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Voorwoord 
 
 
Dag allerliefste lezers van uw favoriete maandprogramma, 
 
Het is alweer zover, het allerlaatste voorwoord en maand-
programma van dit scoutsjaar. Het zat eraan te komen.. Maar 
niet getreurd, er staan ons nog drie fantastische maanden te 
wachten en nadien een schitterend kamp. Hoezee! Geniet van 
dit laatste maandprogramma en tot volgend jaar. 
 

‘t Kastrolleken Extra Large 

Een hele dikke merci aan iedereen om te komen, het was een 
echte knaleditie. Zowel de kinder ‘SAFARI’ fuif als de grote 
mensen fuif waren een gi-gan-tisch succes. Volgend jaar vieren 
wij ons tienjarig bestaan en dan vliegen de pannen zeker van 
het dak. Jippiejee! 
 

Den bouw en zijn feesten 

Joepie, een nieuw lokaal! Het is jullie misschien al opgevallen, 
maar onze bouw zit in een stroomversnelling. Na een grondige 
opkuis en nadien een grootse verhuis van het materiaal, zal 
de sloophamer binnenkort door ons lokaal gaan. Dit wordt het 
afscheid van een scouts (én chiro) monument, maar eveneens 
de start van een mooie toekomst. Het komende scoutsjaar 
zullen de bouwwerken verder opgestart worden en hopelijk staat 
er binnenkort een nieuw scoutslokaal te blinken.  
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Het lokaal zal er zo ongeveer moeten uitzien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanning alom dus! Bij deze zouden we graag ons fantastisch 
bouwteam - Lien, Griet, Jeroen en Jordi, onze architect Wouter 
De Koning met Atelier Kubiek en stad Aalst voor de gulle 
subsidies nog eens oprecht willen bedanken. MERCI, MERCI, 
MERCI voor al jullie inspanningen!  
 
Dit project kost natuurlijk heel wat geld. Dankzij de subsidies 
van stad Aalst en het feestweekend ter ere van ons 50-jarig 
bestaan hebben wij al heel wat geld binnengehaald, maar we 
zijn er nog lang niet. Daarom organiseren wij in september 
voor de tweede maal BOUWFEESTEN. In het weekend van 
21 en 22 september (en dus niet het geplande weekend van 
14 en 15 september) organiseren wij tal van activiteiten, 
waaronder optredens, een schijt-je-rijk, 36-uren Kastrolleken, 
twee escape rooms, Gesloten & Gekleed en nog zoveel meer. 
Een volledig programma vinden jullie terug op onze website 
www.scoutsbaardegem.be en op Facebook. Stip deze twee 
dagen dus alvast aan in je agenda! 
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Kamp te Chassepiere 

Deze zomer vindt ons groot kamp plaats, ditmaal opnieuw in 
de Ardennen van ons eigen Belgenland. Chassepierre, here we 
come! De jins trekken wel terug naar het buitenland, namelijk 
naar Montenegro! Na de twee ‘speciale’ kampen van vorig jaar 
gaan we in juli dus terug met z’n allen op kamp. Voor alle 
duidelijkheid hebben wij hieronder nog eens de kampdata van 
alle takken opgesomd. 
 
© KAPOENEN & WOUTERS: 22 tot 29 juli 2018 
© JONGGIVERS: 19 tot 29 juli 2018 
© GIVERS: 18 tot 29 juli 2018 
© JINS: 12 tot 26 juli 2018 
© LEIDING: 15 tot 30 juli 2018 

 
Alle informatie in verband met dit kamp geven wij graag met 
onze kampvoorstelling op vrijdag 4 mei 2018, iets vroeger dan 
gewoonlijk. Graag nodigen wij jullie allemaal uit en verzoeken 
jullie vriendelijk om ook effectief te komen. Deze avond worden 
de kampthema’s uit de doeken gedaan en alle praktische 
informatie meegedeeld. Dit jaar wordt de kampvoorstelling 
gecombineerd met een ‘Kastrolleken’. Verkleden is toegestaan! 
Er worden hapjes en drankjes voorzien én voor sfeer en 
gezelligheid wordt eveneens gezorgd, géén reden om niet te 
komen dus! De kampvoorstelling gaat van start om 20.30 uur, 
wees welgekomen. 
 
Op zondag 6 mei 2018 (tussen 14.00 en 17.00 uur) vindt 
de inschrijvingsdag voor groot kamp plaats. Het is de bedoeling 
dat jullie dan langskomen om jullie kleine en grote kindjes 
officieel in te schrijven voor het groot kamp. Betalingen kunnen 
onmiddellijk of achteraf (per overschrijving) gebeuren. Het kamp 
kost €100 voor kapoenen en wouters, en €140 voor jonggivers 
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en givers. Het oudste kind betaalt telkens de volle pot, de 
daaropvolgende kinderen €10 minder. Er wordt achteraf niet 
meer langsgegaan bij de ouders om in te schrijven - met 
uitzondering van de eerstejaars kapoenen - maar er komt wel 
een inschrijvingsplatform online op onze website. Dus geen 
paniek als jullie er zondag niet tijdig geraken. Tegelijkertijd vindt 
de BBQ van de givers plaats. Op voorhand inschrijven kan 
gebeuren via volgend e-mailadres bbqgivers18@gmail.com. 
 
Bovendien verzamelen wij dit jaar opnieuw melkflappen van 
Joyvalle. Flapjes sparen kan gebeuren van 1 februari tot en 
met 31 mei 2018. Per 10 houten flapjes krijgen wij gratis 1L 
Joyvalle of Appelsientje voor op kamp. Ook de stickers van 
Lotus mogen worden binnengebracht voor gratis potten 
speculoospasta. Jullie kunnen dit gewoon afgeven aan de leiding 
op zondag. 
 

Speciale vergaderingen 

Het zijn de laatste maanden van dit scoutsjaar en dat gaat 
traditioneel gepaard met enkele speciale vergaderingen. Lees 
dus telkens goed dit maandprogramma, zodat jullie zeker kunnen 
deelnemen aan alle activiteiten. Graag willen wij benadrukken 
dat de leden nog steeds in perfect uniform worden verwacht 
mét 50 cent, tenzij specifiek anders vermeld. 
 
