet komen. 

 
zondag 10 maart 
Groepsfeest 

8u-17u00 
Kattenberg 

 

Lachen en scheppen. 
Lachen en scheppen. 
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zaterdag 16 maart 
Lotenverkoop 

Te bepalen 
Te bepalen 

 

schok, op ~ zijn (uitdr.) 
op stap zijn, op de baan, op weg zijn van huis, op uitstap zijn 
 
vergelijk: trot, op ~ zijn 
 
We zijn weer eens op schok. 
“Kendall Jenner op schok met 2 vriendinnen en transparant topje”  
Als ge al ’nen helen dag op schok zijt, dan zult ge wel blij zijn met een zitje 
en een pintje. 

 
 
zondag 24 maart 
Werken bij Buurtslagers 

Je weet zelf 
Weten we zelf niet 

 

Buurtslagers verkopen broodjes en vlees. 
Maar hebben soms ook familiedagen met veel kinderen; 
Voor hun kinderen gaan we moeten zorgen. 
 
 

zaterdag 30 maart 
Niets 

nooit 
Nee, niet op KB 

De leiding gaat op vriendjesweekend en jullie mogen niet mee, 
sorry. 
Better luck next year xoxo  
 
 
 
 
Vrijdag 5 tot zondag 7 april 
Bivak 

Jullie oprit waarschijnlijk 

 

Uitnodiging volgt nog! 
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