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MAANDPROGRAMMA	
 
Dag liefste lezertjes van dit voorwoord, 
 
Allereerst willen wij - de leiding van scouts Baardegem – jullie een 
fantastisch 2019 toewensen. Hopelijk wordt er al volop aan de goede 
voornemens gewerkt. Verder zijn we intussen al aan het derde 
maandprogramma van dit scoutsjaar toe, de tijd vliegt voorbij als ge u 
amuseert! Lees zoals steeds aandachtig dit maandprogramma, want we 
hebben wederom heel wat te vertellen. 
 
 

🐔🐔🐔🐔🐔  Kippenfestijn  🐔🐔🐔🐔🐔 
Wauw, geweldig zeg. Het kippenfestijn was dit jaar een groot succes. Via 
deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken die zijn steentje heeft 
bijgedragen tot dit eetfestijn. Een dikke merci aan alle eters, bakkers, 
afwassers en de helpers! Merci, merci, merci en tot volgend jaar. 
 
 

🎉🎉🎉🎉 ’t Kastrolleken XXL  🎉🎉🎉🎉 
Ja hoor, jullie lezen het goed. Dit jaar geen ’t Kastrolleken XL, maar wel 
XXL - met de extra X van 10. Jaja onze legendarische fuif is intussen al aan 
zijn tiende editie toe en deze jubilee vieren wij graag met iédereen. Daarom 
organiseren wij op zaterdag 16 maart naast onze traditionele fuif in de 
parochiezaal ook een heus Kastrolleken in een (verwarmde!) tent in de tuin 
van de pastorij. De sfeer, gezelligheid en beste schijven van 't Kastrolleken 
op verplaatsing. Kom gerust langs om de sfeer op te snuiven, iédereen is 
welkom voor een gezellige babbel of een dansje op de beats van muziek uit 
‘de goeien ouwen tijd’. 
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⚜⚜⚜⚜⚜ Vergaderingen  ⚜⚜⚜⚜⚜ 
Normaliter vinden de vergaderingen opnieuw plaats op zondag, maar er zijn 
deze maand heel wat ‘speciallekes’ die we nu even opsommen. Op zondag 3 
maart is er geen scouts, omdat in onze geliefde ajoinenstad Oiljst Carnaval 
doorgaat. Twee weken later is ’t vedrom patat want dan organiseren wij 
onze scoutsfuif. Op zaterdag 16 maart vindt overdag (tussen 14.30 en 17.00 
uur) de Bob-De-Bouwer-kinderfuif plaats voor de kleinsten en tegen 21.00 
uur zwieren wij de deuren van de parochiezaal en het oud-leidingscafé open 
voor ’t Kastrolleken XXL. Bijgevolg is er op zondag 17 maart geen scouts. 
Ook de daaropvolgende zondag 24 maart is er helaas pindakaas geen 
vergadering, omdat de leiding dan op weekend is om het groot kamp in juli 
te plannen. Meer info over het kamp vinden jullie hieronder. 
  
 

🏕🏕🏕🏕🏕  Groot kamp  🏕🏕🏕🏕🏕 
Joepie we kunnen het ein-de-lijk bekend maken. Het groot kamp van scouts 
Baardegem vindt deze zomer plaats in – tromgeroffel – VIROINVAL! Wodéé. 
Veel kunnen we nog niet vertellen, behalve dat de givers met het stalen ros 
gaan, maar de kampdata delen we wel graag mee:  
 

© Kapoenen & wouters: 22-29 juli 2019 
© Jonggivers: 19-29 juli 2019 
© Givers: 18-29 juli 2019 

 
Alle informatie over dit kamp krijgen jullie op de kampvoorstelling op vrijdag 
3 mei 2019 vanaf 20.00 uur. De leden kunnen officieel worden ingeschreven 
op de inschrijvingsdag datzelfde weekend op zondag 5 mei tussen 14.00 en 
17.00 uur. Omwille van de drukke examenperiode in juni zullen wij achteraf 
niet langskomen voor de kampinschrijvingen. Indien jullie er zondag niet 
geraken, is dat geen probleem. Inschrijven voor het kamp kan ook online 
gebeuren tot eind juni. Meer info hierover lezen jullie in het volgende 
maandprogramma.  
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🏗🏗🏗🏗🏗🏗  Den bouw  🏗🏗🏗🏗🏗🏗 
Het is jullie hoogstwaarschijnlijk al opgevallen, maar ons kapoenenlokaal is 
niet meer. De muren zijn gesloopt en binnenkort zullen ook de poutrellen 
eraan geloven. Als alles goed verloopt, hopen wij deze zomer ons lokaal 
plechtig te kunnen openen: vingers gekruist dus. Jullie kunnen de bouwwerken 
volledig opvolgen via onze Facebookpagina, waar wij regelmatig updates 
proberen posten. Om dit bouwwerk volledig te bekostigen, hebben wij helaas 
nog heel wat centjes nodig. Daarom organiseren wij tal van activiteiten om 
geld in het laadje te brengen. Kunnen jullie al in de agenda schrijven op 
zaterdag 26 oktober 2019: BOUWQUIZ 3.0!  
 