In de maanden april en mei organiseert het District Dender (= 
alle scouts van Aalst en zijn omgeving) activiteiten met al zijn 
verschillende takken. Voor de wouters is dit één dag, de 
befaamde wouterdag, op zaterdag 21/april. De givers nemen 
deel aan eikes van vrijdag 30/maart tot zondag 1/april. Meer 
informatie vinden jullie terug bij de takken. Later deze maanden 
vinden ook de kasactiviteiten van zowel de jonggivers als de 
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givers plaats. Deze vergaderingen duren langer dan ‘van twee 
tot vijf’, dus probeer hier zeker rekening mee te houden.  
 
WIST-JE-DATJE-VAN-DE-MAAND: Deze kasactiviteiten - net 
als andere scoutsactiviteiten zoals het kippenfestijn en de fuif - 
worden georganiseerd om de kampprijs zo laag mogelijk te 
houden. Bij de oudste takken wordt nog een extra kasactiviteit 
gehouden om extra activiteiten op kamp te financieren.  
 
In juni zijn de vergaderingen vaak op vrijdag of zaterdag 
ingepland, omdat het merendeel van de leiding met examens 
kampt. En om deze maand af te sluiten gaan we wel opnieuw, 
met z’n allen, op groepuitstap naaaaaar … (tromgeroffel): DE 
KINDERBOERDERIJ! Verder informatie hierover wordt via mail 
verspreid. Houd deze dus zeker goed in ’t oog. 
 
 
Ziezo, dat was het weer! Hopelijk tot volgende jaar.. Wij hebben 
er dit jaar alvast enorm van genoten.  
 

Een stevige linker, 
Wouter en Klara 
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KAPOENEN 
 
Dag lieve kapoenen,  
Dit is het dan, het laatste maandprogramma voor dit scoutsjaar! 
Ook de komende weken hebben we ons best gedaan om de 
leukste activiteiten te verzinnen. Helaas, wordt jullie leiding weer 
eens lastig gevallen met examens waardoor er enkele 
vergaderingen op een andere dag liggen dan zondag en  soms 
is het zelfs helemaal geen vergadering L. Voila, hier is het 
programma… 
 
 
Zondag 15 april (14-17 uur): Far West vergadering 

Hoe zou het zijn om een echte cowboy of cowgirl te 
zijn? Vandaag wanen we ons 3 uur in het Wilde 
Westen! Zet maar jullie hoed op, doe jullie 
cowboyboots aan en maak van de sterkste koord die 
je vinden kan een lasso! Tot zondag! 

 
 
Zondag 22 april (14-17 uur: Lourdes vergadering  
Behalve dat Lourdes de naam is van de dochter 
van Madonna, is het ook de favoriete 
vakantiebestemming van een hele hoop 65-
plussers. De reden waarom er bussen bejaarden 
op bedevaart gaan? Omdat er exact 160 jaar 
geleden de Heilige Maagd Maria (beter bekend als 
de mama van Jezus) plots verschenen is in een grot én 
toevallig een zekere Bernadette dat gezien heeft. Zou ook zo 
een verschijning kunnen gebeuren op 22 april tussen 14 en 
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17 uur aan de scoutslokalen van Baardegem? Aan jullie om 
te ontdekken!  
 
Zondag 29 april (14-17 uur: Dolfijn vergadering 
Wie zou er niet graag eens voor een dag een dolfijn zijn? Of 
toch alleszins voor 3 uur? Het moet toch 
fantastisch zijn! Je hoeft nooit naar bed 
te gaan, dolfijnen zwemmen en slapen 
tegelijk. Ze kunnen ook meer dan een 
uur onder water blijven zonder adem en 
als ze nood hebben aan lucht, maken ze 
vrolijk een salto boven het water. Het 
zijn ook heel slimme dieren. Volgens informatieoverdolfijnen.nl 
zijn het na de chimpansee de slimste dieren op aarde. Met 
andere woorden doe kleren aan die tegen een spatje kunnen, 
hoop dat de zon deze namiddag volop zal schijnen en dan 
zien we jullie om 14 uur aan onze lokalen!   
 
Vrijdag 4 mei kampvoorstelling & zondag 6 mei inschrijvingsdag 
Zoals jullie al in het voorwoord hebben kunnen lezen, gaat er 
dit weekend heel wat gesproken worden 
over het kamp. Op vrijdag onthullen we 
het kamp-thema, vertellen we jullie wat 
meer over het verloop van het kamp en 
krijgen jullie een kampboekje mee naar 
huis. Ook is dat de ideale momenten om alle vragen die jullie 
hebben over de verloop van zo een kamp op ons af te vuren. 
Zondag is het dan dé dag om aan jullie leiding te komen 
bevestigen dat jullie meegaan op kamp! Tot dan! 
(Omdat het zondag inschrijvingsdag is, is het helaas geen 
vergadering)  
 
 
Zondag 13 mei: Bangladesch vergadering  
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De Bengaalse tijger, ook de president Abdul Hamid houden we 
in Bangladesh. Wel brengen we vandaag de volledige Bengaalse 

sfeer naar Baardegem. Verheug jullie maar 
op heel veel rijst en een bamboebos. Oefen 
ook maar de Amar Songla Bangla (het 
volkslied) en jullie beste cricket-slagen, wat 
daar toevallig de populairste sport is.  
 
 

Zondag 20 mei (14-17 uur): modder vergadering  
Trek maar kleren aan die vies mogen 
worden! Want vandaag maken we ons vuil, 
heeeeeeel vuil! Rollen, ploeteren, springen… 
We doen het allemaal op de enige echt 
modder-vergadering! We gaan met zijn 
allen naar huis als helemaal vol modder 
bedekte kapoentjes  

Tip 1: Om de meeste modder van je af te krijgen, kan een 
tuinslang klaarleggen wel handig zijn. 
Tip 2: Als je je kapoen komt halen met een net gewassen 
auto, kunnen vuilzakken wel eens van pas komen. 
 
 
Vrijdag 25 mei (19-21 uur: Filmvergadering  

We hadden het in januari al beloofd en 
hier is ze dan: de film-vergadering! We 
nestelen ons met z’n allen dicht bij 
elkaar en kijken op ons gemakske een 
goede film. Jullie mogen ook zelf gerust 
voorstellen meebrengen….  
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Zondag 3 juni: geen vergadering  
Inderdaad, het is weer van dat: examens voor de 
leiding! We zitten weer elk achter ons bureautje 
volop te studeren….. Sorry, lieve kapoenen maar 
deze week is het helaas geen scouts! 
 
