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

 

21 april: Paasontbijt 

27 april: Streekbierenavond (met kampinfo) 

3 – 13 juli: giverkamp (Durbuy) 

13 – 23 juli: jonggiverkamp (Durbuy) 

6 – 10 juli: kapoenenkamp (Kruibeke) 

10 – 16 juli: welpenkamp (Kruibeke) 
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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 
fantastische 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. 
 
21 april is er weer ons jaarlijkse paasontbijt. Kom gezellig genieten van een boterkoek en een 
heerlijk ontbijtbuffet door de leiding verzorgd. Na het ontbijt is er zelfs een heuse paaseierenjacht 
voor de kleinsten. Uitnodiging vindt u achteraan.  
 
Op zaterdag 27 april zal de kampinfo avond voor kapoenen, welpen, jonggivers en givers 
plaatsvinden. Vanaf 5 uur worden jullie van harte welkom geheten door de respectievelijke 
leidingsploegen om al jullie vragen op hen af te vuren. Voor de jin, die op buitenlands kamp gaat 
deze zomer, zal dit infomoment op een andere keer plaatsvinden. Meer info hierover zal jullie ten 
gepaste tijde door de leiding zelf gegeven worden. 
 
Later die avond 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. Livemuziek, 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! 
 
Op 11 mei 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 
Isaak en Andreas Porters, Arne Castelein en Tom Chielens 
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In de maand april zullen er geen leuke activiteiten op de scouts te beleven zijn … 1 APRIL! Van 5 tot 
7 april gaan we op bivak, eindelijk een weekendje weg met al de kapoenen. Daarna hebben we een 
reeks met superleuke activiteiten en spelletjes die jullie zullen doen hopen dat de scouts elke dag 
van de week kan zijn. Dan sluiten we de maand af met onze supergezellige streekbierenavond waar 
jullie ons wat meer info kunnen vragen i.v.m. het kamp in juli terwijl jullie kunnen genieten van een 
frisdrankje, BBQ en sfeermuziek. Daarna sluiten we jammer genoeg het scoutsjaar af met nog twee 
fantastische activiteiten in mei. Op zondag 21 april is er ons jaarlijkse paasontbijt. Een week later 
dan, op zaterdag 27 april is er de info over de kampen, waar de leiding meer tekst en uitleg zal 
geven. Met aansluitend de Jin-BBQ met streekbierenavond. Uitnodigingen voor beide 
evenementen zijn te vinden achteraan in het boekje. 
 
 
zaterdag 13 april 
Bellem Doavert 

Voetbal Bellem 
14u-17u 

 

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik 
kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij, maak 
plaats, maak plaats, maak plaats, Ik heb ongelofelijke haast. Vandaag zullen jullie 
niet kunnen stilzitten, want we gaan naar de speeltuin aan het voetbalplein van 
Bellem. Kom dus zeker af want het wordt DEMAX! 
 
 
zaterdag 20 april 
Brandweervergadering 

Jeugdcentrum Kadans 
14u-17u 

 

Voor deze vergadering rekenen we op onze connecties bij de 
brandweer van Aalter om eens een bezoek te brengen aan 
hen. We kunnen daar de coolste brandweerwagens en het 
zotste materiaal gaan bezichtigen. Ook kunnen we antwoord 
krijgen op volgende zeer belangrijke vragen: Wie zijn ze, wat 
doen ze, wat drijft hen?  Zondag 21 april is het jaarlijkse 
paasontbijt (zie uitnodiging achteraan) 
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zaterdag 27 april 
Waterspelletjes vergadering 

Kattenberg 
14u-17u 

 

Eindelijk zullen we ons na al die weken nog eens kunnen uitleven op ons 
eigen terrein. Aangezien Rik zijn gras er niet meer zo goed uitziet zullen we 
hem vandaag een handje helpen. We spelen namelijk een kampioenschap 
waterspelletjes: waterballonstoten, waterpistoolschieten, hordewater, … 
Vergeet zeker geen verse kleren mee te nemen.  
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 4 mei 
Paralympics 

Kattenberg 
14u-17u 

 

Ben jij een echte ster in de 100 meter sprint op 1 been, verspringen 
op de handen, discuswerpen met iemand anders aan jou 
vastgemaakt? Vandaag worden jouw atletische capaciteiten getest, 
zodat je nog een laatste keer kan bewijzen dat je klaar bent voor het 
grote kamp in juli. 
 
 
zaterdag 11 mei 
Slotdag 

Info achteraan 
in uitnodiging 

 

Jammer genoeg is het weer zover, onze laatste activiteit van het jaar. We hopen dat jullie een even 
tof jaar hebben gehad als ons en zullen er samen nog een superleuke laatste activiteit van maken. 
We kijken er naar uit om jullie allemaal terug te zien op ons kamp van 6 tot 10 juli. Zie boekje 
achteraan voor meer info over slotdag! 
 