 

🗓🗓🗓🗓🗓🗓  Agenda  🗓🗓🗓🗓🗓🗓 
Alle gekheid op een stokje en alle activiteiten op een rijtje. De agenda vinden 
jullie op het einde van dit voorwoord. 
 
 
 
Ziezo, dat was dat! Zitten jullie nog met vragen of mededelingen, laat ons 
gerust iets weten.  
 

Een stevige linker, 
 

Leiding scouts Baardegem. 
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20
19 Agenda 

MAART 3/3 Carnaval = geen scouts

APRIL

maart - juli

16/3 't Kastrolleken XXL & Bob De Bouwer TD

Jinste mens ter wereld (jinquiz)9/3

24/3 Kampplanningsweekend = geen scouts

8/4 - Lentekamp kapoenen & wouters

MEI 3/5 Kampvoorstelling

5/5 Inschrijvingsdag & GiverBBQ

JUNI 29/6 Groepsuitstap

JULI Groot kamp in Viroinval

11/4

scouts Baardegem
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  't Kastrolleken XL

'T KASTROLLEKEN XXL

Zaterdag 16 maart 2019, 
vanaf 21.00 uur.

Parochiezaal & tuin Baardegem

bestaat tien jaar!

Dit jubileum vieren wij graag uitgebreid. Daarom organiseren wij 
naast onze traditionele fuif in de parochiezaal ook een heus 
Kastrolleken in een tent in de tuin van de pastorij. De sfeer, 

gezelligheid en beste schijven van 't Kastrolleken op verplaatsing!
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S C O U T S  B A A R D E G E M

z a t e r d a g  1 6  m a a r t  •   1 4 . 3 0  u u r

Kinderfuif

P A R O C H I E Z A A L  B A A R D E G E M

snoepbrochettes

hits voor kids
randanimatie

gratis toegang!

kom verkleed

iedereen welkom!
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kapoenen 
 
Hoera, hoera, hoera! Het is weer tijd voor een nieuw maandprogramma! Jawel, 
ook de komende weken, staan we op zondag helemaal paraat om ons samen 
goed te amuseren! We hopen dat jullie er minstens evenveel zin in hebben 
als ons! 

 
 
 
 
10 februari 2019: pyjamavergadering 
Om nog heel even in vakantiestemming te blijven (ook de 
vakantie van jullie leiding gaat voorbij) is het vandaag 

pyjamavergadering. Kom uit jullie bed en strompel maar rechtstreeks van 
dromenland naar de scoutslokalen! We zien jullie daar van 14-17u! 
 
 
 
17 februari 2019: kartonnen-dozenvergadering 
Hoe meer kartonnen dozen, hoe beter! Verzamel alle kartonnen 
dozen die je kan vinden bij je thuis, oma en opa, tante en nonkel, 
buren… En breng ze mee naar de scouts want vandaag worden 
we echte ingenieurs en architecten! We bouwen van 14-17u 
raketten, boten, kastelen… Kortom, alles wat je je maar kan bedenken!  
 
 
 
 

24 februari 2019: Olympische spelen 
Zorg maar dat jullie goed uitgeslapen zijn, wat vandaag 
zullen jullie op de proef gesteld worden! Wie is de snelste, 
de behendigste, de sterkste? Dat ontdekken we vandaag 
op de enige echte Olympische spelen voor kapoenen! Kom 

van 14u-17u naar de scouts om te laten zien waar jij in uitblinkt!  
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3 maart 2019: geen vergadering 
Helaas, geen vergadering vandaag… Jullie leiding heeft zich vandaag zot 
verkleed en is naar Aalst Carnaval getrokken… Maar misschien zijn jullie ook 
wel naar Carnaval en zien we jullie daar wel ;) 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 maart 2019: Astronautenvergadering 
Vandaag 42 jaar geleden ontdekte men 
ringen rond de planeet Uranus. Daarom 
maken wij vandaag onze eigen raketten. Breng een plastic fles 
mee en houd je klaar voor vertrek! Van 14-17u aan de lokalen. 

 
 
 
17 maart 2019: geen vergadering 
Vandaag geen vergadering, we zijn nog aan het bekomen van de fuif van 
gisteren. Maar op 16 maart van 14u30-17u is het onze super-coole, mega-
toffe kinderfuif met als thema Bob De Bouwer in de Parochiezaal! We hopen 
jullie daar allemaal tegen te komen! 
 