 

Zondag 10 juni: geen vergadering 
We horen het jullie al denken: Zitten ze daar nu 
nog steeds? Jawel kapoenen, we zitten nog steeds 
te zwoegen achter ons bureautje…… 
 

 
Vrijdag 15 juni: JOEPIE, terug een vergadering!  
Hoezee, vandaag is het opnieuw scouts van 19 tot 21 uur. 
Wat we gaan doen, is nog een grote verrassing! Kom het te 
weten aan onze scoutslokalen in perfect uniform natuurlijk. 
  
 
Zaterdag 23 juni (19-21 uur) het grote pak vergadering  
Onder het jaar hebben we al willen merken dat kapoenen best 

wel houden van verrassingen en pakjes. Dat 
komt nu toch goed uit want vanavond is de 
leiding toevallig in het bezit gekomen van een 
heel groot mysterieus pak! We spreken af om 
19 uur om samen met ons te ontdekken wat 
er in dat pak zit! 

 
Zaterdag 30 juni (10-17 uur): Groepsuitstap  
Op het einde van het scoutsjaar hebben we de traditie 
om samen met alle takken op uitstap te gaan. Meer 
informatie over hoe dat allemaal in elkaar zit, kunnen 
jullie lezen in het voorwoord! Alleszins tot dan!  
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Voila, dit was het dan. Het scoutsjaar zit erop! Wij hebben er 
alvast van genoten en hopen dat jullie jullie ook goed 
geamuseerd hebben!  
 
Heel veel liefs,  
Thomas, Bram, Michiel en Fien 
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Wouters 
 
Het laatste boekje van het jaar, nu al… Laten we er samen 
nog eens een ferme lap op geven! De volgende maanden is 
het niet enkel scouts op zondag maar ook op vrijdag en 
zaterdag. Hou daar rekening mee Wouters! De laatste maanden 
zijn altijd extra tof, om nog maar van het kamp te zwijgen. Dit 
is wat jullie de volgende maanden staat te wachten: 
 
Zondag 15 april: Leiding tegen leden 
Veel conflicten hebben zich afgespeeld op Belgische bodem. 
Denk maar aan de guldensporenslag, slag bij Waterloo en de 
neuzekesoorlog. Maar nooit was de inzet groter dan nu. Zondag 
15 april zal de geschiedenis ingaan als de bloeddorstigste strijd 
aller tijden. Bloed zal vergoten worden en tranen zullen vloeien. 
Wie schrijft zijn naam in de geschiedenisboeken, de leiding of 
de leden? de beslissing zal vallen tussen 2 en 5.   
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Zaterdag 21 april: Wouterdag 
Vandaag is het opnieuw wouterdag. Dit jaar helaas niet in 
Baardegem, maar wel aan de scoutslokalen van Meisjesscouts 
Sint-Goedele in Aalst (Roklijf 2, 9300 Aalst). We spreken af 
om 10.00 uur daar (dus NIET in Baardegem!) en omstreeks 
17.00 uur kunnen jullie de wouters daar opnieuw komen halen.  
 

Zondag 29 april: Bosspel 
Wolven, lynxen, goudjakhalzen, mountainbikers… De Belgische 

bossen veranderen alsmaar meer. Maar dat betekent niet 
dat wij geen oerdegelijk bosspel kunnen spelen. Trek 
jullie bottinen aan en neem je strategisch inzicht mee. 
We zien jullie om 2 uur aan de lokalen voor een 
echte scoutsdag!  

 
Vrijdag 4 en zondag 6 mei: Kampvoorstelling en 
inschrijvingsdag 
Kamp, het woord alleen al doet ons allemaal springen van 
plezier. Een week vol avontuur en vriendschap, samen eens 
weg van het drukke leven. Ook dit jaar wordt 
het ge-wel-dig. Voor we vertrekken moet er 
natuurlijk wel nog wat gebeuren. Alle informatie 
krijgen jullie op 4 mei tijdens de 
kampvoorstelling. En inschrijven kan op 6 mei. 
Beiden aan de scoutslokalen.  
 
Zondag 13 mei: Rambo vergadering  
U vraagt, wij draaien. De populairste aller vergaderingen, 
modder modder en nog eens modder. Meer uitleg hebben jullie 

natuurlijk niet meer nodig. Noot: jullie 
hoeven geen uniform aan te doen 
vandaag. 
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Zondag 20 mei: Frank Deboosere vergadering 
Mailen, sms’en, bellen, whatsappen, snapchatten, schrijven, 
tinderen,… Het maakt niet uit hoe, maar we moeten 
Frank en Sabine overtuigen om goed weer te 
bestellen. Want bij zon spelen we waterspelletjes 
J!! Anders zullen we ons binnen moeten 
amuseren	 L. Vergeet bij zwoele temperaturen 
zeker jullie waterpistolen niet. 
 
Vrijdag 25 mei: Dokter Bea vergadering (19-21 uur) 
Ja lap, de examens komen er aan dus is het weer op vrijdag 
te doen. De wouterleiding is mee met zijn tijd en naar het 
schijnt is dokter Bea DE nieuwe rage. Dus kunnen we niet 
anders dan hier een vergadering rond organiseren. Klara en 
Tom hebben een speciale Bea- cursus gevolgd 
en hebben dus alle kwalificaties om jullie 
onder te dompelen in de wondere wereld van 
jeweetwel en jeweetwel. 
 
 
Vrijdag 1 juni: Knutselvergadering (19-21 uur) 
Zoals iedereen wel weet is de papa van Tom de beste 
knutselaar van ons sterrenstelsel. Daarom mag een 

knutselvergadering zeker niet ontbreken op ons 
programma. Kan Tom de eer van zijn familie 
hooghouden? Of zit er misschien iemand bij de 
Wouters die kan tippen aan het talent van de 
grootmeester? We ondervinden het samen van 
zes tot acht. 
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Vrijdag 8 juni: Filmvergadering (19-21 uur) 
Onderzoek heeft uitgewezen dat films goed zijn voor de 
ontwikkeling van je creativiteit, persoonlijke relaties en motivatie. 
Ze helpen je angsten onder ogen te komen, purgeren en 
endorfine aanmaken. Met andere woorden, films kijken is 
gezonder dan groenten eten. Dus laten we samen ons lichaam 
verzorgen en onderuit zakken voor een goede kaskraker.  
 
