
 

 

 



 

 

 

  
Dag iedereen!  

Met spijt in ons hart is het kamp weer voorbij en 

namen we zoals elk jaar afscheid van enkele 

mensen van onze leiding. Dit jaar waren dat Goofy, 

Hagrid, Sarabi, Waldo en Merida. Zij zullen er 

helaas het komende scoutsjaar niet meer bij zijn. 

We hebben ook goed nieuws. Dit jaar zullen Sid, 

Meko en Moana onze leidingsploeg vervolledigen. Ook dit jaar is er een nieuwe 

groepleiding verkozen: Mufasa (Anton) en Abu (Neil) zullen dit jaar alles in goede 

banen proberen te leiden. Ook dit jaar zullen de taken “de jongverkenners” en “de 

jong-gidsen” worden samengevoegd tot de tak “jonggivers”.  

Met een nieuw jaar staat ook een nieuw tuinfeest voor de deur. Iedereen is welkom 

op zaterdag 7 september om 16 uur aan onze lokalen om te genieten van een hapje 

en een drankje. Om de avond leuk af te sluiten is er naar goede gewoonte ons 

gezellig kampvuur, begeleid door live muziek van “Dobbel B”. Ook is er zoals elk jaar 

randanimatie voorzien. Inschrijven voor het komende scoutsjaar kan je gerust doen 

tijdens het tuinfeest. De week na het tuinfeest is er geen vergadering.  

De week nadien verwachten we jullie allemaal op zondag 22 september voor de 

startdag van 14 tot 17 uur aan de lokalen. Iedereen die 6 jaar is of in het eerste 

leerjaar zit is welkom om te kijken wat scouting betekent en of het iets voor je is, of 

om te kijken wie je leiding wordt tijdens het komende scoutsjaar. Het belooft alvast 

een hele leuke dag te worden.  

Op zondag 20 oktober is het dianamidag. Traditiegetrouw wordt dit een hele show. 

Om 14 uur begint de vergadering. Deze zal plaats vinden aan het Koetshuis (Kristus 

Koninglaan, 1760 Roosdaal). Om 17 uur kunnen jullie samen met jullie ouders, oma ’s 

en opa’s, … de hele familie komen kijken naar de foto’s van het voorbije kamp in 

Leffinge.  

Voor vragen en/of opmerkingen  mogen jullie altijd mailen naar 

scoutsborchtlombeek@gmail.com.  

Bij vragen gericht aan de leiding van uw kind kan je steeds mailen naar het e-

mailadres per tak.  

Kapoenen: kapoenen.scoutsBorchtlombeek@gmail.com 

Wouters: wouters.scoutsBorchtlombeek@gmail.com 

 

Jonggidsen: jonggidsen.scoutsBorchtlombeek@gmail.com  

 

Jongverkenners: jvk.scoutsBorchtlombeek@gmail.com 

 

Givers: givers.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 kapoenen september-oktober 

 

Zaterdag 7 september 

Vandaag is het tuinfeest. Kom zeker eens 
langs en proef van het lekkere eten en geniet 

van de leuke activiteiten. Vanaf vandaag kunnen jullie jullie inschrijven op de 
scouts.  

 

Zondag 15 september 

Vandaag nog geen vergadering we verwachten jullie allemaal volgende week 
op de startdag. 

 

Zondag 22 september  

Vandaag is het eindelijk zover. De eerste vergadering van het jaar, 
STARTDAG. Kom ontdekken wie jullie nieuwe leiding wordt voor het nieuwe 
jaar. Iedereen is welkom van 14-17u aan de scoutslokalen. Ook vandaag 
kunnen jullie jullie nog inschrijven dus kom zeker eens langs. 

 

 Zondag 29 september 

Kennismakingsvergdaring. Leer vandaag jullie leiding en mede-kapoenen 
kennen van 14-17u aan de lokalen  zodat we er een tof jaar van kunnen 

maken. 

 

Zondag 6 oktober  

Geen vergadering. Jullie leiding is op leidingsweekend en kijkt al uit naar 

volgende week. 

