
 

 

 



 

 

 

 

Hallo iedereen, 
 

Met het afsluiten van 2016, hebben we jammer genoeg ook al 
de eerste vier  maanden van dit scoutsjaar achter de rug. 
Gelukkig staat onze leidingsploeg ook in 2017 klaar om 
iedereen keer op keer een onvergetelijke zondag te bezorgen, 
en uiteraard ook een fantastisch kamp! 
 

En nu we dan toch over het kamp bezig zijn: 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, en 
beleven de leukste week van de zomervakantie van 25 tot 31 juli 2017. De locatie blijft voorlopig nog 
eventjes geheim! 
 

In januari zijn het voor het grootste deel van onze leidingsploeg examens, waardoor sommige 
vergaderingen op een ander moment zullen doorgaan, en op de andere vergaderingen wordt er zeker 
voldoende vervanging voorzien om evenveel plezier als altijd te voorzien. 
 

Naar goede gewoonte worden er ook dit jaar opnieuw voorverkooppapieren uitgedeeld voor onze 
jaarlijkse wafelverkoop. In december hebben de meeste van jullie deze al gekregen. Jullie hebben het 
bestelformulier ook ontvangen via e – mail. Indien jullie nog exemplaren wensen, mogen jullie dit altijd 
vragen VOOR de vergadering.  
We hopen dat iedereen opnieuw erg zijn best doet om zoveel mogelijk doezen (vanillewafels, 
chocoladewafels, carré confituurtaartjes en frangipanes) te verkopen. De opbrengst komt in onze 
groepskas terecht en zorgt ervoor dat we nieuw spelmateriaal kunnen kopen of dat we allemaal iets 
extra kunnen doen op kamp.  
Op zaterdag 25 februari worden de wafels aan huis geleverd. Opgelet! We leveren enkel in Roosdaal, 
Liedekerke, Ternat en Lennik.  
 

Op vrijdag 10 februari volgt dan 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. Er is dus 
geen reden om niet langs te komen! 
 

Vele groetjes van de leidingsploeg, 
 

Merida, Hagrid, Pongo, Dori, Koda, Waldo, Pingu, Sarabi, Abu, Gloria en Pebbles 
 

 

 

 



 

 

 

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,  
 

Het nieuwe jaar is begonnen en we hebben een hoop 
leuke vergaderingen voor jullie gepland.  Hopelijk 
vonden jullie afgelopen maanden al leuk maar nu gaan 
we het nog leuker maken. 

 

1 januari 2017 
 

Omdat het jaar 2017 net van start is gegaan is het vandaag geen vergadering.   
 

8 januari 2017 
 

Gisteren zijn ze langs gekomen, de drie koningen, en daarom gaan we nu met de kapoenen 
gaan zingen van 2 uur tot 5 uur en we beginnenaan de scoutslokalen. 
 

15 januari 2017 
 

Helaas is het vandaag geen vergadering, spijtig maar we zien elkaar volgende week om het 
dan zeer leuk te maken! 
 

22 januari 2017 
 

Vandaag doen we eens iets anders, we hebben omgekeerde vergadering, alle spelletjes 
worden nog leuker doordat we ze omgekeerd spelen. We zien jullie aan de lokalen om 2 uur 
en jullie mogen naar huis om 5 uur. 
 

29 januari 2017 
 

Het is vandaag de laatste van de maand en daarom is er geen vergadering vandaag. 
 

5 februari 2017 
 

Weten jullie al wat jullie willen worden later? Vandaag is het beroepenvergadering, jullie 
mogen allemaal verkleed komen in wat je later wil worden van 2 tot 5 uur aan de 
scoutslokalen. 
 

12 februari 2017 
 

Helaas is het vandaag geen vergadering . 
 

 



 

 

 

19 februari 2017 
 

Zijn jullie klaar voor deze vandaag want we gaan op 
avontuur. Zorg dat je aan de scoutslokalen bent van 2 
tot 5 uur voor een avontuurlijke vergadering! 
 

