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9 – 11 maart:
16 maart:
31 maart:
1 april:
13 – 15 april:
5 mei:
12 mei:

Geen vergadering
Jin-Quiz
Paaseierenverkoop
Paasontbijt
Lentebivaks
streekbieren avond
Slotdag

Maart-April

Het maandprogramma is ook te
vinden op onze website:
www.scoutsaalter.be
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Beste leden, ouders en sympathisanten
De lente is in het land en wees maar zeker dat het tijd werd! De voorbije maanden werden we
enkele keren uitgeregend en hadden we gelukkig ons - toch nog steeds nieuw te noemen groot lokaal ter beschikking. Maar nu het zonnetje zich weer vaker zal laten zien, kunnen we
opnieuw met volle teugen genieten van ons bos.
In deze zonnige periode staan enkele topactiviteiten gepland. Op 3 maart zullen de jonggivers
ons terrein weer een beetje opwaarderen en de leiding een voormiddag helpen met plantjes
te planten. Haal dus die groene vingers maar boven!
De week erna, van 9 – 11 maart gaat de leiding er naar jaarlijkse gewoonte even tussen uit op
teambuilding. Daarom zal er voor één keer geen vergadering zijn. Maar wees gerust, de week
er na mogen jullie ons weer helemaal opgeladen op de Kattenberg verwachten!
Op vrijdag 16 maart organiseert de jin een algemene jinquiz. Hier is er nog steeds plaats voor,
dus neem zeker een kijkje op de website of op facebook en schrijf je snel in!
Op 17 maart houden de givers op hun beurt een carwash ten voordele van hun buitenlands
kamp.
31 maart houden we de paaseieren verkoop om zo het, eerder vernoemde, nieuwe toplokaal
af te betalen. Want ja, dat kost helaas bakken met geld en nog niet alle bakken zijn afbetaald.
Jaarlijks dragen wij ons steentje bij en dit met de hulp van alle takken.
Op Pasen, is het dan tijd voor het paasontbijt. Voor deze fantastische brunch vindt u een flyer
vooraan dit boekje. Ondanks dat pasen dit jaar op 1 april valt zullen we proberen ons serieus
te gedragen. Garanderen dat we geen aprilvis bovenhalen lukt helaas niet.
Het laatste weekend van de paasvakantie zijnde 13-15 april staan de lentebivaks ingepland.
Uitnodigingen voor het bivak van de verschillende takken zijn te vinden achteraan dit boekje.
Een echte aanrader want op zo een weekendje weg leer je elkaar pas echt beter kennen!

Oef je bent erdoor geraakt. Proficiat! Tot over een maandje!
Stevige linker,
De groepsleiding
Matthias Vanpeene, Tom Chielens, Andreas Porters en Marthe Vanderhaeghe
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Dag lieve en stoere kapoenen. Klaar voor een nieuwe maand vol spelletjes, avontuur en
plezier? Ja? Oef want dan zitten jullie aan het juiste adres. Namelijk kattenberg 5. Al gaan we
deze periode af en toe eens op verplaatsing. Alle info vinden jullie hieronder.
Zaterdag 3 maart
Stagevergadering JIN

14u00-17u00
kattenberg

In voorbereiding tot hun ‘leiderschap’ zal de Jin het overnemen van ons. Jullie zullen eens
leiding krijgen van de leiding in spé. Uiteraard zal jullie leiding ook aanwezig zijn om de jin te
helpen waar nodig!
zaterdag 10 maart
niets

nooit
nergens

Er wordt niet gescoutst deze zaterdag aangezien jullie geliefde leiding op
teambuilding is met alle andere leiding.

zaterdag 17 maart
Teambuilding vergadering

14u00-17u00
Kattenberg

Vandaag wordt er aan de band tussen leden en leiding gewerkt. Er zijn
allerlei leuke spelen voorzien die ons dichter zullen samenbrengen en ons
een sterk team zullen maken.

zaterdag 24 maart
Paralympics

14u00-17u00
Kattenberg

Hoe goed kan jij de 100 meter sprint op 1 been, of horden lopen met iemand anders aan jou
vastgemaakt? Vandaag zullen wij jullie atletische capaciteiten beoordelen.
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zaterdag 31 maart
paaseierenverkoop

13u30-17u00
Confectie Van Der Elst (Maria-Aalterstraat)

Het is weer tijd voor ons jaarlijkse paaseierenverkoop. Train dus
maar jullie verkooptechnieken, poets jullie tanden en knoop je
scoutshemd dicht want het is tijd om te gaan verkopen!

zaterdag 7 april
Districts activiteit

13u00-17u35
Station aalter(voorkant)

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.

