Hallo iedereen,

Eerst en vooral willen we iedereen een gelukkig
nieuwjaar wensen! Met een nieuwjaar komt er
ook een nieuwe maandschors. Deze staat weer
boordevol superleuke activiteiten!
Bij deze geven we al wat info over het kamp:
het kamp gaat dit jaar, zoals ieder jaar het geval
is, door tijdens de laatste 10 dagen van juli, van 22 tot 31 juli 2020 voor de
wouters, jong en givers. De kapoenen gaan net iets korter van 25 tot 31 juli
2020. De locatie houden we voorlopig nog geheim voor wat extra spanning!
In januari zijn het voor een deel van onze leidingsploeg examens, waardoor
sommige vergaderingen op een ander moment zullen doorgaan. 19 januari is
het voor alle takken geen vergadering. Op de andere vergaderingen proberen
we voldoende vervangleiding te voorzien. Moest dit niet voor bepaalde data en
takken laten we dit via mail weten.
Ook dit jaar verkopen we opnieuw wafels. De verkooppapieren worden dezer
dagen bij de jong- en givers bezorgd. De formulieren worden ook via mail
gestuurd, moesten jullie thuis echte superverkopers hebben! We hopen dat
iedereen opnieuw erg zijn best doet om zoveel mogelijk dozen (vanillewafels,
chocoladewafels, carré confituurtaartjes en frangipanes) te verkopen. De
opbrengst gaat integraal naar de scouts. Hiermee kunnen we er ook dit jaar
weer een fantastisch kamp van maken. De papieren mogen tegen 16 februari
aan de leiding worden afgegeven. Op zaterdag 21 maart worden de wafels
aan huis geleverd. We leveren enkel in Roosdaal, Liedekerke, Ternat en
Lennik. Dit jaar kan u er ook voor kiezen om de wafels af te halen aan de
lokalen tussen 9u en 13u.
Op vrijdag 21 februari organiseren we onze jaarlijkse streekbierenavond, die
ook dit jaar doorgaat in het ontmoetingscentrum aan de kerk van
Borchtlombeek. Vanaf 20 uur kunnen jullie er terecht voor een lekkere trappist,
een ander lekker (streek) biertje of uiteraard voor een verfrissende frisdrank.
Ook deze opbrengst gaat naar het kamp. Zeker komen dus! Tot dan!
Groetjes,
De leidingsploeg

Hopper is de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.

In de hopper kan je allerlei materiaal kopen dat wel eens handig kan zijn
voor een echte scout. Het belangrijkste artikel in deze shop is en blijft nog
altijd het uniform.

Voor kapoenen: de groepsdas, te verkrijgen bij de leiding aan 6 euro.
Vanaf de wouters: groepsdas, een beige scoutshemd, en een groene broek. De
vrouwelijke leden onder ons en de mannelijke leden die dat wensen kunnen natuurlijk
ook een groene rok dragen.
De hopper het kortst bij ons
in de buurt is in Aalst. Je kan
ook online bestellen

Shop Aalst
Adres
Kapellekensbaan 14,
9320 Aalst
Telefoon 053 71 19 79
E-mail winkel.aalst@hopper.be
Openingsuren
Open van woensdag tot vrijdag van 14 u tot 18 u.
Zaterdag van 10 u tot 12 u en van 12 u 30 tot 18u.

Internet
http://www.hopper.be

Maandschors kapoenen januari-februari
Wegens problemen met de administratie
vragen wij of jullie de gegevens van jullie kind
in december al hebben doorgestuurd naar
kapoenen.scoutsborchtlombeek@gmail.com of
dat jullie dit gedaan hebben via de site: https://
scoutsborchtlombeek.be/inschrijven Indien dit nog niet gebeurd is in
december vragen wij om dit dan zo snel mogelijk te doen, zonder de gegevens
kan het kind niet verzekerd worden.
De gegevens die we zeker nodig hebben:
-naam van kind -geboortedatum van kind -telefoonnummer -e-mail adres
Bedankt voor jullie medewerking,
Sid & Pongo

Zondag 5 januari
Jullie kennen zeker en vast de piramides en de sfinx uit Egypte, vandaag
kunnen jullie als echte Egyptenaren naar de grote piramide van scouts
Borchtlombeek komen om te zien of jullie echte farao’s kunnen worden.
Vrijdag 10 januari
Vanavond spreken we af aan de scouts. We hebben de enige echte kapoenen
cinema vergadering. Neem allemaal jullie kusentje en dekentje mee. Zo
maken we het allemaal gezellig. De film start om 19 uur en eindigt om 21 uur.
Zondag 19 januari
Spijtig genoeg is het vandaag geen vergadering omdat jullie leiding examens
heeft. Geen zorgen, volgende week is het vergadering in de plaats!
Zondag 26 januari
Vandaag gaan we mega toffe spelletjes doen, spelletjes maar dan mega toffer
gemaakt. Kom maar met mega veel goesting naar de MEGA VERGADERING
aan de lokalen van 14u tot 17u.
Zondag 2 februari