Vrijdag 15 juni: Debation Island (19-21 uur)  
We kennen Temptation Island allemaal, maar dat is stom! 
Iedereen kijkt ernaar en het is inhoudsloos. Daar gaan 
wij iets aan doen, we organiseren namelijk een avond 
die overloopt van de inhoud. Het migratiebeleid van 
Francken, de koers van de Dow Jones, genderdifferentiatie, 
Martinez die Nainggolan moet oproepen, de nieuwe plaat 
van Karen Damen, het komt allemaal ter spraken tijdens 
Debatiooooon.  
 
Vrijdag 22 juni: Afscheidsfeestje (19-21 uur) 
Wat is het snel gegaan, het is al onze laatste vergadering van 
het jaar. Hierna zien we elkaar enkel nog op de groepsuitstap 
en natuurlijk op kamp!  9 maanden hebben we ons echt 
geamuseerd en om jullie te bedanken organiseren we een 
afscheidsfeestje. Het wordt poepchique! De kaviaar, foie gras 
en champagne zullen rijkelijk vloeien. En daar hoort 
vanzelfsprekend een passende outfit bij. Toon jullie eens van 
je galantste kant op onze rode loper. Ladies and gentleman, 
we zien jullie dan. 
 
Zaterdag 30 Juni: Groepsuitstap 
Traditie getrouw de laatste activiteit, de groepsuitstap. Waar, 
hoe, wat en wanneer laten we zo snel mogelijk weten! 
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Dat was het dan, tot op kamp!!!!!!! 

Klara, Tom, Joran 
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JONGGIVERS 
 

1 April: Geen vergadering 

Vandaag geen vergadering aangezien onze goede heer vandaag 
verrijst. 
 

 
 

Zondag 8 April: Blaaspijpenbosspel  

Blaaspijpen en bosspelen, een perfecte combinatie als je het 
ons vraagt! het Kravaalbos was vandaag al afgehuurd dus is 
het gewoon van 2-5 in den bos vanachter opt pleintj’n van 
de skoetn 
 
ZATERDAG 14 April: Woudloperskeuken (19 – 21.30 uur) 
Geen scouts op zondag vandaag aangezien de meeste mensen 
niet eten tussen 2 en 5, daarom dus op zaterdag van 19 - 
21:30, op de scouts natuurlijk! PS: gelieve ook €4 mee te 
brengen voor het overheerlijke eten dat we gaan maken! 
 
 
  



 20 

Zondag 22 April: Techniekendag (10-17 uur) 
Vandaag gaan we nog is een hele dag sjorren, koken, hout 
kappen, … Trek jullie botinnen al maar aan en kom dan naar 
de scouts tussen 10 en 5. Zouden we jullie ook mogen vragen 
om €3 mee te brengen voor het middageten? Dank jullie wel! 
 
Zondag: 29 April: Rambovergadering  
VUILE KLEREN MEENEMEN! VUILE KLEREN MEENEMEN! 
VUILE KLEREN MEENEMEN! VUILE KLEREN MEENEMEN! 
VUILE KLEREN MEENEMEN! VUILE KLEREN MEENEMEN! 
Vandaag is het rambovergadering dus dat betekent stoer doen 
op het hoogste niveau. Allemaal aanwezig van 2-5, en voor 
het geval dat jullie het nog niet moesten weten:  
VUILE KLEREN MEENEMEN! VUILE KLEREN MEENEMEN! 
VUILE KLEREN MEENEMEN! VUILE KLEREN MEENEMEN! 
VUILE KLEREN MEENEMEN! VUILE KLEREN MEENEMEN!  
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Vrijdag 4 en zondag 6 Mei: Kampvoorstelling en 
inschrijvingsdag 
Geen vergadering vandaag maar jullie kunnen jullie wel komen 
inschrijven voor het kamp vandaag! Dit valt per toeval samen 
met de BBQ van de givers, 2 vliegen in één klap! Allemaal 
welkom voor een hapje, drankje en inschrijvingsformuliertje. En 
vrijdag stellen wij met veel enthousiasme jullie kampthema voor. 
 
Zondag 13 Mei: Dorpspel 
Vandaag maken we Baardegem onveilig, van de Elderberg tot 
de Eerdegem. De volle 2 kilometer dus! Allemaal aanwezig 
van 2-5 aan de scouts in jullie geliefkoosd dorp! 
 
Zondag 20 Mei: Waterspelletjes 
Hooooooooooooopelijk is het vandaag goed weer want we gaan 
waterspelletjes spelen, allen aanwezig tussen 2-5 natuurlijk ;) 
Ps: vergeet zeker geen gerief dat mag nat worden! 
 
 

Omwille van technische problemen, krijgen jullie het vervolg 
van dit maandprogramma later. Alvast onze excuses. 

 
Groetjes, 

De jonggiverleiding. 
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Givers 
 
Helaba liefste givertjes, hebben jullie het al gehoord? Jajaja je 
leest het goed er is een nieuw maandprogramma. Jullie vragen 
jullie misschien af wat jullie gaan doen de volgende weken, 
maanden, uren, minuten en seconden. Wel, dan moeten jullie 
nog wat verder lezen, ongelofelijk leuk toch, niet? Het zal jullie 
wel wat ontcijferwerk kosten!  
 
ZONDAG 8 APRIL: “JOEPIE-JEE-SPEEL-JE-MEE” VERGADERING 
--.. --- -. -.. .- --. / ---.. / .- .--. .-. .. .-.. ---... / 
# .--- --- . .--. .. . -....- .--- . . -....- ... .--. . . .-.. 
-....- .--- . -....- -- . . # / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. 
-. --. 
Zin is wat teambuilding? Smeer jullie benen al maar in, want 
vandaag gaan we jullie groepsgevoel eens testen. Jullie worden 
verwacht van 14 tot 17u in de scoutslokalen. 
--.. .. -. / .. ... / .-- .- - / - . .- -- -... ..- .. .-.. -.. 
.. -. --. ..--.. / ... -- . . .-. / .--- ..- .-.. .-.. .. . / -
... . -. . -. / .- .-.. / -- .- .- .-. / .. -. --..-- / .-- .- 
-. - / ...- .- -. -.. .- .- --. / --. .- .- -. / .-- . / .-
-- ..- .-.. .-.. .. . / --. .-. --- . .--. ... --. . ...- --- . 
.-.. / . . -. ... / - . ... - . -. .-.-.- / .--- ..- .-.. .-.. .. 
. / .-- --- .-. -.. . -. / ...- . .-. .-- .- -.-. .... - / ...- 
.- -. / .---- ....- / - --- - / .---- --... ..- / .. -. / -
.. . / ... -.-. --- ..- - ... .-.. --- -.- .- .-.. . -. .-.-.- 
 