Bivak
13-15 april
info achteraan in boekje

Met vele groetjes,
Jullie allerliefste kapoenenleiding,

Renzo Arne Marthe
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Wat? Maart de derde maand van het jaar? Niet volgens de oude Romeinse kalender, daar is
maart (ook wel Martius genoemd) de eerste maand van het jaar. Dit maakte april (ofwel Aprilis)
dan de tweede maand van het jaar.
Zaterdag 3 maart
Een bocht wa is da?

14u00-17u00
Kattenberg

Maart brengt de eerste zon met zich mee dus hoog tijd voor een
wandeling! Beuuuh een wandeling hoor ik jullie al zeggen. Wees
gerust, we doen niet zomaar een wandeling, vandaag gaan we enkel
maar rechtdoor. Jammer voor de mensen hun daken die we gaan
moeten oversteken.

Zaterdag 10 maart
Niets

Nooit
Nergens

Blijf maar allemaal in jullie zetel zitten met een doos zakdoeken, om terug te
kijken op alle mooie momenten die jullie dit jaar beleefd hebben in de scouts,
want vandaag is er jammer genoeg geen vergadering.

Zaterdag 17 maart
Het grote paashaasspel

14u00-17u00
Kattenberg

Ook bij de scouts komt de paashaas langs. Maar niet zonder eerst
de hulp van jullie, de beste welpen, in te roepen natuurlijk.
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Zaterdag 24 maart
Drets vergadering

14u00-17u00
Kattenberg
Het is weer eind maart. De zon begint te schijnen. De temperatuur
begint te stijgen. Daarom wordt het eens dringend tijd dat we nog
eens tonen waarom we echt in de scouts zitten, jazeker, om ons goed
vuil te maken.

Zaterdag 31 maart
Paaseierenverkoop

9u00-12u00 en 13u30-17u00
Confectie Van der Elst

Paaseieren, check. Verkooptrucks, check. Zielige blik, check.
Zoals elk jaar gaan we vandaag deur aan deur in Aalter om
onze super lekkere paaseieren te verkopen.

Zaterdag 7 april
Districtsspel

13u00-17u35
Station Aalter (voorkant)

Vandaag gaan we eens bewijzen dat de scouts van Aalter de beste scouts is. We
ontmoeten namelijk de andere scoutsen uit ons district om samen een groot spel te
spelen.
13-14-15 april
bivak
Zie uitnodiging achteraan.

Jullie geliefde leiding,
Isaak, Joran, Michaël, Rune, Janne
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Dag liefste jonggivertjes! We zijn halverwege het scoutsjaar, de lente komt er bijna aan en het weer zal er
ook weer op verbeteren. Alleen maar mooie vooruitzichten dus. En wat mag daar niet aan ontbreken? Juist
ja, leuke zaterdagen. En waar beleven we die? Op de scouts! Dus lees maar snel verder zodat jullie te weten
komen wat er op het programma staat.
3 maart
Plantjes planten + Dretsvergadering

10u00 – 17u00
Kattenberg

We starten deze zaterdag met het planten van nieuwe plantjes op Kattenberg zodat
jullie een volledige oerwoud hebben tegen dat jullie leiding worden! Kom zeker
helpen, want vele groene vingers maken licht werk!
En ja hoor om maart goed in te zetten, starten we met de activiteit die jullie het
leukste vinden. Rugby met een diepvrieskip, slieren van de berg, eten in elkaars haar smeren en om het af
te maken een lekker warme douche. Klinkt dit als muziek in jouw oren. Dan is dit de dag dat je aanwezig
moet zijn. Indien je in de voormiddag toch niet kan komen helpen, ben je toch zeker welkom vanaf 14u
om mee te doen met de dretsvergadering!

10 maart
niets

nooit
nergens

De leiding heeft juist gedaan met de examens dus nemen we een weekendje vakantie
om hiervan te bekomen. We weten maar al te goed dat jullie ons heel hard gaan missen,
maar niet getreurd want volgende week zijn we er terug!

17 maart
Bosspel

14u00 – 17u00
Kattenberg
Wat beter dan nog eens een old school, diehard, epic bosspel? Ik ga hier niet
meer woorden aan vuil maken. Als dit je wat nieuwsgierig maakt weet je wat
je te doen staat: afkomen!!

Maart – April

8

24 maart
Battle tegen de KSA

13u45 – 17u15
Markt Aalter
De vergadering waar jullie al een heel jaar naar uitkijken, staat weer voor de deur.
Vandaag kunnen we bewijzen welke jeugdbeweging de beste, sterkste, coolste en
stoerste is van heel Aalter en omstreken. Vandaag gaan we aantonen dat met onze
scouts niet valt te sollen en gaan we hun inmaken op elke mogelijke manier. Wie wil
nu niet later kunnen vertellen dat ze hier deel aan hebben genomen?