26 februari 2017 
Joepie! Vandaag is het feest, zijn jullie klaar voor het leukste feest aan de scoutslokalen van 2 
tot 5 uur? Wij zijn dat alleszins wel want het is feestvergadering. 
 

Groetjes van jullie leiding, 
Hagrid, Merida en Pongo! 



 

 

 

Dag wouters! 
 
Zondag 1 januari 2017  

 
Prettig nieuwjaar iedereen!! Jullie leiding wenst jullie 
een jaar vol liefde en vriendschap toe!  
 

Spijtig genoeg is het vandaag geen vergadering!  
 
Zondag 8 januari 2017 
 
Spijtig genoeg heeft jullie leiding stomme examens, 

waardoor zij spijtig genoeg ook niet naar de scouts kunnen komen, sorry liefste woutertjes 
vandaag geen vergadering . 
 
Zondag 15 januari 2017 
 
Ook vandaag zit jullie leiding nog achter de boeken, dus vandaag ook spijtig genoeg geen 
vergadering . 
 
Zondag 22 januari 2017 
 
Joepie vandaag wel vergadering. Vervangleiding gaan vandaag met jullie leuke spelletjes 
spelen (omdat jullie leiding nog steeds stomme examens heeft). Jullie zijn van 14h tot 17h 
welkom aan de scoutslokalen.  
 
Zondag 29 januari 2017 
 
Vandaag uitzonderlijk wel vergadering!! Joepie! Ook vandaag is er voor jullie vervangleiding 
voorzien. Zijn jullie ook zo blij? Kom dan zeker naar de scouts van 14h tot 17h!  
 
Zondag 5 februari 2017 
 
Vandaag is een speciale vergadering!!! 
We gaan samen met alle wouters van ons district een spel spelen! Joepie! 
Jullie worden van 14h tot 17h verwacht aan scouts Ternat, maar meer info vinden jullie 
binnenkort in jullie mailbox ;-)  
 
 



 

 

 

Zondag 12 februari 2017 
 
Vrijdag 10 februari is het Streekbierenavond. Daarom is het vandaag 

geen vergadering. 
 
Zondag 19 februari 2017 
 
Love is in the air tudututudutu <3. Jaja liefste 
woutertjes vandaag staat Valentijn centraal. 
Breng je rugzak vol liefde maar mee! Cupido verwacht 
jullie van 14h tot 17h aan de scoutslokalen. 
 

Zondag 26 februari 2017 
 
Vandaag is het uitzonderlijk wel vergadering. Benieuwd naar wat we gaan doen? Kom zeker 
naar de scoutslokalen van 14 tot 17 uur om te ontdekken wat we gaan doen! Tot dan! 
 
 
Heel veel groetjes van jullie lieve leiding!!  
Waldo, Dori & Koda  

 



 

 

 

Hey Jonggidsen! 
 

Na een welverdiende kerstvakantie (voor jullie), en blok (voor mij), zijn er 
in januari toch wel heel wat speciallekes. Omdat ik volop in de examens 
zit, is de planning erg aangepast. Lees dus steeds elke week de 

maandschors goed na!  
 

Zondag 1 januari 
 

Omdat jullie vandaag allemaal nog moeten bekomen 
van het vele feesten en buikjes rondeten, en deze dag 
waarschijnlijk gepaard gaat met de vele 
familiebezoeken, is het vandaag geen vergadering. Tot 

volgende week! 
 

Zondag 8 januari 
 

Vandaag zullen twee super leuke vervangleiding jullie komen animeren. Wat zij voor jullie in 
petto hebben, moeten jullie wel zelf komen ontdekken. Ik wens jullie veel plezier toe! Maar 
hopelijk beginnen jullie mij al een beetje te missen, want ik jullie zeker wel! 
 

Zondag 15 januari 
 

Ook vandaag zullen jullie mij nog moeten missen. We doen vandaag uitzonderlijk geen 

vergadering omdat de hele leidingsploeg examens heeft. Maar we maken dat volgende week 

zeker goed, pinky promise!  

