Dag iedereen!
Het nieuwe scoutsjaar is ondertussen al
even bezig, dus is het tijd voor een
nieuwe maandschors. Alle takken
hebben ook nu weer heel erg leuke
vergaderingen op de planning staan.
De givers, kapoenen, jongverkenners en wouters gaan deze
maandschors ook op weekend. Voor de Wouters is dit het
weekend van 1-3 november. Voor de kapoenen, de jong-givers en
de givers is dit het weekend van 8-10 november.
Op 17 november houden we een grote pannenkoekenbak. Dit jaar
hebben we er voor gekozen om dit te organiseren ten voordelen
voor Project Cambodja. Dit is een project van één van onze
oudleidsters, Gloria. Meer info vinden jullie op het facebook
evenement: https://www.facebook.com/
events/3005984029539896/?
notif_t=plan_user_joined&notif_id=1572687122885756
Op zondag 8 december verwachten we een heel speciale gast. Hij
is speciaal vanuit Spanje afgekomen om ook ons een leuk
bezoekje te brengen. Voor de brave kindjes heeft hij misschien een
verassing meegebracht… bekijk zeker de maandschors voor jouw
tak, en kom zeker eens een kijkje nemen aan onze lokalen! Op
zondag 15 december, de laatste vergadering van dit jaar, gaan we
naar jaarlijkse gewoonte met z’n allen schaatsen! We verwachten
iedereen om 9u45 aan de schaatsbaan van Liedekerke. Vergeet
zeker jullie schoenmaat, handschoenen, extra paar kousen en
€6voor de inkom niet. Om 11u45 mogen jullie opnieuw worden
opgehaald. Kan je nog niet zo goed schaatsen? Dat is niet erg! De
leiding zal je met plezier helpen.
Op zondag 22 en 29 december is het door de feestdagen geen
scouts. Ten slotte wensen we jullie allemaal een prettige Kerst en
een gelukkig Nieuwjaar!
Voor vragen kunnen jullie altijd mailen naar:
scoutsborchtlombeek@gmail.com.

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 November-December Kapoenen
3/11 : Vandaag gaan we jullie voorbereiden op
de winter. We gaan op reis naar de ijstijd om te
zien of jullie deze wel kunnen overleven. We
zien jullie van 14-17 aan de ijslokalen.

9-10/11 Ons eerste weekend !!!! Meer info volgt in het weekendboekje.

17/11 Na ons leuke weekend is het tijd om eens iets kalmer te doen.
Knutselvergadering !!! vandaag kunnen jullie knutseltalent komen tonen. Van
14-17 aan de lokalen

24/11 laatste van de maand spijtig genoeg geen vergadering ☹

1/12 Circus vergadering! Haal je innerlijke clown naar boven en ontmoet ons
aan de lokalen van 14-17!!

8/12 Vandaag komt de sint naar de scouts zodat we hem voor de laatste keer
kunnen uitwuiven.

15/12 deze week gaan we schaatsen. Allen aan de schaatsbaan van
Liederkerke van 9u45-11u45. Vergeet zeker geen 6 euro mee te nemen,
samen met je handschoenen en een extra paar kousen. Zeg ook zeker je
schoenmaat aan de leiding.

22/12 vandaag geen vergadering geniet maar van jullie vakantie en prettige
feestdagen – Sid en Pongo

29/12 vandaag geen vergadering geniet maar van jullie vakantie en prettige
feestdagen – Sid en Pongo