 
 
 
24 maart 2019: geen vergadering 
Helaas, vandaag geen vergadering… Waarom niet? Wel, jullie leiding is op 
weekend om het grote kamp in de zomer voor te bereiden! Alles wat we dit 
weekend besproken hebben, verklappen we jullie wel later op de 
kampvoorstelling! 
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31 maart 2019: Victor is jarig! 
Er is er één jarig, hoera, hoera! Victor wordt vandaag 19 jaar en 
dat gaan we vieren! Graag nodigen we jullie uit van 14u-17u voor 
het verjaardagsfeestje aan onze scoutslokalen! 
 
9 – 11 april 2019: Cowboy- & indianenkamp 
Joepie, we gaan nog eens op weekend! We trekken erop uit naar het wilde 

westen, waar er nog steeds indianen en cowboys zijn. Het 
wordt dus zeker een niet te missen avontuur! 
We overnachten in de lokalen van de scouts van 
Wetteren in de Groenstraat.  
We verzamelen op 9 april om 10 uur aan de lokalen. Ook 
dit jaar zijn we op zoek naar behulpzame ouders die 
willen meerijden met ons, waarvoor we jullie nu al heel 
hard willen bedanken! Op 11 april om 12 uur mogen jullie 

je kapoenen terug komen ophalen aan de scoutslokalen in Wetteren. Het 
kamp kost €30. 
 
Wat nemen we mee; 

• Matje/veldbed 
• Slaapzak 
• knuffel 
• pyjama 
• toiletzak met tandenborstel, tandpasta… 
• onderbroeken 
• propere kleren 
• schoenen 
• regenjas 
• kousen 
• kidsID 

 
Wat laten we thuis; tablet, gameboy (andere elektronische toestellen), extra 
centjes, snoepjes mogen maar die worden verdeeld onder alle kindjes. 
 
Zeker niet te vergeten; jullie goed humeur!! 
Wij kijken er alvast naar uit! 
 
Voila, dit was dan het maandprogramma van februari-maart! Maar niet 
getreurd, volgende maand is er gewoon weer een nieuw maandprogramma!  
 

Scoutslinker,  
Victor, Nils, Michiel, Fien en Emma 
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Wouters 
 

Medegezanten uit de nichegroep der scouteske beweging de Wouters. 

Gaarne hadden wij, vlagvoerders u geconvoceerd op ons wekelijks 
assemblee. Dit voor de successieve maandgangen des Februari en 

Maart. In blijde verwachting van jullie menigvuldige presentie hebben 
wij een richtsnoer geconcipieerd van aanstaande besognes. 

Dienovereenkomstig voormalig tijdsspanne zal alsook dit era vreemdsoortig 
zijn. Deugdzaam is het dus hetijd dit gewrocht te beloeren. Teneinde u 

niet voor plompverloren surprises te komen gestaan.  

Op colloquiums als genoemde blieven wij een piekfijne klederdracht te 
beogen. En wel een hoos van groene aard, aaneengevoegd met 

scoutshemd en das. Om equipage en desgevallend frisdrank te bezoldigen 
verzoeken wij een monetaire bijdrage van één halve euro.  

 

 

 

Met gevoelens van de meeste hoogachting  
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Zondag 10 februari 14-17u: Pisquiz  

Wij als geciviliseerde, gedistingeerde, welgemanierde 
uithangborden van het wouterse ras wensen ons nogal wiedes 
niet te vereenzelvigen met het verbum ‘pis’. Weldenkender en 
fatsoenlijker zijn urine, pipi, plas of excretieproduct. Welke kan 
zijnen nieren temmen zonder das denkvermogen af te remmen?  

 

Zondag 17 februari 14-17 u: Springen voor plezier 

Het is onloochenbaar dat wij allen een welkundige 
wals, bescheiden bolero of verdienstelijke volksdans 
prefereren. Dans is tevens de poëzie der voeten. 
Maar nieuwe messen snijden weldegelijk scherp. We 

zullen ons dientengevolge van postmodernistische 
invloeden openstellen voor juveniele 

dansstijlen. De zogenaamde ‘groove jam’, ‘Wiggle’, 
‘Orange Justice’, ‘Floss’, ‘Skank’, ‘Shuffle’ en het 
legendarische ‘Jumpen’ zullen altemaal het revue 
passeren.  

 

Zondag 24 februari 14-17u: Kolonisten 

Het is zonneklaar dat u het koloniaal verleden van ons 
Belgenland kent. Alsook dat van Koerland, Ceylon, Connecticut 
en het vroegere Bismarck- archipel. Deze competentie 
zal u heden ten dage terzijde staan. Divide et 
impera. Venite, et videte, et vincet kameraden!  