 
 



 23 

ZONDAG 15 APRIL: BOSSPEL 
--.. --- -. -.. .- --. / .---- ..... / .- .--. .-. .. .-.. ---
... / -... --- ... ... .--. . .-.. 
Niets beter dan wat frisse boslucht en wat modder aan de 
voet. Kom allemaal met de fiets naar de scouts want we zijn 
sportieve jongeren en wat oefening voor op groot kamp kan 
geen kwaad! Van 14u tot 17u op de scouts. 
-. .. . - ... / -... . - . .-. / -.. .- -. / .-- .- - / ..-. .-
. .. ... ... . / -... --- ... .-.. ..- -.-. .... - / . -. / .-- .- 
- / -- --- -.. -.. . .-. / .- .- -. / -.. . / ...- --- . - 
.-.-.- / -.- --- -- / .- .-.. .-.. . -- .- .- .-.. / -- . - 
/ -.. . / ..-. .. . - ... / -. .- .- .-. / -.. . / ... -.-. --- 
..- - ... / .-- .- -. - / .-- . / --.. .. .--- -. / ... .--. 
--- .-. - .. . ...- . / .--- --- -. --. . .-. . -. / . -. / 
.-- .- - / --- . ..-. . -. .. -. --. / ...- --- --- .-. / -
-- .--. / --. .-. --- --- - / -.- .- -- .--. / -.- .- -. 
/ --. . . -. / -.- .-- .- .- -.. # / ...- .- -. / .---- ....- 
..- / - --- - / .---- --... ..- / --- .--. / -.. . / ... -
.-. --- ..- - ... .-.-.- 
 
ZONDAG 22 APRIL: PARASPEL 
--.. --- -. -.. .- --. / ..--- ..--- / .- .--. .-. .. .-.. --
-... / .--. .- .-. .- ... .--. . .-.. 
Heeft iemand van jullie ooit in het leger gezeten? Wij hopen 
van wel want jullie sluip-skills zullen zeker van pas komen 
vandaag! Neem je camouflage-helm maar mee en zet uw 
chique zonnebril op want jullie worden van 14u tot 17u 
verwacht in de scoutslokalen om het beste van jullie zelf te 
laten zien en als een echte soldaat terug naar huis te gaan! 
.... . . ..-. - / .. . -- .- -. -.. / ...- .- -. / .--- ..- .-.. 
.-.. .. . / --- --- .. - / .. -. / .... . - / .-.. . --. . .-. 
/ --. . --.. . - . -. ..--.. / .-- .. .--- / .... --- .--. . -
. / ...- .- -. / .-- . .-.. / .-- .- -. - / .--- ..- .-.. .-.. 
.. . / ... .-.. ..- .. .--. -....- ... -.- .. .-.. .-.. ... / --.. 
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..- .-.. .-.. . -. / --.. . -.- . .-. / ...- .- -. / .--. .- ... 
/ -.- --- -- . -. / ...- .- -. -.. .- .- --. # / -. . . -- 
/ .--- . / -.-. .- -- --- ..- ..-. .-.. .- --. . -....- .... . 
.-.. -- / -- .- .- .-. / -- . . / . -. / --.. . - / ..- .-- 
/ -.-. .... .. --.- ..- . / --.. --- -. -. . -... .-. .. .-.. / 
--- .--. / .-- .- -. - / .--- ..- .-.. .-.. .. . / .-- --- 
.-. -.. . -. / ...- .- -. / .---- ....- ..- / - --- - / .---
- --... ..- / ...- . .-. .-- .- -.-. .... - / .. -. / -.. . / ... 
-.-. --- ..- - ... .-.. --- -.- .- .-.. . -. / --- -- / .... 
. - / -... . ... - . / ...- .- -. / .--- ..- .-.. .-.. .. . / -
-.. . .-.. ..-. / - . / .-.. .- - . -. / --.. .. . -. / . -. / 
.- .-.. ... / . . -. / . -.-. .... - . / ... --- .-.. -.. .- .- 
- / - . .-. ..- --. / -. .- .- .-. / .... ..- .. ... / - . / -
-. .- .- -. # 
 
VRIJDAG 27 APRIL: TECHNO-WEEKEND! 
...- .-. .. .--- -.. .- --. / ..--- --... / .- .--. .-. .. .-.. 
---... / - . -.-. .... -. --- -....- .-- . . -.- . -. -.. # 
Om wat verder te gaan op het elan van de vorige vergadering 
gaan we onze tent-opzet-technieken en kook-uw-eigen-potje-
op-een-vuurtje-skills op de proef stellen! Verdere info volgt via 
onze facebookgroep, gelieve dit dan ook goed in het oog te 
houden. Het weekend eindigt zondag 29 april en zal doorgaan 
in onze lokalen te Baardegem!  
--- -- / .-- .- - / ...- . .-. -.. . .-. / - . / --. .- .- 
-. / --- .--. / .... . - / . .-.. .- -. / ...- .- -. / -.. . / 
...- --- .-. .. --. . / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --. / 
--. .- .- -. / .-- . / --- -. --.. . / - . -. - -....- --- 
.--. --.. . - -....- - . -.-. .... -. .. . -.- . -. / . -. / -
.- --- --- -.- -....- ..- .-- -....- . .. --. . -. -....- .--. 
--- - .--- . -....- --- .--. -....- . . -. -....- ...- ..- ..- 
.-. - .--- . -....- ... -.- .. .-.. .-.. ... / --- .--. / -.. . 
/ .--. .-. --- . ..-. / ... - . .-.. .-.. . -. # / ...- . .-. -
.. . .-. . / .. -. ..-. --- / ...- --- .-.. --. - / ...- .. .- 
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/ --- -. --.. . / ..-. .- -.-. . -... --- --- -.- --. .-. -
-- . .--. --..-- / --. . .-.. .. . ...- . / -.. .. - / -.. .- -
. / --- --- -.- / --. --- . -.. / .. -. / .... . - / --- -
-- --. / - . / .... --- ..- -.. . -. .-.-.- / .... . - / .-- 
. . -.- . -. -.. / . .. -. -.. .. --. - / --.. --- -. -.. .- -
-. / ..--- ----. / .- .--. .-. .. .-.. / . -. / --.. .- .-.. / 
-.. --- --- .-. --. .- .- -. / .. -. / --- -. --.. . / .-.. 
--- -.- .- .-.. . -. / - . / -... .- .- .-. -.. . --. . -- # 
 