De Romeinen waren een van de grootste veroveraars van de klassieke
oudheid. We gaan van 14u tot 17u terug in de tijd om samen met Julius
Caesar Borchtlombeek het grootste rijk van Roosdaal te maken!
Zondag 9 februari
Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad van Ninove, we verwachten
jullie om 9u30 aan het zwembad en jullie mogen om 11u45 opgehaald
worden.

Zondag 16 februari

Deze zondag gaan we weer reizen door de tijd
naar de periode waar er kastelen met ridders
en prinsessen in overvloed waren, we gaan
terug naar de middeleeuwen. Jullie worden
verwacht aan het kasteel van het koninkrijk
scouts Borchtlombeek van 14u tot 17u.
Zondag 23 februari
Vandaag is het geen scouts, het is namelijk streekbierenavond vrijdag 21
februari en de leiding moet nog opkuisen!

Ook delen we graag mee dat het kapoenenweekend het eerste weekend van
nog.april zal doorgaan. Dit op onze lokalen. Meer info volgt

Maandschors Wouters januari-februari
Eerst en vooral willen we jullie allemaal een
prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar
wensen! De voorbije scoutsmaanden zijn
voorbij gevlogen, en het nieuwe jaar staat
alweer voor de deur. Hierin zullen er nog een
paar super toffe vergaderingen, een
spetterend weekend en als afsluiter een
fantastisch kamp aan bod komen, wij kijken er
alvast superhard naar uit.

Vrijdag 3 januari

Omdat Kuzco en Moana examens hebben doen we deze week een
vergadering op vrijdag. We spreken af om 19u aan de scouts. Kleedt jullie
zeker en vast warm aan want we gaan een sluipspel spelen, wil jij laten zien
dat je evengoed of zelfs beter kan sluipen als de soldaten in het leger kom dan
zeker van 19u tot 21u30 naar de scouts!

Zondag 12 januari
Deze vergadering is onder voorbehoud aangezien Kuzco en Moana nog
steeds examens hebben moeten we opzoek naar vervangleiding. Indien we
meer weten worden jullie hiervan tijdig op de hoogte gebracht

Zondag 19 januari
Aangezien bijna iedereen van de leidingsploeg nog in de examens zit doen we
vandaag spijtig genoeg geen vergadering.

Zondag 26 januari
Vandaag is het een echte verrassingsvergadering, kom zeker en vast vanaf
14u tot 17u naar de scouts voor een super fantastische geheime vergadering.

Zondag 2 februari
Vandaag willen we jullie kookkunsten eens testen, kom zeker naar de scouts
van 14u tot 17u om te laten zien of jij de enige echte Piet Huysentruyt bent
van scouts Borchtlombeek. Vergeet zeker geen 5 euro mee ten nemen.

Zondag 9 februari
Er is een moord gebeurd op de scouts!!!
Aangezien het politiekorps ziek is geworden
hebben ze ons gevraagd of wij deze moord
kunnen oplossen. Kom van 14u tot 17u naar
de scouts om de moordenaar te ontmaskeren,
het moordwapen te vinden en de plaats delict
te onthullen in ons levend echt Cluedo spel.

Zondag 16 februari
Omdat het in februari snel te koud is om buiten te spelen (en het af en toe al
eens durft regenen) gaan we vandaag gaan zwemmen. Let op we spreken
NIET af aan de scouts maar in de ingang van zwembad de kleine dender
(Parklaan 3 9400 Ninove)! We spreken daar af om 9u30 en jullie mogen om
11u30 hier ook terug opgehaald worden. Gelieve ook €3 mee te nemen om
het zwemmen te bekostigen.

Vrijdag 21 februari
Vanavond is het onze jaarlijkse streekbierenavond. Iedereen is meer dan
welkom om iets te komen drinken en/of een hapje te eten. De winst gaat
integraal naar ons kamp. Meer info vinden jullie binnenkort terug op onze
facebook pagina en via mail.

Zondag 23 februari
Naar eeuwenoude traditie is het vandaag geen vergadering want het is de
laatste zondag van de maand.