 
 
 
Jullie mega-zotte-coole leidingsgroep: Emma, Ken, Maarten, Stan, Thibault 
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SNIK SNIK SNIK. Horen jullie dat? Jullie leiding is aan het wenen omdat het alweer het laatste boekje 
van het jaar is. We gaan proberen om er nog een superduperepische paar laatste vergaderingen 
van te maken en sluiten dan af met een knallend kamp! Op zondag 21 april is er ons jaarlijkse 
paasontbijt. Een week later dan, op zaterdag 27 april is er de info over de kampen, waar de leiding 
meer tekst en uitleg zal geven. Met aansluitend de Jin-BBQ met streekbierenavond. Uitnodigingen 
voor beide evenementen zijn te vinden achteraan in het boekje.  
 
 
zaterdag 13 april 
Fantastische-awesome-fietstocht 

Markt Aalter 
14u15-17u15 

 

1 dag voor Parijs-Roubaix gaan wij met de welpen de kasseistroken van 
groot-Aalter aanpakken. Haal je innerlijke Tom Boonen, Sven Nys of Isaak 
Porters boven. Vergeet zeker jullie fiets niet! 
 
 

zaterdag 20 april 
Mega-episch-gek-zot-dorpspel 

Markt Aalter 
14u15-17u15 

 

Aalter, Knaalter, Knaalterare, Aalterare,… over de naam zijn we het nog 
niet zo eens en het logo kan ook wel een opknapbeurt gebruiken. Wat we 
wel zeker weten is dat we het dorp van Generaal De Crem vandaag eens 
gaan ontdekken! Zondag 21 april is het jaarlijkse paasontbijt (zie 
uitnodiging achteraan) 
 
 
zaterdag 27 april 
Splieter-spletter-splater-vergadering 

Kb 
14u-17u 

 

Het is ondertussen toch alweer vrij warm en dat kunnen wij waterratten toch 
niet onbenut laten. Vandaag gaan we elkaar eens goed bevechten met zoveel 
mogelijk water. We tonen wie er de Dory’s en de Nemo’s van ons zijn en laten 
ons eens goed nat worden.  
Na de vergadering is het voorstelling van de kampen met aansluitend Jin-BBQ 
en Streekbierenavond.  
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zaterdag 4 mei 
Vieze-vettige-vuile-spelen 

Kb 
14u-17u 

 

Vandaag spelen we eens echte vieze vuile spelen. We tonen dat we van de 
scouts zijn en helemaal niet bang zijn om ons eens goed vuil te maken. 
Vergeet zeker geen handdoek en verse kleren mee te nemen 
 
 
 
 
 
 
 
zaterdag 11 mei 
Slotdag  

Zie uitnodiging 
Zie uitnodiging 

De laatste dag van het scoutsjaar (BOEHOE) De uitnodiging is te vinden achteraan in het boekje  
 
 
 
Jullie leiding 
 

 
TOM                            JAN                              JANNE                     JOCHEN                           GAËLLE 
 

 
 
ISAAK 
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De naam april komt vermoedelijk van het Latijnse werkwoord aperire, dat "openen" betekent. 
Waarschijnlijk verwijst dit naar de groei van de planten en bloemen in de lente.[1] Een andere 
theorie stelt dat de naam is afgeleid van een woord dat 'tweede' betekent, of van Aperta, een 
bijnaam van Apollo. Op zondag 21 april is er ons jaarlijkse paasontbijt. Een week later dan, op 
zaterdag 27 april is er de info over de kampen, waar de leiding meer tekst en uitleg zal geven. Met 
aansluitend de Jin-BBQ met streekbierenavond. Uitnodigingen voor beide evenementen zijn te 
vinden achteraan in het boekje.    
 
 
zaterdag 13 april 
Webouweneenvlotvergadering 

13u45-16u45 
Kijkuit Beernem 

 

We gaan nog een laatste keer voor kamp onze sjorskills oefenen en 
een mega cool vlot bouwen. Aangezien dat vlot ook megagroot zal 
zijn (beetje zoals een chinees containerschip) kunnen we dat dus 
niet te water laten in onze ietwat triestige vijver. Daarom dus allen 
naar de kijkuit in Beernem want daar heeft het kanaal een arm die 
niet meer leeft. Vergeet jullie zwembroek niet! 
 