ZONDAG 6 MEI: GIVER-BBQ 
--.. --- -. -.. .- --. / -.... / -- . .. ---... / --. .. ...- 
. .-. -....- -... -... --.- 
Na dit weekend gaan jullie een hele week reclame mogen 
maken, hoe meer hoe beter want het is belangrijk! Erg 
belangrijk! Jullie maken reclame voor het groots evenement op 
6 mei, en wat was dat evenement nu ook alweer? De Giver-
BBQ natuurlijk!  
Hieraan zal heel wat voorbereiding te pas komen dus houd ook 
zeker zaterdag 5 mei vrij om alles klaar te zetten zodat we 
zondag gigaaaaaantisch veel geld kunnen scheppen!  
-. .- / -.. .. - / .-- . . -.- . -. -.. / --. .- .- -. / .--
- ..- .-.. .-.. .. . / . . -. / .... . .-.. . / .-- . . -.- / .-
. . -.-. .-.. .- -- . / -- --- --. . -. / -- .- -.- . -. -
-..-- / .... --- . / -- . . .-. / .... --- . / -... . - . .-. 
/ .-- .- -. - / .... . - / .. ... / -... . .-.. .- -. --. .-. .. 
.--- -.- # / . .-. --. / -... . .-.. .- -. --. .-. .. .--- -
.- # / .--- ..- .-.. .-.. .. . / -- .- -.- . -. / .-. . -.-. 
.-.. .- -- . / ...- --- --- .-. / .... . - / --. .-. --- --
- - ... / . ...- . -. . -- . -. - / --- .--. / -.... / -- . 
.. --..-- / . -. / .-- .- - / .-- .- ... / -.. .- - / . ...- 
. -. . -- . -. - / -. ..- / --- --- -.- / .- .-.. .-- . . 
.-. ..--.. / -.. . / --. .. ...- . .-. -....- -... -... --.- / -. 
.- - ..- ..- .-. .-.. .. .--- -.- # / .... .. . .-. .- .- -. / 
--.. .- .-.. / .... . . .-.. / .-- .- - / ...- --- --- .-. -... 
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. .-. . .. -.. .. -. --. / - . / .--. .- ... / -.- --- -- . -

. / -.. ..- ... / .... --- ..- -.. / --- --- -.- / --.. . -.- 

. .-. / --.. .- - . .-. -.. .- --. / ..... / -- . .. / ...- .-. 

.. .--- / --- -- / .- .-.. .-.. . ... / -.- .-.. .- .- .-. / - 

. / --.. . - - . -. / --.. --- -.. .- - / .-- . / --.. --- 
-. -.. .- --. / --. .. --. .- .- .- .- .- .- -. - .. ... -.-. 
.... / ...- . . .-.. / --. . .-.. -.. / -.- ..- -. -. . -. / ... 
-.-. .... . .--. .--. . -. # 
 
ZONDAG 13 MEI: FIETSTOCHT 
--.. --- -. -.. .- --. / .---- ...-- / -- . .. ---... / ..-. 
.. . - ... - --- -.-. .... - 
Vandaag organiseren we een fietstocht om onze beentjes eens 
te testen voor op groot kamp! Zorg dus dat jullie fiets volledig 
op orde staat en dat je een gezonde ontbijtportie druivensuiker 
binnenslaat! We vertrekken aan de scoutslokalen om 10h en 
komen terug rond 17h.  
...- .- -. -.. .- .- --. / --- .-. --. .- -. .. ... . .-. . -. 
/ .-- . / . . -. / ..-. .. . - ... - --- -.-. .... - / --- -
- / --- -. --.. . / -... . . -. - .--- . ... / . . -. ... / - 
. / - . ... - . -. / ...- --- --- .-. / --- .--. / --. .-. 
--- --- - / -.- .- -- .--. # / --.. --- .-. --. / -.. ..- 
... / -.. .- - / .--- ..- .-.. .-.. .. . / ..-. .. . - ... / ...- 
--- .-.. .-.. . -.. .. --. / --- .--. / --- .-. -.. . / ... - 
.- .- - / . -. / -.. .- - / .--- . / . . -. / --. . --.. --
- -. -.. . / --- -. - -... .. .--- - .--. --- .-. - .. . / -
.. .-. ..- .. ...- . -. ... ..- .. -.- . .-. / -... .. -. -. . -. 
... .-.. .- .- - # / .-- . / ...- . .-. - .-. . -.- -.- . -. / 
.- .- -. / -.. . / ... -.-. --- ..- - ... .-.. --- -.- .- .-.. 
. -. / --- -- / .---- ----- .... / . -. / -.- --- -- . -
. / - . .-. ..- --. / .-. --- -. -.. / .---- --... .... .-.-.- 
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ZONDAG 20 MEI: WATERSPELLETJES  
--.. --- -. -.. .- --. / ..--- ----- / -- . .. ---... / .-
- .- - . .-. ... .--. . .-.. .-.. . - .--- . ... 
Hopelijk is het vandaag goed weer en hebben jullie geen schrik 
om wat nat te worden, want wij gaaan… waterspelletjes spelen! 
Jullie worden van 14u tot 17u verwacht in de scoutslokalen, 
in jullie zwemkledij!  
.... --- .--. . .-.. .. .--- -.- / .. ... / .... . - / ...- .- -
. -.. .- .- --. / --. --- . -.. / .-- . . .-. / . -. / .... . 
-... -... . -. / .--- ..- .-.. .-.. .. . / --. . . -. / ... -.-. 
.... .-. .. -.- / --- -- / .-- .- - / -. .- - / - . / .-- 
--- .-. -.. . -. --..-- / .-- .- -. - / .-- .. .--- / --. 
.- .- .- -. # / .-- .- - . .-. ... .--. . .-.. .-.. . - .--- . 
... / ... .--. . .-.. . -. # / .--- ..- .-.. .-.. .. . / .-- --
- .-. -.. . -. / ...- .- -. / .---- ....- ..- / - --- - / .-
--- --... ..- / ...- . .-. .-- .- -.-. .... - / .. -. / -.. . / 
... -.-. --- ..- - ... .-.. --- -.- .- .-.. . -. --..-- / .. -
. / .--- ..- .-.. .-.. .. . / --.. .-- . -- -.- .-.. . -.. .. .-
-- # 
Aangezien jullie leiding in de komende periode in examens zit 
zullen vergaderingen plaats vinden op vrijdagavond.  
.- .- -. --. . --.. .. . -. / .--- ..- .-.. .-.. .. . / .-.. . .. 
-.. .. -. --. / .. -. / -.. . / -.- --- -- . -. -.. . / .--. 
. .-. .. --- -.. . / .. -. / . -..- .- -- . -. ... / --.. .. - 
/ --.. ..- .-.. .-.. . -. / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --
. . -. / .--. .-.. .- .- - ... / ...- .. -. -.. . -. / --- .--. 
/ ...- .-. .. .--- -.. .- --. .- ...- --- -. -.. .-.-.- 
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VRIJDAG 25 MEI: FRANSE AVOND 
...- .-. .. .--- -.. .- --. / ..--- ..... / -- . .. ---... / ..-
. .-. .- -. ... . / .- ...- --- -. -.. 
Le pain, le vin et le boursin! Bij deze zijn jullie officieel 
uitgenodigd voor onze soirée française! Jullie worden van 20h 
tot 22h door ons opgewacht aan de scoutslokalen.  
.-.. . / .--. .- .. -. --..-- / .-.. . / ...- .. -. / . - / .-
.. . / -... --- ..- .-. ... .. -. # / -... .. .--- / -.. . --.. 
. / --.. .. .--- -. / .--- ..- .-.. .-.. .. . / --- ..-. ..-. .. 
-.-. .. . . .-.. / ..- .. - --. . -. --- -.. .. --. -.. / ...- 
--- --- .-. / --- -. --.. . / ... --- .. .-. # . / ..-. .-. 
.- -. # .- .. ... . # / .--- ..- .-.. .-.. .. . / .-- --- .-. 
-.. . -. / ...- .- -. / ..--- ----- .... / - --- - / ..--- 
..--- .... / -.. --- --- .-. / --- -. ... / --- .--. --. . 
.-- .- -.-. .... - / .- .- -. / -.. . / ... -.-. --- ..- - ... 
.-.. --- -.- .- .-.. . -. .-.-.- 
 