 

Zondag 13 oktober 

Dinovergadering. Vandaag keren we terug de tijd in en leren we de 
verschillende dinos kennen. Kom ontdekken welke jij de leukste vindt van 14-

17u aan de lokalen  

 

Zondag 20 oktober  

Vergadering aan het koetshuis (Kristus Koninglaan, 1760 Roosdaal) van 14-

17u met erna een fijne dia-namiddag van het vorige jaar. 



 

 

 

Zondag 27 oktober  

Vandaag gaan we jullie voorbereiden op de winter. 

We gaan op reis naar de ijstijd om te kijken of jullie 

deze winter wel kunnen overleven. We zien jullie 

om 14uur aan de lokalen. 

Het eerste ledenweekend zal doorgaan van 9 tot 10 november. Meer info volgt nog 

via mail. 



 

 

 

 
Zaterdag 7 september 
Naar jaarlijkse gewoonte is het weer tijd voor ons jaarlijks 

Tuinfeest! Iedereen is welkom aan de 
scoutslokalen vanaf 16u om te komen smullen van 
het heerlijke varken aan ’t spit of onze 
zelfgemaakte pannenkoeken. Naast eten kan je 
nog laten schminken, springen op het 
springkasteel en meezingen met het optreden aan 
het kampvuur. Met vragen kan je altijd eens 
langskomen bij onze scoutsinfo stand waar de 

leiding voor je klaar staat. Tot dan! 
 
Zondag 15 september 
De spanning begint al op te komen startdag komt als maar dichter, jullie moeten nog 
1 weekje wachten en dan kan het scoutsjaar pas echt beginnen, deze zondag is het 
dus geen scouts. 
 
Zondag 22 september 
Vandaag is het zo ver, we hebben er allemaal naar uitgekeken eindelijk begint het 
scoutsjaar opnieuw want het is tijd voor de ongelofelijke super toffe startdag!!!!! 
Kom zeker en vast allemaal maar af naar de scoutslokallen, we beginnen er aan om 
14u en eindigen om 17u en ontdek wie jullie leiding zal zijn dit jaar.  
 
Zondag 29 september 
De eerste echte vergadering van het jaar staat voor de deur, omdat sommige onder 
jullie elkaar nog niet zo goed kennen zullen we deze vergadering een 
kennismakingsvergadering houden. Van 14u tot 17u zullen we aan de scoutslokalen 
er samen achter komen wie jullie medewouters zijn. 
 
Zondag 6 oktober 
Om het scoutsjaar in goede banen te laten leiden gaat de leiding dit weekend op 
leidingsweekend zodat we een heel tof jaar kunnen plannen voor jullie, deze zondag 
is het dus geen scouts. 
 
Zondag 13 oktober 
Vandaag gaan we een omgekeerde vergadering houden, kom zeker naar de scouts 
om te bewijzen dat jullie alles zelf in een omgekeerde wereld aankunnen. Jullie 
allemaal welkom van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Zondag 20 oktober 
Nu we het kamp al een beetje hebben kunnen 
verwerken is het tijd om er nog eens een tweede 
keer van te genieten, vandaag is het dia-namiddag 
en zullen we kijken naar alle foto’s van op kamp. 
Jullie worden verwacht om 14u aan de achterkant 
van het koetshuis (Kristus Koninglaan, 1760 
Roosdaal)  waar de ouders om 17u welkom zijn 

om naar de foto’s te komen kijken. 
 
Zondag 27 oktober 
Vandaag is het de laatste zondag van de maand en naar aloude traditie is het dan 
geen scouts. Tot volgende week, dan zijn we er weer met knotsgekke spelletjes. 
 
Het eerste weekend van november (1-3 november) gaan we op wouterweekend, hou 
deze datum dus zeker en vast vrij. Verdere informatie volgt nog. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 Hey liefste jonggivers! Eindelijk is het zover, na 2 maanden 

vakantie en een scoutskamp kan het nieuwe scoutsjaar weer 

beginnen, waar jullie hopelijk even hard naar uitkijken als wij! 

 

Zaterdag 7/9 

Naar jaarlijkse gewoonte is het tuinfeest. Kom 

zeker vanaf 16u samen met jullie vrienden en 

familie genieten van varken aan het spit, 

kampvuur en de muziek van een geweldig bandje. 