 
 
zaterdag 20 april 
Ultra neig bosspel 

13u45-16u45 
Hooggoed bos (parking stratem) 

 
Aangezien we bijna het einde van het scoutsjaar bereikt hebben rest ons geen andere optie dan 

nog 1 ULTRA NEIG BOSSPEL te organiseren zoals het een scout betaamt. Wat we gaan doen 

blijft voor jullie natuurlijk een mysterie maar geloof me als ik zeg dat het de moeite zal zijn! Zondag 

21 april is het jaarlijkse paasontbijt (zie uitnodiging achteraan) 

zaterdag 27 april 
Rechtendoortocht 

13u45-16u45 
Hooggoed bos (parking stratem)-KB 

 
 Assan en Hesan rechtendeure waren twee broers. Zij vonden het Assan 

en/of Hesan rechtendeure stappen uit. Zij bereikten als eersten het meest 

noorderlijke punt van KB. Wij treden in hun voetsporen en doen hun 

magistrale tocht opnieuw. Dit is dus de meest memorabele 

rechtendoortocht ooit… Gelieve verse kledij en wasgerief mee te 

nemen zodat je kan douchen op KB. (LOCATIE VAN BEGIN EN EINDE 

VERGADERING VERSCHILLEN, ophalen op KB!)    

Na de vergadering is het voorstelling van de kampen met aansluitend 
Jin-BBQ en Streekbierenavond.  
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zaterdag 4 mei 
Dretsvergadering 

14u-17u 
KB 

 
Moet hier nog uitleg bij staan? Een goede old school 

dretsvergadering, allerhande sausjes, een eitje, een 

beetje vijver, alles erop en eraan voor een onvergetelijke 

hoeveelheid drets. Het spreekt voor zich dat verse kledij 

en wasgerief ook hier een must zijn.  

 
 
 
zaterdag 11 mei 
Slotdag 

Zie Uitnodiging 
Zie Uitnodiging 

 
Aan alle mooie sprookjes komt een einde en dus spijtig genoeg ook aan dit 

werkingsjaar. Maar niet getreurd. Wij zorgen voor een spetterende afsluiter. 

Wat we doen en waar we heen gaan blijft echter een verrassing. Alle info die 

jullie nodig hebben vind je in de uitnodiging achteraan. 

 

 

 

 
 
 

jullie aller tofste leiding, 

Urne, Enzor, Sjori , Thrame, Chiëmal 
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Het is alweer het laatste boekje van het jaar. Voor sommigen zelfs het laatste boekje als ‘gewoon 
lid’. Laten we er een epische afsluiter van maken! Op zondag 21 april is er ons jaarlijkse paasontbijt. 
Een week later dan, op zaterdag 27 april is er de info over de kampen, waar de leiding meer tekst 
en uitleg zal geven. Met aansluitend de Jin-BBQ met streekbierenavond. Uitnodigingen voor beide 
evenementen zijn te vinden achteraan in het boekje.    
 
 
zaterdag 13 april 
Fietsfotozoektocht 

14u-17u 
Parking Kb 

 

Neem vandaag allemaal jullie fiets mee want je gaat veel mogen 

rondrijden in Aalter en omstreken. We hebben een fameuze 

fotozoektocht voor jullie voorbereid. Als je benieuwd bent wat dit 

precies inhoudt, moet je zeker afkomen!  

 
zaterdag 20 april 
Carwash 

13u30-17u 
Parking Carrefour 

 

Net zoals bij het gokken moet je niet al je geld inzetten op hetzelfde getal. 

Daarom gaan we een week voor onze fameuze Streekbierenavond nog 

even een carwash organiseren om op deze manier nog wat extra geld te 

verdienen! Neem allemaal een spons, vod en emmer mee! 

Zondag 21 april is het jaarlijkse paasontbijt (zie uitnodiging achteraan) 

 
 
zaterdag 27 april 
Streekbierenavond 

Uur volgt nog 
KB 

 

Waarschijnlijk zullen we al in de voormiddag beginnen. Het is heel 

belangrijk dat dit een fantastisch feest wordt en dat we dus een 

mooi bedrag binnen halen voor ons kamp! Gelieve dus met velen 

aanwezig te zijn zodat we dit goed kunnen opbouwen. Hou zeker 

Whatsapp in de gaten want hier kunnen we verder afspraken 

maken over de opzet. 
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zondag 28 april 
Afbraak Streekbierenavond 

KB 
Kies een item. 

 

Na een geweldige nachtrust in Hotel Kattenberg, kunnen we beginnen 

met de afbraak van ons succesvol evenement. Jullie mogen dus zeker 

blijven slapen de nacht van 27 op 28 april. Laat dit ook weten aan jullie 

ouders en neem dus zeker jullie slaapgerief mee.  

 
 
zaterdag 4 mei 
Dretsvergadering 

14u-17u 
KB 

 

We hebben het al eens eerder proberen organiseren, maar zijn toen 

noodgedwongen moeten gaan bowlen! Vandaag zal het weer waarschijnlijk 

wat mooier zijn en gaan we dit dus wel laten doorgaan. Vergeet dus zeker 

geen verse kledij en iets om je mee te wassen en af te drogen. 