Zet zeker het weekend van 27/03/2020 – 30/03/2020 in jullie agenda want dan
gaat ons tweede weekend door. Zoals de meeste onder jullie wel weten gaat
dit door op de scouts zelf waar we in echte tenten gaan slapen.

Dag jonggivers, het nieuwe jaar is opnieuw aangebroken en
dit betekent ook meteen de tweede helft van het scoutsjaar.
Wees niet getreurd er zitten nog tal van leuke vergaderingen
aan te komen. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als
wij!
Zondag 5 januari

Jonggivers

Omdat de leiding examens heeft, zal er
vervangleiding voor jullie klaarstaan.
Benieuwd wat zij voor jullie hebben gepland?
Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de
scoutslokalen!

Zondag 12 januari

De leiding heeft spijtig genoeg nog altijd examens, daarom zal er deze week
vervangleiding zijn van 14u tot 17u.
Zondag 19 januari
Vandaag is het helaas geen vergadering aangezien de leiding nog steeds
examens heeft.
Zondag 26 januari
Het is vandaag (onder voorbehoud) uitzonderlijk wel vergadering! Hou dus
zeker de facebookpagina en je mail in het oog om te weten of het zal lukken
om vergadering te doen.
Zondag 2 februari
Joepie, de leiding heeft eindelijk allebei gedaan met hun examens! Om dit te
vieren gaan we iets lekker eten. Kom daarom naar onze kookvergadering van
10u tot 14u aan de scoutslokalen. Vergeet zeker geen 5 euro mee te nemen
zodat wij hiervoor naar de winkel kunnen.
Zondag 9 februari
Vandaag gaan we zwemmen. We verwachten jullie allemaal om 9u30 aan het
zwembad van Ninove (Parklaan 3 9400 Ninove). Jullie mogen om 11u45 terug
opgehaald worden. Vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen.

Zondag 16 februari
Oeioei, het is al februari en onze takkas is nog altijd leeg!
Dringend tijd om hier iets aan te doen. Daarom is het
vandaag winstgevende van 14u tot 17u aan de
scoutslokalen.
Vrijdag 21 februari
Vanavond is het onze jaarlijkse
streekbierenavond. Iedereen is meer dan
welkom om iets te komen drinken en/of een
hapje te eten. De winst gaat integraal naar
ons kamp. Meer info vinden jullie binnenkort
terug op onze facebook pagina en via mail.

Zondag 23 februari
Naar aloude traditie is het ook deze laatste van de maand geen vergadering.
Hopelijk tot dan en veel groetjes,Abu en Kanga xoxo

Dag mijn beste givers! Hierbij jullie derde maandschors al van
het scoutsjaar. Laat me eerst jullie allemaal een zeer goed
nieuwjaar wensen en dat het een fantastisch jaar mag worden
voor jullie allemaal.
Zondag 5 januari
Omdat de leiding examens heeft, zal er
vervangleiding voor jullie klaarstaan. Benieuwd
wat zij voor jullie hebben gepland? Kom dan
zeker van 14u tot 17u naar de scoutslokalen!
Zondag 12 januari
De leiding heeft spijtig genoeg nog altijd
examens, daarom zal er deze week vervangleiding zijn van 14u tot 17u.
Zondag 19 januari
Vandaag is het helaas geen vergadering aangezien de leiding nog steeds
examens heeft.
Zondag 26 januari

De leiding heeft spijtig genoeg nog altijd examens, daarom zal er deze week
vervangleiding zijn van 14u tot 17u.
Zondag 2 februari
Vandaag gaan we eens op reis. We spelen het grote ‘Frankrijk spel’. Haal al
vast jullie beste Frans boven. Jullie worden van 14 tot 17 uur verwacht aan de
lokalen.
Zondag 9 februari
Omdat de vorige winstgevend in het water is gevallen proberen we het
vandaag opnieuw. We spreken om 14 uur af aan de scouts. Hier mogen jullie
terug worden opgehaald om 17 uur.
Zondag 16 februari
Vandaag gaan zwemmen. We spreken af aan de ingang van zwembad de
kleine dender (Parklaan 3 9400 Ninove). We spreken daar af om 9u30 en jullie
mogen om 11u30 hier ook terug opgehaald worden. Gelieve ook €4 mee te
nemen om het zwemmen te bekostigen.
Vrijdag 21 februari
Vanavond is het onze jaarlijkse streekbierenavond. Iedereen is meer dan
welkom om iets te komen drinken en/of een hapje te eten. De winst gaat
integraal naar ons kamp. Meer info vinden jullie binnenkort terug op onze
facebook pagina en via mail.
Zondag 23 februari
Naar aloude traditie is het ook deze laatste van de maand geen vergadering.