 

Zondag 3 maart: Geen vergadering 

Een kwelling van zuchten en treuren laat de 
mens opzwellen als een blaas 
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Zondag 10 maart 14-17: De jacht  

Nobelen van uitstekendste kwaliteit zoals u en mij 
verlagen zich niet tot het onedel niveau van 
‘spelletjes’. Onze edelmoedigheid leent zich enkel 
tot het jolige jolijt van de joyeuze jacht. 
Luchthartig en prompt zullen wij menigvuldig 

creatuur aan onze speer rijgen.  

 

Zaterdag 16 maart 14:30-17u: Bob De Bouwer kinderfuif 

De boog moet niet altijd gespannen staan mijn waarde 
metgezellen. Één maand geleden hebben wij saampjes de 
postmodernistische dansstijlen geëxploreerd. Vandaag zult gij 
deze employeren tot het aanwenden hiervan ondoenlijk is 
geworden. Sta mij toe u er acht op te slaan dat uw dracht geacht 
ghelijckend met deze van éénen bouwvakarbeider te zijn. Wij 
verhopen u in ontzagwekkend omvangrijke getale te mogen 
verwelkomen. Net als al uw allemanskameraden die al dan niet 
beschikken over een lidkaart van onze scoutsomarming.  

 

Zondag 24 
maart: Geen vergadering 

‘A week of camp life is worth six months of 
theoretical teaching in the meeting room.’  

Deze Angelsaksische quote van de grondlegger der 
scoutisme Baden Powell  preciseert de reden van onze 
afwezigheid.  
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Zondag 31 maart: curryworst vergadering  

Wanneer u bij één eterij éénen heerlijke 
chateaubriand van Wagyu of kreeftenbisque 
toegereikt krijgt, kan u vergenoegd  reikhalzen naar één 
detonatie van kostelijkheid. Edoch doet 
verandering van spijs eten. Derhalve zullen 
wij ook de postmodernistische spijzen ontwaren 

8-11 april: Lentekamp 

Waarde trawanten, wij, onderworpene van de 
taal , waren ter borst de eerste melk al schraal. Aldus de 
poëzie onze wonden die het verstand geslagen heeft heelt zal 
ik één dichtstuk ter adstuctie 
annexeren;  

‘Vaert henen, vaert henen, goet 
boere mijn, 
dat eerste sal u vergheven zijn, 
vaert henen dijnre straten;  
och coemt ooc weder als ghi moecht, 
brengt ons dat crom hout vaken. 
Wij zullen ons alzo gedurende deze driedaagse inleven in het 
edelmoedig en loffelijk ambacht der agrariër. Gaarne 
hadden wij u gerecipieerd in adequaat plunje. Omstreeks één 
halfuur na 7 zullen wij afstrijken richting onze hofstee te 
Wetteren. Retourneren doen we om 12 uur. Voor beide 
ondernemingen hadden wij graag beroep gedaan op 
gedienstige ouderlui met vehikel.  

Met andere woorden:  

• 8 april vertrek om half 8 
• Thema: Boeren en boerinnen, verkleedgerei niet vergeten 
• 11 april afspraak te Groenstraat 33, Wetteren 
• Kids ID 

Hoogachtend, Yarne, Gust, Wouter, Elisabeth en Joran 
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GIVERS 
 

 
ZONDAG 3 FEBRUARI:  
 

Wat?  Drugsspel 
Waar?  Scoutsterrein Baardegem 
Wanneer?  14 uur tot 17 uur 
Tip: Don’t do drugs kids.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZONDAG 10 FEBRUARI: 
 

Wat?  Valentijnsvergadering 
Waar?   Scoutsterrein Baardegem 
Wanneer? 14 uur tot 17 uur  
Tip:  Zaterdag 16 februari Valentijn TD in Opwijk,  
  groot feestje.  
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ZONDAG 17 FEBRUARI TOT ZATERDAG 23 FEBRUARI: 

 
Wat?  Leefwijk 
Waar?  Scoutsterrein Baardegem 
Wanneer?  Zondag 19u tot zaterdag 10u 
Tip: Leef, alsof het je laatste week is.  
 
EXTRA INFORMATIE BINNENKORT! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZONDAG 3 MAART: 
 

Geen vergadering wegens carnaval. 
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ZONDAG 10 MAART: 
 
Wat? Seksuele voorlichting 
Waar? Scoutsterrein Baardegem 
Wanneer? 14 uur tot 17 uur 
Tip:  Deny till you motherfucking die.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ZATERDAG 16 MAART: 
 

 
De leiding verwacht jullie allemaal op de 10de 
editie van KASTROLLEKEN XXL. De dag nadien is 
er helaas geen vergadering! 
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ZONDAG 24 MAART:  

 
Geen vergadering wegens Leidingsweekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZONDAG 31 MAART:  
 

 
 
Wat?  Doggovergadering 
Waar?  Scoutsterrein Baardegem 
Wanneer? 14 uur tot 17 uur 
Tip:  Boop the snoot 
 
 
 
  

 
Doggovergadering 
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