1-3 november weekend
Eindelijk ons eerste weekend! We gaan op weekend in de
lokalen van KSA Droeshout. Meer info volgt
nog met het weekendboekje. Wees er zeker
bij!
Zondag 10 november
Trek maar je meest gekke sportoutfit aan want
deze zondag is het marginale
sportvergadering! Jullie mogen bewijzen hoe
sportief de Wouters wel niet zijn. Jullie zijn
welkom van 14u tot 17u aan de lokalen. Tot dan!
Zondag 17 november
Vandaag houden we een laddercompetitie. Jullie mogen elkaar uitdagen door
opdrachten tegen elkaar te doen om zo hoog mogelijk te raken op de ladder.
Jullie zijn welkom van 14u tot 17u.
Voor deze spannende vergadering is het natuurlijk belangrijk goed gegeten te
hebben, daarom nodigt de leiding jullie uit pannenkoeken te komen eten voor
de vergadering. Meer info bij de scoutsinfo.
Zondag 24 november
Laatste van de maand dus jammer genoeg geen vergadering!
1 december
Vandaag doen we een leuk bosspel in Neigembos! Zijn jullie benieuwd wat de
leiding voor jullie in petto heeft, dan verwachten wij jullie om 14u aan de
ingang van Neigembos (Neigembosstraat 2, 9402 Ninove). Om 17u mogen
jullie terug opgehaald worden.
Zondag 8 december
De sint is eindelijk in België en vandaag komt hij ons bezoeken! Kom zeker
naar de scouts om te weten of je wel flink bent geweest. Misschien krijgen
jullie wel een cadeautje… Jullie worden verwacht van 14u tot 17 aan de
lokalen.
Zondag 15 december
Voor de laatste vergadering van 2019 gaan we schaatsen. We verwachten
jullie om 9u45 aan de schaatsbaan van Liedekerke. Jullie mogen terug
opgehaald worden om 11u45. Vergeet zeker geen 6 euro, een extra paar
kousen, handschoenen en eventueel een muts mee te brengen. Zorg ook dat
je zeker je schoenmaat weet. Tot dan!

Zondag 22 december
Wegens de feestdagen doen we vandaag
geen vergadering.
Zondag 29 december
Laatste van de maand dus geen vergadering.
Alvast een gelukkig nieuwjaar en geniet van
de vakantie!

Zondag 3 november
Hallo jonggivers! Vandaag gaan we eens leren hoe het is om van
het ander geslacht te zijn. Dus haal je meest mannelijke/
vrouwelijke trekken maar eens boven en kom mee ontdekken van
14u tot 17u aan de lokalen.

Jonggivers

Zondag 10 november
Het is zover! Ons eerste weekend van het
scoutsjaar. Meer info volgt in het weekendboekje.

Zondag 17 november
Vandaag gaan we het grote Borchtlombeek City
ontdekken! Willen jullie dit mee ontdekken? Kom dan van 14u tot 17u aan de lokalen.
Tot dan!
Zondag 24 november
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering!
Zondag 1 december
Wil je graag eens bewijzen dat je de slimste jonggiver bent? Kom dan van 14u tot 17u
aan de lokalen voor onze Jonggiverquiz! Tot dan!
Zondag 8 december
Vandaag komt de Sint naar de scouts. Omdat sommigen onder ons hebben examens
doen we vandaag ook examenvergadering! De leiding zal iets voorbereiden maar
jullie mogen komen en gaan tussen 14u en 17u aan de lokalen.
Zondag 15 december
Naar aloude traditie gaan we vandaag schaatsen! Vergeet zeker geen 6 euro mee te
nemen. Ook schoenmaat, handschoenen en een extra paar kousen niet vergeten.
Zondag 22 december
Omdat jullie vakantie hebben is het vandaag geen vergadering!
Zondag 29 december
Laatste van de maand dus geen vergadering!

Dag mijn beste givers! Hierbij jullie Tweede maandschors van
het scoutsjaar.
Zondag 3 november
Wegens een examen zal Sarabi vandaag leiding geven aan
jullie. Ze heeft beloofd dat het een super leuke
vergadering wordt.
Het weekend van 8-10 november
Het is zover! Ons eerste weekend van het
scoutsjaar. Meer info volgt in het
weekendboekje.

Zondag 17 november
Doordat de examens maar blijven komen zal ik er vandaag niet kunnen bijzijn.
Ik hou jullie nog op de hoogte of er iemand mij komt vervangen.
Zondag 24 november
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering!
Zondag 1 december
Vandaag doen we een winstgevende vergadering. We spreken af aan het
kerkhof van Liedekerke (Populierenlaan, 1770 Liedekerke). Dit van 14 tot 17
uur. Jullie mogen terug worden opgehaald aan de scouts lokalen.
Zondag 8 december
Vandaag komt de enige echte Sint langs op de lokalen. Kom zeker langs om
te kijken of jullie wel braaf zijn geweest. Wie weet krijgen jullie dan wel een
verrassing.
Zondag 15 december
Naar aloude traditie gaan we vandaag schaatsen! Vergeet zeker geen 6 euro
mee te nemen. Ook schoenmaat, handschoenen en een extra paar kousen
niet vergeten.
Zondag 22 december
Wegens de vakantie is het vandaag geen vergadering!
Zondag 29 december
Laatste van de maand dus geen vergadering!