 

Vrijdag 20 januari 
 

Omdat wij nog steeds volop in de examen zitten, gaan we vandaag samen met Gutske, Neil en 
hun Jongverkenners gaan bowlen. Wie gooit er een strike of een spare? Ik ben benieuwd! We 
spreken af om 19u15 in Tragel Sport in Aalst (Tragel 12, 9300 Aalst). Om 21u45 mogen jullie 
opnieuw opgehaald worden. Gelieve elk 10 euro mee te nemen. Tot dan! 
 

Zondag 29 januari 
 

Zoals jullie al wel weten: het is vandaag de laatste zondag van de maand, wat dus wilt zeggen 
dat het vandaag geen vergadering is. Ween ween! 
 

Zondag 5 februari 
 

Wie is er een echte waterrat?! Vandaag gaan we samen met de Jongverkenners zwemmen in 

de kleine dender in Ninove. We spreken af om 14u00 en om 17u00 mogen jullie opnieuw 

opgehaald worden. Neem zeker €2.50 mee voor de inkom. Tot dan! 

Jonggidsen 



 

 

 

Vrijdag 10 februari 
 

Vandaag is het onze jaarlijkse Streekbierenavond. Kom gezellig samen een 
frisdrankje drinken (en jullie mama’s, papa’s, tantes, nonkels, … een 
biertje!). Jullie zijn allemaal welkom vanaf 20 uur in het 

Ontmoetingscentrum van Borchtlombeek. 
 

Zondag 12 februari 
 

Vandaag is het geen vergadering, omdat jullie leiding 
nog moe is van de Streekbierenavond. Maar ik maak 
het volgende week zeker en vast ruimschoots goed! 
 

Zondag 19 februari 
 

Vandaag ga ik eens kijken wie van jullie de naam van ‘Jonggids’ al waardig is. Zet jullie beste 
beentje maar voor want vandaag spelen we het enige echte ben – ik – een – echte – 
Jonggidsspel! Zijn jullie benieuwd wat dit inhoudt? Kom dan zeker een kijkje nemen. Ik 
verwacht jullie aan de lokalen van 2 tot 5. Tot dan! 
 

Zondag 26 februari 
 

Vandaag doen we uitzonderlijk wel vergadering. Omdat de leidingsploeg volgende maand op 
leidingsweekend is om het kamp te plannen, en het die zondag geen vergadering is, en ik jullie 
zo lang niet kan missen ;). Haal jullie kookkunsten maar boven, want we gaan vandaag enkele 
verrukkelijke dingen klaarmaken! Het is kookvergadering! Ik verwacht jullie aan de lokalen van 
11u00 tot 14u00 waar we samen een heerlijke maaltijd zullen bereiden. Neem elk 3 euro mee 
om deze lekkernijen te bekostigen. Tot dan! 
 

 

Zo, dit was dan de maandschors voor januari – februari. Hopelijk hebben jullie er even veel zin 
in als ik! Ik kijk er alvast naar uit om jullie allemaal terug te zien. 
 

 

Vele groetjes 
Zoë 

Jonggidsen 



 

 

 

Dag Jongverkenners! 
 

We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish 
you a merry Christmas and a happy new year! Helaas zijn de feestdagen, 
al het lekkere eten en de vakantie bijna gedaan maar er is ook goed 
nieuw… Er is weer scouts vanaf nu! Jullie gaan wel nog 1 zondag moeten 

wachten want, we weten dat jullie ons graag zien maar 
op 1 januari is het jammer genoeg geen scouts. In 
januari zal het ook eens geen vergadering zijn en eens 
een avondvergadering aangezien wij beiden examens 
hebben. Lees dus voor deze ene keer goed jullie 
maandschors! 
 