 

Zondag 8/9 

Omdat het gisteren tuinfeest was en de leiding 

hier nog alles van moet opruimen, is het vandaag geen scouts.  

 

Zondag 15/9 

Aangezien de leiding nog moet uitrusten van het tuinfeest vorige week, is er deze 

week jammer genoeg geen scouts.  

 

Zondag 22/9 

Eindelijk is het weer zover, de 1e vergadering van het jaar! Kom van 14u tot 17u naar 

de scoutslokalen om te weten te komen wie jullie leiding dit jaar zal zijn. Twijfel zeker 

ook niet om vrienden of vriendinnen mee te nemen. 

 

Zondag 29/9 

Nu jullie weten wie jullie leiding is, wordt het tijd om mekaar wat beter te leren kennen 

en het jaar te plannen. Kom daarom naar onze superleuke teambuildings- en 

planningsvergadering van 14u tot 17u aan onze scoutslokalen! 

 

Zondag 6/10 

Deze week is er spijtig genoeg geen vergadering want de leiding is op 

leidingsweekend, maar niet getreurd, volgende week staan we er terug! 

 

Zondag 13/10.  

De herfst komt er weer aan en dat kan maar 1 ding betekenen: we doen een bosspel! 

Zou je graag weten wat dit is? Kom dan van 14u tot 17u naar het Neigembos. 

 

Zondag 20/10 

Instagram, snapchat, facebook, … we kennen het allemaal. Daarom gaan we deze 

week het grote socialemediaspel spelen! Wil je weten wat dit inhoudt? Kom het te 

weten van 14u tot 17u! 

Na de vergadering is het ook dianamiddag, waarbij jullie eindelijk de prachtige foto ’s 

van op kamp kunnen bewonderen. Daarom is het deze week ook vergadering aan het 

Koetshuis (Kristus Koninglaan, 1760 Roosdaal)  in plaats van aan de scoutslokalen  

Zondag 27/10 

Naar aloude traditie is het ook deze laatste van de maand geen vergadering.  

We hopen dat jullie er even hard naar uitkijken als wij!  

Xoxo jullie geheime leiding ( Het eerste ledenweekend zal door gaan van 8-10 

november. Meer info volgt nog via mail.) 

Jonggivers 



 

 

 

Dag mijn beste givers! Hierbij jullie eerste maandschors van het 
nieuwe scoutsjaar. 
 
Zaterdag 7 september: Vandaag is het ons jaarlijks tuinfeest. Jullie 

ouders, vrienden, familie, … zijn vanaf 16 uur 
allemaal welkom aan onze lokalen voor een hapje 
en een drankje. 
 
Zondag 15 september: De leiding moet even uit 
rusten van het tuinfeest. Daarom is het vandaag 
geen vergadering. 
 
Zondag 22 september: Vandaag is het de lang 

verwachte startdag. Kom allemaal zeker van 14 tot 17 uur naar de lokalen en ontdek 
wie jullie leiding is. 
 
Zondag 29 september: vandaag spelen we het enige echte niet-vertrouwensspel. 
Intriges, wantrouwen en bedrog? Of brengen jullie de opdrachten toch samen tot een 
goed einde? Kom het te weten van 14 tot 17 aan de lokalen. 
 
Zondag 6 oktober: vandaag is het geen vergadering. Dit omdat de leiding op weekend 
is om het komende jaar te plannen. 
 
Zaterdag 12 oktober: Vandaag spelen we een nachtspel. Jullie worden verwacht aan 
de parking van Liedekerke bos om 19 uur. Jullie ouders mogen jullie om 22 uur hier 
terug komen halen. 
 
Zondag 20 oktober: Vandaag worden jullie verwacht aan het koetshuis (Kristus 
Koninglaan, 1760 Roosdaal) van 14 tot 17 uur. Hierna zijn jullie en jullie familie 
welkom op de dia-namiddag.  
 
Zondag 27 oktober: Amai de tijd gaat snel als je je amuseert. Het is weeral de laatste 
van de maand en dus geen vergadering. 
 
Groetjes van jullie nog geheime leiding. 
 
Ps: Het weekend zal doorgaan van 8 tot 10 november. Meer info krijgen jullie nog via 
mail. 