31 maart
Paaseierenverkoop

9u00-12u00 en 13u30-17u00
Confectie Van der Elst

“Dag mevrouw/meneer, wij zijn van de Scouts van Aalter en wij verkopen
paaseieren. De opbrengst gaat naar nieuw materiaal, één zakje kost €2,50.
Zou u eentje willen kopen?” Leer dit tekstje maar uit je hoofd want je zal het
vandaag goed kunnen gebruiken!

7 april
Districtsactiviteit

13u00-17u35
station Aalter(Voorkant)

Een spel met alle andere scoutsen uit de buurt: das epic! We spreken af op neutraal terein
dus verplaatsen we ons vandaag naar gent. Vergeet jullie hemd en vooral das niet zodat
jullie zich kunnen onderscheiden van de rest.

13-14-15 april
bivak
Zie uitnodiging achteraan.

Groetjes van jullie leukste leiding,
Andreas, Zoë, Liesbet, Wouter en Brecht
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Nu we weer tot de constatie zijn gekomen dat er van die goede voornemens niets in huis gaat
komen delaatste nieuwjaarsfeesten op zijn eind zijn gelopen, het weer weer een beetje beter
wordt en de dagen langer worden zijn wij weer klaar voor een nieuwe maand. En het wordt weer
druk druk druk.
zaterdag 3 maart
sauna vergadering

14u00-17u00
Kattenberg

Luxe is niet het eerste wat in je opkomt als je aan scouts. Toch kan je met
enkele kleine inspanningen het jezelf heel erg aangenaam maken. Vandaag
gaan we dit bewijzen door het bouwen van een sauna. Breng dus
zwemgerief en handdoek mee zodat je kan genieten van onze prachtige
creatie.

zaterdag 10 maart
geen vergaderink

nooit
nergens

Geen vergadering vandaag aangezien de leiding vriendjes zijn gaan
worden in oorden ver van Aalter vandaan. Hopelijk vinden jullie iets om
dit weekend niet permanent wenend in bed te moeten blijven liggen.

zaterdag 17 maart
Carwash

14u00 – 17u00
Kattenberg

WIJ GAAN OP BUITENLANDS KAMP!!! Bij ons is het ook nog maar amper
doorgedrongen maar toch is het waar!! To pick it up another notch gaan we
vandaag wat auto’s wassen om een centje bij te verdienen.
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zaterdag 24 maart
Vandaag-maken-we-de-KSA-kapotvergadering

14u00-17u00
More info soon

Ondertussen al het derde jaar op rij dat we het zullen opnemen
tegen de ksa. We kunnen dus stilaan beginnen spreken van een
traditie. We moeten dus ook dit jaar tonen dat we de betere zijn.
Streker, slimmer maar vooral sluwer. Vergeet zeker de mentale
oorlogsvoering niet de week voordien!!

9u-12u en 13u30-17u

zaterdag 31 maart
Paaseierenverpatsing

confectie van der elst

Hoewel we al veel geld voor onszelf hebben ingezameld dit jaar voor ons
awesome kamp, mogen we natuurlijk onze moeder de scouts niet vergeten.
Vandaag verkopen we paaseitjes en dat in het paasweekend. Ge kunt het zo
zot niet bedenken.

Zaterdag 7 april
Districts activiteit

13u00-17u35
Station Aalter
Moerkensheide, de naam van ons district. Als je deze zin helemaal niet begrijpt
wordt het dringend tijd eens te gaan rondneuzen op de site van scouts en
gidsen vlaanderen of veel eenvoudiger zelfs op wikipedia. Vandaag spreken we
immers af met onze matjes van de andere scoutsen uit ons district.

13-14-15 april
bivak
Zie uitnodiging via facebook. Owja wij zijn zo modern.
Groetjes van jullie leiding!
Benoit
Ken
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INTRO
zaterdag 3 maart
Stagevergadering Kapoenen

13u00-17u30
Kattenberg

Woehoow vandaag mogen we aan de Kapoenen leiding geven. Om te
maken dat we volgend jaar goeie leiding worden, gaan we dit extra goed
voorbereiden. We gaan er voor zorgen dat de Kapoenen een onvergetelijke
namiddag beleven vol super coole spellen.

zaterdag 10 maart
geen vergadering

nooit
nergens

Onze mega wijze, leuke, zalig leiding is helaas op weekend dus wij
moeten ons bezig houden met iets anders. Helaas is er dus geen
scouts maar ideeën om iets anders te doen zijn altijd welkom. Omter
meest snapchats sturen vandaag. Feesjuuuuuu

vrijdag 16 maart

17u00 – 00u00
Emmaüsinstituut Aalter

Quiz
Vandoag en vanoavond goan we goe veel centjes verdiene voor een
iel waas kemp te belevu. Alle voorberadingen zijn getroffe voor die
menne nen iel wasen avond te veurzien vol weetjes en andere
dinge die ze nog nie wiste. Dus manne moak daje er allemoal deftig
aatziet é, tegen tons!