Graag zouden we jullie er ook aan herinneren dat we op 10 februari onze jaarlijkse 
streekbierenavond houden. Ook al mogen jullie nog geen biertjes drinken, toch is het de moeite 
waard om te komen want jullie ouders mogen er wel drinken en er zijn ook hapjes voorzien 
die jullie wel kunnen consumeren dus reden te meer om te komen. En als jullie het daar nog 
niet voor doen kunnen jullie ook altijd jullie lieftallige leiding een bezoekje komen brengen. Tot 
dan! 
 

Zondag 1 januari  
 
Zoals hierboven al vermeld staat zal het geen vergadering zijn deze zondag. Als jullie vorige 
nacht nieuwjaar gevierd hebben is het nu dus het moment om uit te slapen. Hierdoor kunnen 
jullie volgende week goed uitgerust en vol energie aan de scouts staan. 
 

Zondag 8 januari 
 

Yes, yes, yes, 10 windjes in een fles! De eerste scoutsvergadering van het jaar staat voor jullie 

klaar. Maar helaas pindakaas zal deze zonder ons zijn . Jullie hebben al bijna een maand 

gedaan met de examens (of hadden er geen) maar voor ons beginnen ze nu pas. Met andere 

woorden krijgen jullie vandaag vervangleiding die jullie zondag zo gek mogelijk zullen maken! 

Ze verwachten jullie van 2-5 uur aan de scoutslokalen in perfect uniform (= hemd, das en 

groene broek). 

 

Zondag 15 januari 
 

Dit is de zondag waarop de scouts NIET zal doorgaan door de examens maaaaaaaar dit maken 

wij volgende week ongetwijfeld goed. Niet getreurd want hierna kunnen jullie ons nog 4 

maanden lang, elke zondag zien!  

 

Vrijdag 20 januari 
 
OPGEPAST! Zorg dat jullie dit weekend niet aan de scoutslokalen staan want het is niet zondag 
maar vrijdag vergadering (wederom door de examens). We gaan samen met de jonggidsen 
bowlen! Haal jullie meest sexy schoenen en bowltalent al maar boven. We verwachten jullie 
om 19u15 in Tragel sport te Aalst (Tragel 12, 9300 Aalst) waar jullie om 21u45 ook weer 
opgehaald mogen worden. Gelieve elk €10 mee te brengen. Tot dan! 

Jongverkenners 



 

 

 

Zondag 29 januari 
 
Jaja daar zijn we weer, de laatste zondag van de maand en tot onze 
grootste spijt wil dit zeggen dat het geen scouts is.  
 

Zondag 5 februari 
 
Vandaag gaan we zwemmen! Niet in de echte Dender 
natuurlijk maar wel in de kleine dender te Ninove. We 
zullen misschien eerst een spelletje spelen, ik ga naar 
de kleine dender en ik neem mee: een zwembroek, 
mijn bandjes, € 3, mijn glimlach, een goed humeur, een 
handdoek en eventueel een zwembril.  

 
Hoe? Met de auto, met de fiets, te voet, met het vliegtuig,… 
Wie? De jongverkenners  
Wat? Zwemmen  
Waar? In de kleine dender 
Wanneer? Van 14 uur tot 17 uur 
 

Zondag 12 februari 
 
Sorry jongens maar wij zijn nog steeds moe van onze fantastische streekbierenavond waarop 
wij zeer hard gewerkt hebben. Het zal vandaag geen vergadering zijn maar niet getreurd wij 
maken dit goed door op de laatste zondag van de maand wel vergadering te geven. We zien 
jullie dan! 
 
Zondag 19 februari 
 
Jullie vroegen jullie waarschijnlijk al af waar hij bleef…. En jaa hoor hier is hij: onze 
winstgevende vergadering! Vandaag gaan wij in Borchtlombeek en omstreken zelfgemaakte 
wafels verkopen. Als jullie graag wat takkas hebben om leuke dingen te doen op kamp is het 
nu het moment om uit jullie zetel te komen. Laat zien dat jullie echte jongverkenners zijn en 
kom massaal naar de scouts want onze zelfgebakken wafels verkopen zichzelf niet ;). Wij 
verwachten jullie van 13u tot 17u aan de scoutslokalen. 
 