VRIJDAG 1 JUNI: BBQ 
...- .-. .. .--- -.. .- --. / .---- / .--- ..- -. .. ---... / 
-... -... --.- 
Vandaag is het tijd voor wat ontspanning! Samen wat knagen 
aan ribbekes en kippen boutjes, wat wil je nog meer? Van 
20h tot 22h aan de scoutslokalen! Eten voor de vergadering 
is verboden 😊 
...- .- -. -.. .- .- --. / .. ... / .... . - / - .. .--- -.. / 
...- --- --- .-. / .-- .- - / --- -. - ... .--. .- -. -. .. 
-. --. # / ... .- -- . -. / .-- .- - / -.- -. .- --. . -. 
/ .- .- -. / .-. .. -... -... . -.- . ... / . -. / -.- .. .--. 
.--. . -. / -... --- ..- - .--- . ... --..-- / .-- .- - / .-
- .. .-.. / .--- . / -. --- --. / -- . . .-. ..--.. / ...- .- 
-. / ..--- ----- .... / - --- - / ..--- ..--- .... / .- .- 
-. / -.. . / ... -.-. --- ..- - ... .-.. --- -.- .- .-.. . -. 
# / . - . -. / ...- --- --- .-. / -.. . / ...- . .-. --. .- 
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-.. . .-. .. -. --. / .. ... / ...- . .-. -... --- -.. . -. / # 
# 
 
VRIJDAG 8 JUNI: BOWLEN 
...- .-. .. .--- -.. .- --. / ---.. / .--- ..- -. .. ---... / 
-... --- .-- .-.. . -. 
Nadat we ons vorige week goed volgepropt hebben met salades 
en BBQ-vlees gaan we dit er vandaag af sporten door te gaan 
bowlen! Hierover zal verdere info nog volgen via ons reuzeleuke 
interactieve communicatiekanaal facebook!  
-. .- -.. .- - / .-- . / --- -. ... / ...- --- .-. .. --. . / 
.-- . . -.- / --. --- . -.. / ...- --- .-.. --. . .--. .-. -
-- .--. - / .... . -... -... . -. / -- . - / ... .- .-.. .- -.. 
. ... / . -. / -... -... --.- -....- ...- .-.. . . ... / --. .- .- 
-. / .-- . / -.. .. - / . .-. / ...- .- -. -.. .- .- --. / .- 
..-. / ... .--. --- .-. - . -. / -.. --- --- .-. / - . / --
. .- .- -. / -... --- .-- .-.. . -. # / .... .. . .-. --- ...- 
. .-. / --.. .- .-.. / ...- . .-. -.. . .-. . / .. -. ..-. --- / 
-. --- --. / ...- --- .-.. --. . -. / ...- .. .- / --- -. ... 
/ .-. . ..- --.. . .-.. . ..- -.- . / .. -. - . .-. .- -.-. - .. 
. ...- . / -.-. --- -- -- ..- -. .. -.-. .- - .. . -.- .- -. 
.- .- .-.. / ..-. .- -.-. . -... --- --- -.- # 
 