zaterdag 17 maart
Kot repareren

14u00 – 17u00
Kattenberg

Eindelijk is de dag gekomen dat Stan zijn ultieme hout skillzzzzzzz kan
showen want we moeten een tuinhuis renoveren. Met beuk, eik, meranti,
grenen, vuren,… werken.. Der zijn geen geheimen voor die jongen. Zorg er
ook voor dat je schilder/werk kleren meehebt want dat kot heeft ook een
nieuw likske verf nodig.
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zaterdag 24 maart
Epic Mealtime

14u00-17u00
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 31 maart
Paaseierenverkoop

9u-12u en 13u30-17u00
confectie van der elst

Jullie hebben al zoveel jaren jullie ervaring op gedaan om paaseieren te verkopen. Ook dit jaar
mogen jullie deze expertise met ons delen. Als oudere tak kan je de jongere takken de kneepjes
van het paas-eieren-verkoop-vak leren en al jullie tips en tricks doorgeven. Veel succes!

THIBAULT

GAELLE

STAN

EMMA
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Matthias

SAM

Simon

JEAN

Goeffrey

Joris
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vrijdag 13 - zondag 15 april

Bejaarden bivak
Seg Ritta hebt gij mijn valse tanden gezien? Nee Paul waarom... seg is de koffie nu nog niet klaar… Is
mijn eten hier bijna k’heb honger…! Wat zeg je ik hoor u niet goed…! Jaja dat horen we vaak als we
naar het bejaardenhuis gaan. En daarom gaan we ons op bivak verdiepen in de wereld van de oude
mensen. We gaan leren hoe we moeten zagen en klagen, op mensen commentaar geven. Maar ook
hoe we ze kunnen helpen als ze vallen of ziek zijn.

Jullie worden vrijdag 13 april om 19u00 verwacht op parking Aard. Daar starten we samen
de tocht naar de bivakplaats in Gent op Sleutelbloemstraat 9-11. Zondag 15 april om 12u30
mogen jullie moe maar voldaan worden opgehaald.
BELANGRIJK!!!
Gelieve vòòr 26 maart 2018 in te schrijven door een mailtje te sturen naar
welpen@scoutsaalter.be
De inschrijving is pas definitief eenmaal er
€30 overgeschreven is op BE91 1030 5158 5476
OPGELET: Ons rekeningnummer is gewijzigd
WAT HEBBEN JULLIE NODIG?
o Hemd en das
o Ondergoed
o Kousen
o Stevige schoenen
o Lange broek
o T-shirts
o Warme pulls
o Zaklamp
o Slaapzak
o Matje
o Pyjama
o Identiteitskaart
o Verkleedkleren (aandoen bij vertrek)
o Gamel/plastic bord
o bestek
o beker
o Keukenhanddoek
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o Toiletgerei (tandenborstel, tandpasta,
handdoek, washandje)
o Wat neem je niet mee?
o Gsm
o Mp3 – ipod
o Gameboy e.d.
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De Flandriens
Bivak jonggivers
Dag lieve jonggivers!!!!
Dit weekend gaan jullie mogen bewijzen wie er eigenlijk echt op die fiets thuis hoort en in de
voetsporen van Eddy Merckx mag treden. Dit weekend wordt onze beste vriend onze fiets
en onze drinkpul dus neem deze zeker mee want je gaat ze nodig hebben!
We verwachten jullie allemaal op vrijdag 13 april om 19u00 aan Parking Den Aard. Van
daaruit vertrekken de jonggivers met de fiets naar ons trainingscentrum. Wij fietsen
natuurlijk mee en zorgen voor fluovestjes. Zij moeten enkel zorgen voor een fiets die
volledig in orde staat. Op zondag 15 april omstreeks 13u zullen jullie kadetten klaar staan
op Parking Den Aard op terug opgehaald te worden.
Zorg ook allemaal voor een trekrugzak, dit is ook nodig op groot kamp en komt dit weekend
ook al van pas.
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak en matje
Voldoende kledij voor 2 dagen (kousen, onderbroeken, T-shirts, truien, schoenen,
broeken, jas/regenkledij,…)
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, deo, lenzen…)
Medicatie
Handdoek
Gamel, beker en bestek + keukenhanddoek
Zaklamp/koplampke
Pot toespijs
Vree veel goesting
Identiteitskaart
30 euro te storten op: BE69 1030 5158 5678, met als opmerking: bivak + naam van uw
kind. Dit geld tevens als inschrijving voor het bivak.
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