
 

 

 



 

 

 

Hallo iedereen, 
 
Hier zijn we weer met een nieuwe maandschors! De 
eerste maandschors van het jaar staat weer 
boordevol superleuke activiteiten! 
 
Al wat info over het kamp: het kamp gaat dit jaar, 
zoals eigenlijk ieder jaar het geval is, door tijdens de 
laatste 10 dagen van juli, van 22 tot 31 juli 2017 
voor de wouters, jonggidsen, jongverkenners en 

givers. De kapoenen gaan net iets korter van 25 tot 31 juli 2017. 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. Op de andere vergaderingen 
voorzien we voldoende vervangleiding. 14 januari is het voor de wouters, kapoenen 
en givers geen scouts. Alleen de jonggivers hebben scouts! 
 
Ook dit jaar verkopen we opnieuw wafels. Al de verkooppapieren zijn reeds aan de 
leden meegegeven. De formulieren zijn ook via mail gestuurd, moesten jullie thuis 
echte superverkopers hebben! We hopen dat iedereen opnieuw erg zijn best doet om 
zoveel mogelijk doezen (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 18 februari aan de leiding worden afgegeven. Op zaterdag 24 februari worden 
de wafels aan huis geleverd. We leveren enkel in Roosdaal, Liedekerke, Ternat en 
Lennik. 
 
Op vrijdag 23 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! 
 
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 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 

De Vilanderstraat 6A 

9300 Aalst 

 

Telefoon (053) 71.19.79 

 

E-mail winkel.aalst@hopper.be 

 

Openingsuren 

Open op woensdag van 13 u 

30 tot 18 u. 

Zaterdag van 10 u tot 12 u 30 

en van 13 u 30 tot 17.30 u. 

Vanaf mei tot en met oktober is 

de winkel open op vrijdagnamiddag van 14u tot 18u. 

 

Internet 

http://www.hopper.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Dag kapoenen, 

Hopelijk hebben jullie genoten van de feestdagen en zijn jullie klaar voor 2018! 

In deze maandschors kunnen jullie zien we de komende 2 maanden gaan doen. Hope-

lijk hebben jullie er zin in! 

 

Zondag 07/01 

Drie koningen, drie koningen geef mij nen nieuwen hoed… Vandaag gaan we zingen 

voor driekoningen! Warm jullie stembanden dus al maar op, trek je mooiste verkleed-

kleren aan en kom van 2 tot 5 naar de lokalen. 

Aangezien we nog opzoek zijn naar vervangleiding zou het kunnen dat de vergadering 

niet door gaat. Als dit het geval zou zijn zullen we jullie verwittigen via mail. 

 

Zondag 14/01 

Aangezien de leiding nog examens heeft is het vandaag uitzonderlijk geen vergade-

ring. 

 

Zondag 21/01 

Vandaag staat helemaal in het thema van sprookjes. Kom dus zeker van 2 tot 5 naar 

de scouts voor een magische vergadering. 

 

Zondag 28/01 

Vandaag gaan we tijdreizen! Jaja je hoort het goed, voor 1 keer kunnen we met jullie 

terug gaan in de tijd. Kom vandaag dus zeker naar de scouts van 2 tot 5. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zondag 04/02 

Aangezien Gloria er vandaag niet kan zijn komen de givers Dori en Goofy een beetje 

helpen! 

Willen jullie weten wat de givers voor jullie in petto hebben? Kom dan zeker naar de 

scouts van 2 tot 5. 

 

Zondag 11/02 

Vandaag laten we de koks en  kokkinnen in jullie naar boven komen want het is 

kookvergadering! 

We verwachten jullie van 10 tot 13 aan de lokalen. Vergeet geen 5 euro mee te ne-

men zodat we kunnen zorgen voor de ingrediënten. 

 

Zondag 18/02 

Ugh roodhuiden. Steek je veer maar in je haar, zoek je pijl en boog want vandaag 

draait helemaal rond indianen! Zoals altijd verwachten we jullie van 2 tot 5 aan de 

lokalen. 

 

Op vrijdag 23 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) bier-
tje of uiteraard voor een verfrissende frisdrank. Ook deze opbrengst gaat naar het 
kamp.  