Zondag 26 februari 
 
Zoals beloofd zal het vandaag wel vergadering zijn, en wat voor een. Zoals jullie allemaal wel 
weten worden de beste vrienden op de scouts gemaakt en is ‘de beste vrienden’ nu toevallig 
ook geen programma op één? Laten we daar gebruik van maken en een beste vrienden 
vergadering houden in Borchtlombeek-city. Wij verwachten jullie van 2 tot 5 aan de 
scoutslokalen voor een spetterend dorpsspel!  
 

De eerste 2 maanden van het nieuwe jaar zitten erop. We hopen dat jullie ze even leuk vinden 
als wij en verwachten jullie dan ook zo talrijk mogelijk. Voor eventuele vragen of opmerkingen 
kan u ons altijd bereiken via: 
 
Gutske: gutskegoossens@telenet.be of 0492/ 79 94 85  

Neil: neilvancotthem@hotmail.com of 0477/ 59 41 12 

Jongverkenners 

mailto:gutskegoossens@telenet.be
mailto:neilvancotthem@hotmail.com


 

 

 

Dag liefste Givers!  
 

Er is alweer een nieuw jaar aangebroken, 2017!!! Wij wensen jullie alvast 
een spetterend (scouts)jaar toe. 
 

Zondag 1 januari 2017 
 

Omdat we deze nacht allemaal het nieuwe jaar hebben 
ingezet waardoor we nog zeer moe zijn en jullie leiding 
blok heeft, is het vandaag jammer genoeg geen 
vergadering.  
 

Zondag 8 januari 2017 
 

Voor vandaag hebben wij twee fantastische, nog geheime, vervangleiding voor jullie geregeld! 
Als jullie willen weten wat zij voor jullie in petto hebben, moeten jullie zeker van 14-17 u naar 
de lokalen komen!  
 

Zondag 15 januari 2017 
 

Jullie leiding is begonnen met hun examens waardoor het vandaag jammer genoeg geen 
vergadering is.  
 

Vrijdag 20 januari 2017 
 

Pebbles is al van haar examens vanaf, Gloria jammer genoeg nog niet. Om toch nog samen het 
nieuwe jaar te vieren, doen we een laat nieuwjaarsfeestje! Jullie zijn op VRIJDAGAVOND 
welkom van 21-24 uur aan de lokalen.  
 

 
 

Zondag 29 januari 2017 
 

Laatste van de maand, dus geen vergadering vandaag. 



 

 

 

Zaterdag 4 februari 2017 
 

Zoals jullie al weten, gaan we als winstgevende activiteit pralines verkopen. 
Deze moeten natuurlijk ook verpakt en gewogen worden, dit is wat we 

vandaag gaan doen! Joepie!!! Exact uur wordt nog 
meegedeeld.  
 

Zondag 5 februari 2017 
 

Vandaag gaan we pralines verkopen ter financiering van 
ons buitenlands weekend. Jullie worden verwacht om 14 
uur op het marktplein van Lennik. Daar mogen jullie 
terug worden opgehaald om 17 uur.  

 

Zondag 12 februari 2017 
 

Vrijdag 10 februari is het onze jaarlijkse streekbierenavond! Zeker komen. Dit wil wel zeggen 
dat het vandaag geen vergadering is. Tot volgende week! 
 

Zondag 19 februari 2017 
 

Vandaag staat er een verrassingsvergadering op de planning. More information coming soon 
xoxo  
 

Zondag 26 februari 2017 
 

Vandaag doen we een openbaar vervoervergadering! Zij die een buzzypazz/mobibkaart/
treinabonnement hebben, breng dit zeker mee. Vergeet ook geen rugzak met een fles water 
en kleed jullie naargelang het weer! We verwachten jullie om 14 uur aan de lokalen. Daar 
komen we terug aan omstreeks 17 uur.  
 

 
 

XOXO Gloria en Pebbles  