 
 
zaterdag 11 mei 
Slotdag 

Zie uitnodiging 
achteraan het boekje 

 

Na vandaag zullen er waarschijnlijk wel wat traantjes in jullie ogen staan want we 

gaan elkaar voor een langere tijd niet zien. Natuurlijk zal het weerzien dan wel veel 

mooier zijn op kamp! De uitnodiging van de slotdag vinden jullie achteraan.  

 
Een scoutse linker van jullie lieftallige leiding 
 
Arne, Andreas, Brecht en Zoë  
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Ah, april-mei… DÉ tofste periode van het jaar! De paasvakantie, italiëreis voor jullie, paaseieren 
eten, paasontbijt, streekbierenavond, Liesbet haar verjaardag (29 april #neverforget), dag van de 
arbeid, hemelvaart, de zon, BBQ’en, cocktails met veel ijsblokken die we nu eindelijk buiten kunnen 
drinken… Op zondag 21 april is er ons jaarlijkse paasontbijt. Een week later dan, op zaterdag 27 
april is er de info over de kampen, waar de leiding meer tekst en uitleg zal geven. Met aansluitend 
de Jin-BBQ met streekbierenavond. Uitnodigingen voor beide evenementen zijn te vinden 
achteraan in het boekje.      
 
 
zaterdag 13 april 
Liesbet en Wouter dag 

Geen uur want het is altijd L&W dag 
Overal want het is altijd L&W dag 

 

Aangezien dat jullie gisteren van Italiëreis zijn toegekomen, vermoeden 
wij dat jullie er vandaag extreem slecht gaan uitzien. Daarmee is het nog 
niet zeker als wij jullie wel willen zien.  
Voorwaarde tot vergadering: een selfie van jullie gezicht – lelijk hoofd: 
€400 boete en geen vergadering. 
 
Oproep aan iedereen die wilt weten of Hanne en Nore er goed genoeg uit zagen om te mogen 
participeren bij de Liesbet & Wouter dag, zeker inschrijven voor de JINBBQ via 
jin@scoutsaalter.be. We vertellen jullie er alles over 
 
 
zaterdag 20 april 
Frozen fristidag 

14-… 
Niet op KB 

 

Enjoying life, genieten van de soleil die brillet. En BBQskillz oefnen 

Oproep aan iedereen die deze BBQskillz wilt testen op zaterdagavond 27 
april: inschrijven via jin@scoutsaalter.be 
 
Zondag 21 april is het jaarlijkse paasontbijt (zie uitnodiging achteraan) 

 
 
zaterdag 27 april 
Streekbierenavond 

11-… 
KB 

 

Vleesjes voorbakken, salade kuisen, tomaten snijden, pasta koken 

en nog zoveel meer! 

Oproep aan iedereen die wilt weten wat we nog allemaal 

serveren op de JINBBQ, inschrijven via jin@scoutsaalter.be en 

kom het met je eigen ogen zien en met je eigen tong proeven! 

mailto:jin@scoutsaalter.be
mailto:jin@scoutsaalter.be
mailto:jin@scoutsaalter.be
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zaterdag 4 mei 
Ledendag 

Misschien ooit 
Mogelijks ergens 

 

De leiding moet super fancy naar een trouw gaan, dus de leden hebben vrij spel. 

Doe maar keer zot!  

 
 
 
zaterdag 11 mei 
Slotdag 

Zie uitnodiging 
Kies een item. 

 

Met de trein naar Oostende, tjoeke tjoeke tuut, want daar woont mijn hartendief, tjoeke tjoeke 

tuut tuut. Die me wekenlang verwende, daarom werd zo ook mijn lief! 

#Spring #Evert #Rossekop #lovit 

 
 
Wouter, Liesbet, Hanne en Nore 
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• … Andreas en S.D.G. graag eens wisselen 
• … Gaëlle hier de dupe van is  

• … We volgend jaar een nieuwe kapitein dei in de Scouts zullen hebben  

• … Thibault zijn frietjes niet zo goed konden babbelen tegen hem 

• … Sam D. de eerste dag op skireis zijn hoofd er niet bijhad.  

• … Arne nu nog altijd niet jarig geweest is 

• … Rune wel vaker eens naar Ninove zou durven gaan 

• … Emma de muur gezegend heeft 

• … Kelso het wereldrecord achterwaarts koprollen op een steile berg verbroken heeft  

• … Wouter wel met heel veel plezier achter de toog stond 

• … Tania dit helemaal niet erg vindt 

• … Ze hem nog steeds elke dag belt 

• … Vriendjesweekend zo tot meer dan vriendschap kan leiden 

• … Joris geen dak boven het hoofd had 

• … Kelso dan maar gereden heeft 

• ... Stan twijfelt over zijn geaardheid 

• ... Zoë hier ook eens van geproefd heeft 
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