 

Zondag 25/02 

Zoals altijd is het ook deze maand geen scouts op de laatste zondag van de maand. 

Jullie zijn allemaal welkom vrijdag 23/02 op de streekbierenavond! 

 

Ziezo, de eerste 2 maanden van 2018 zitten er al op. Maar niet getreurd, ook in de 

komende maanden staan er nog een hele boel leuke vergaderingen op de planning. 

Groetjes van Dori, Gloria en Goofy 

 

 



 

 

 

Dag wouters, 
 
2017 zit er alweer op! Voor jullie allemaal een supergelukkig nieuwjaar 

gewenst! We gaan er het komende jaar zeker een nog 
geweldiger jaar van maken dan vorig jaar en daarom 
hebben we enkele superleuke vergaderingen gepland 
voor jullie. 
 
7 januari 
Driekoningen, driekoningen, … Luid zingend maken we 
vandaag de straten van Borchtlombeek onveilig. Kom 
zeker verkleed naar de scoutslokalen van 14u tot 17u 
om je beste gezang te laten horen! Met de centjes die 
we hierbij ophalen kunnen we iets leuks doen op kamp. 

 
14 januari 
Vandaag moeten Sarabi en Pongo leren voor hun examens. Daarom komen een paar 
vervangleidingen naar de scouts. Ben je benieuwd wie dit zijn? Kom dan zeker naar de 
scoutslokalen van 14u tot 17u. 
 
21 januari 
Deze zondag is het geen vergadering ter vervanging van de laatste van de maand. Volgende 
week staan we weer voor jullie klaar! 
 
28 januari 
Vandaag doen we een echte samoerai en ninja vergadering! Kom zeker met al jullie 
ninjakunstjes naar de scouts van 14u tot 17u om te ontdekken wat dit juist is! 
 
4 februari 
Surprise! Vandaag doen we een echte verrassingsvergadering. Willen jullie weten wat dit juist 
inhoudt? Kom dit te weten van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 
 
11 februari 
Vandaag gaan we samen met de givers in het zwembad De Kleine Dender in Ninove gaan 
zwemmen. Jullie ouders mogen jullie hier afzetten om 9u en terug ophalen om 11u30. Vergeet 
zeker jullie zwemkledij en 3 euro niet. 
 
18 februari 
Love is in the air! Deze week was het Valentijn en dat wouden we toch echt niet zomaar 
voorbij laten gaan. Kom zeker naar de scouts van 14u tot 17u om jullie liefde aan de leiding en 
aan de scouts te verklaren. 
 
Op vrijdag 23 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.  
 
25 februari 
Naar aloude traditie is het deze week jammer genoeg geen vergadering omdat het laatste van 
de maand is. 
 
Heel veel groetjes, 
jullie leiding Sarabi, Pongo en Kanga 
 
Bij vragen en/ of opmerkingen kan je ons altijd bereiken via 

wouters.scoutsborchtlombeek@gmail.com 



 

 

 

07/01/18:   
Amai wat gaat de tijd vlug. De eerste vergadering van 2018 is 
aangebroken. We gaan het nieuwe jaar al sportend in. Neenee 
wees gerust geen saaie sporten zoals in de turnles, maar sporten 
met een hoek af. Benieuwd welke die zijn? Kom dan zeker langs 
van 14 tot 17 uur aan de lokalen. 

 
12/ 01/18:  
Nu het zo rap donker wordt gaan we hier gebruik 
van maken om een sluipspel te spellen in het bos 
van Liedekerke. We spreken om 19 uur af aan de 
parking. Jullie ouders mogen jullie hier terug 
komen halen om 21 uur. 
 
21/01/18:  

We spelen een spel vandaag! Maar niet zo maar een spel. Vandaag spelen we de 
grootste klassieker onder de gezelschapsspellen: Monoploy! Maar scouts zou scouts 
niet zijn als we hier niks speciaals van maken. Benieuwd? Kom dan van 14 uur tot 17 
uur naar onze lokalen. 
 
28/01/18:   
Vandaag is het de laatste van de maand dus naar de al oude traditie is het vandaag 
geen vergadering. Tot volgende week! 
 