VRIJDAG 15 JUNI: FILMVERGADERING 
...- .-. .. .--- -.. .- --. / .---- ..... / .--- ..- -. .. ---
... / ..-. .. .-.. -- ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --. 
Dé ultieme ontspanning, maar nu ook geen ultieme tamheid! 
Even opgelet daar voor de tamzakken onder ons! Het is 
filmvergadering vandaag, aarzel niet om zelf met enkele 
bloedstollende films aan te komen!  
-.. # / ..- .-.. - .. . -- . / --- -. - ... .--. .- -. -. .. 
-. --. --..-- / -- .- .- .-. / -. ..- / --- --- -.- / --. 
. . -. / ..- .-.. - .. . -- . / - .- -- .... . .. -.. # / . ...- 
. -. / --- .--. --. . .-.. . - / -.. .- .- .-. / ...- --- --
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- .-. / -.. . / - .- -- --.. .- -.- -.- . -. / --- -. -.. . 
.-. / --- -. ... # / .... . - / .. ... / ..-. .. .-.. -- ...- . 
.-. --. .- -.. . .-. .. -. --. / ...- .- -. -.. .- .- --. --..-
- / .- .- .-. --.. . .-.. / -. .. . - / --- -- / --.. . .-.. 
..-. / -- . - / . -. -.- . .-.. . / -... .-.. --- . -.. ... - -
-- .-.. .-.. . -. -.. . / ..-. .. .-.. -- ... / .- .- -. / - . / 
-.- --- -- . -. # 
 
VRIJDAG 22 JUNI: LAATSTE VERGADERING ☹ 
...- .-. .. .--- -.. .- --. / ..--- ..--- / .--- ..- -. .. --
-... / .-.. .- .- - ... - . / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. 
--. / # 
En dan zijn we ondertussen aangekomen bij onze allerlaatste 
vergadering van het jaar… gelieve de zakdoekjes boven te halen 
en een rouwregister op te tekenen! Onze allerlaatste vergadering 
sluiten we af in stijl en daarom vertellen we jullie nog niet al 
te veel hierover! Jullie zijn welkom van 20h tot 22h aan de 
scoutslokalen! 
. -. / -.. .- -. / --.. .. .--- -. / .-- . / --- -. -.. . .-
. - ..- ... ... . -. / .- .- -. --. . -.- --- -- . -. / -... .. 
.--- / --- -. --.. . / .- .-.. .-.. . .-. .-.. .- .- - ... - . 
/ ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --. / ...- .- -. / .... . - 
/ .--- .- .- .-. # / --. . .-.. .. . ...- . / -.. . / --.. .- 
-.- -.. --- . -.- .--- . ... / -... --- ...- . -. / - . / .... 
.- .-.. . -. / . -. / . . -. / .-. --- ..- .-- .-. . --. .. ... 
- . .-. / --- .--. / - . / - . -.- . -. . -. # / --- -. -
-.. . / .- .-.. .-.. . .-. .-.. .- .- - ... - . / ...- . .-. --. 
.- -.. . .-. .. -. --. / ... .-.. ..- .. - . -. / .-- . / .- ..-
. / .. -. / ... - .. .--- .-.. / . -. / -.. .- .- .-. --- -- 
/ ...- . .-. - . .-.. .-.. . -. / .-- . / .--- ..- .-.. .-.. .. . 
/ -. --- --. / -. .. . - / .- .-.. / - . / ...- . . .-.. / .... 
.. . .-. --- ...- . .-. # / .--- ..- .-.. .-.. .. . / --.. .. .-
-- -. / .-- . .-.. -.- --- -- / ...- .- -. / ..--- ----- 
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.... / - --- - / ..--- ..--- .... / .- .- -. / -.. . / ... -

.-. --- ..- - ... .-.. --- -.- .- .-.. . -. # 
 
ZATERDAG 30 JUNI: GROEPSUITSTAP 
--.. .- - . .-. -.. .- --. / ...-- ----- / .--- ..- -. .. --
-... / --. .-. --- . .--. ... ..- .. - ... - .- .--. 
Last but not least hebben we dan nog de traditionele afsluiter 
van het scoutsjaar en dit is de groepsuitstap! Deze gaat door 
op zaterdag 30 juni! We zouden jullie er allemaal graag bij 
hebben om ons jaar in schoonheid af te sluiten voor we op 
groot kamp vertrekken! Noteer deze dag dan ook zorgvuldig in 
jullie agenda! 
.-.. .- ... - / -... ..- - / -. --- - / .-.. . .- ... - / .... 
. -... -... . -. / .-- . / -.. .- -. / -. --- --. / -.. . / - 
.-. .- -.. .. - .. --- -. . .-.. . / .- ..-. ... .-.. ..- .. - . 
.-. / ...- .- -. / .... . - / ... -.-. --- ..- - ... .--- .- .- 
.-. / . -. / -.. .. - / .. ... / -.. . / --. .-. --- . .--. ... 
..- .. - ... - .- .--. # / -.. . --.. . / --. .- .- - / -.. -
-- --- .-. / --- .--. / --.. .- - . .-. -.. .- --. / ...-- 
----- / .--- ..- -. .. # / .-- . / --.. --- ..- -.. . -. / 
.--- ..- .-.. .-.. .. . / . .-. / .- .-.. .-.. . -- .- .- .-.. / 
--. .-. .- .- --. / -... .. .--- / .... . -... -... . -. / --- 
-- / --- -. ... / .--- .- .- .-. / .. -. / ... -.-. .... --- 
--- -. .... . .. -.. / .- ..-. / - . / ... .-.. ..- .. - . -. / 
...- --- --- .-. / .-- . / --- .--. / --. .-. --- --- - / 
-.- .- -- .--. / ...- . .-. - .-. . -.- -.- . -. # / -. --- 
- . . .-. / -.. . --.. . / -.. .- --. / -.. .- -. / --- --- 
-.- / --.. --- .-. --. ...- ..- .-.. -.. .. --. / .. -. / .--- 
..- .-.. .-.. .. . / .- --. . -. -.. .- # 
 
Dit maandprogramma werd opgesteld met grote aandacht voor 
goede communicatie en met een hoge graad van 
professionaliteit. 
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-.. .. - / -- .- .- -. -.. .--. .-. --- --. .-. .- -- -- .- 
/ .-- . .-. -.. / --- .--. --. . ... - . .-.. -.. / -- . - / 
--. .-. --- - . / .- .- -. -.. .- -.-. .... - / ...- --- --- 
.-. / --. --- . -.. . / -.-. --- -- -- ..- -. .. -.-. .- - 
.. . / . -. / -- . - / . . -. / .... --- --. . / --. .-. .- 
.- -.. / ...- .- -. / .--. .-. --- ..-. . ... ... .. --- -. .- 
.-.. .. - . .. - .-.-.- 
 
Een stevige scoutslinker, 
. . -. / ... - . ...- .. --. . / ... -.-. --- ..- - ... .-.. .. -
. -.- . .-. --..-- 
 
De Leiding 
-.. . / .-.. . .. -.. .. -. --. 
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