04/02/18:  
Omdat de vorige winstgevende in het water gevallen is proberen we het vandaag 
opnieuw. 
 
11/02/18:   
Zoals we in de winkels wel kunnen zien is Valentijn in het land. Dus kom van 14 tot 
17 uur naar lokalen voor de enige echte Valentijn vergadering. 
 
18/02/18:  
Wou je altijd al weten welke geheimen er in de scouts en onze gemeente verbogen 
liggen? Kom dan zeker van 14 tot 17 uur naar onze lokalen en ga met ons mee op 
een schattenjacht. 
 
Op vrijdag 23 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.  
 
25/02/18:   
Ja hoor het is weeral de laatste van de maand. Dus naar de eeuwen oude traditie is 
het vandaag geen scouts. 

 
 

 

 

Jonggidsen 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dag Jongverkenners, 
 
Eerst en vooral hopen wij dat de examens dat 
jullie examens, die inmiddels achter de rug zijn, 
goed verlopen zijn en jullie nu een welverdiende 
vakantie tegemoet gaan. 
 
Vanaf Januari start er zoals elk jaar, een nieuw 

scoutsjaar en wij hopen dat jullie hier heel erg naar uitkijken en met nieuwe energie 
aan het jaar zullen beginnen. 
 
 
Helaas heeft jullie lieve leiding zelf examens in Januari en worden de jongverkenners 
hierdoor samen met de jonggidsen, heel even de jonggivers. Wees niet getreurd, 
meisjes kunnen ook leuk zijn! (soms dan toch) 
 
Voor de planning in Januari kijk je dus best naar de planning van de jonggidsen 
 
 
04/02: 
Aangezien dat onze dropping vorige keer niet kon doorgaan, wegens beroerde 
weersomstandigheden hebben we deze naar 4 Februari verplaatst. Trek je beste 
stapschoenen aan, jullie worden om 13u15 aan de scoutsverwacht. 
 
11/02: 
Vandaag spelen we een dorpsspel. Breng dus je goed humeur en vrolijkste lach 
mee ! 
 
18/02: 
Het is tijd voor onze eerste techniekenvergadering van het jaar. Het is belangrijk dat 
jullie leren sjorren zoals een echte scout ! 
 
Op vrijdag 23 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.  
 
25/02: 
Laatste van  de maand. 

Jongverkenners  



 

 

 

 
 
 
 
 

Hallo givers! Hier is de nieuwe maandschors voor 
de komende 2 maanden vol scoutsplezier! 
 
7 januari  
Na een half jaar dezelfde leiding te hebben zullen 
jullie Abu en Merida wel beu zijn. Ze geven geen 
leefweek, baravond of 24 uur vergadering. Wel dit 
komt goed uit want zij hebben examens en er komt 
vervangleiding! Aan de lokalen van 14u tot 17u. 
 

14 januari  
Jullie geliefde leiding heeft examens, dus geen vergadering! 
 
21 januari  
Net zoals vorige vergadering hebben jullie leiding nog steeds examens, maar ook 
deze week komt er vervangleiding om jullie een leuke zondagnamiddag te bezorgen. 
Van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
28 januari  
Het volwassenleven begint in aantocht te komen en jullie gaan belangrijke 
beslissingen moeten nemen in jullie dagen als volwassene. Gaan stemmen 
bijvoorbeeld op jullie favoriete politicus. Kom van 14u tot 17u aan de lokalen en word 
zelf je favoriete politicus! 
 
4 februari  
Net zoals het volwassenleven is het leidingsleven in aantocht. Om jullie al een beetje 
voor te bereiden mogen jullie deze zondag leiding staan van de kapoentjes! Van 14u 
tot 17u aan de lokalen! 
 
11 februari 
Hey givers! Deze zondag gaan we gaan zwemmen in Ninove zwembad “de kleine 
dender”. Jullie worden van 9u tot 11u30 daar verwacht en vergeet vooral geen 3 euro 
mee te nemen! 
 
18 februari  
Om jullie survivalweekend te financieren organiseren we nog een verkoopactie jullie 
worden  van 14u tot 17u verwacht aan de lokalen. Tot dan! 
 
Op vrijdag 23 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.  
 
25 februari 
Laatste van de maand, geen vergadering! 


