
 

 

 



 

 

 

Hallo iedereen,  
 
De laatste maandschors van dit scoutsjaar is 
aangebroken. Ook de laatste twee maanden 
beloven superleuk te worden!  
 
Nieuws! 
 
We hebben er sinds enkele weken een nieuwe 
leider bij: Mufasa! Mufasa staat, samen met Dori en 

Waldo, bij de wouters. Koda staat vanaf nu samen met Pingu bij de Jonggidsen.  
 
Kampinschrijvingen 
 
Op 22 april is het kampinschrijfdag geweest. Alle kindjes die al eens mee geweest 
zijn op kamp konden zich dan inschrijven.  
Bij de nieuwe leden, of de leden die nog nooit zijn meegegaan op kamp, komt de 
leiding thuis langs. Je kan hen dus binnenkort aan je deur verwachten! Inschrijven 
voor dat fantastische kamp kan tot en met 26 mei. Ten laatste 16 juni willen we van 
iedereen de betaling ontvangen hebben.  
 
Zoals jullie weten werken we dit jaar met een aanwezigheidslijst, wat wil zeggen dat 
je voorrang krijgt om mee te gaan op kamp indien je minstens de helft van de 
vergaderingen aanwezig was. Is dit niet het geval, maar wil je toch wel heel graag 
mee op kamp, dan kan dit indien de 18 plaatsjes (voor kapoenen en wouters) nog 
niet gevuld zijn.  
 
Kamp  
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten gaan we ook dit jaar weer op kamp in een 
prachtig stukje België. De Wouters, Jonggivers en Givers vertrekken op 22 juli met de 
trein richting kampterrein en de Kapoenen komen ons vergezellen vanaf 25 juli. Op 
31 juli is voor iedereen het kamp afgesloten en kan iedereen moe maar hopelijk 
voldaan opnieuw naar huis. Meer info zullen jullie eind juni ontvangen in de vorm van 
een kampboekje. Nog meer informatie kunnen jullie krijgen op de kampinschrijfdag of 
gewoon via de (groeps)leiding.  
 
Examens leiding  
 
Misschien merken jullie het aan de maandschors, misschien ook helemaal niet. Feit is 
dat een groot deel van de leidingsploeg examens heeft in juni en dat de maandschors 
er iets anders kan uitzien. Let dus zeker op bij de datum en het uur dat je verwacht 
wordt voor een vergadering. Wij wensen alle leden en leiding die examens hebben 
enorm veel succes toe!  
 
Wij proberen om vervangleiding te vinden voor de vergaderingen waarop de 
leiding niet aanwezig kan zijn. Hou zeker je mailbox in de gaten om te weten of 
de vergadering al dan niet kan doorgaan. We hopen hiervoor op jullie begrip.  
 



 

 

 

Groepsuitstap naar de Gavers  
 
De laatste vergadering van het jaar: zondag 25 juni, 
is naar goede gewoonte onze groepsuitstap. Alle 
takken gaan dit jaar samen naar De Gavers in 
Geraardsbergen. De Jonggivers en Givers 
vertrekken samen om 08u45 aan de lokalen, met de 
fiets richting Geraardsbergen. De Kapoenen en 
Wouters mogen worden afgezet om 10u30 op 
parking A, en daar mogen zij om 17u00 opnieuw 

opgepikt worden. De Jonggivers en Givers zullen hun best moeten doen om om 18u 
terug aan de lokalen te zijn.  
 
Wat moeten jullie zeker meenemen?  

Een fiets die volledig in orde is (enkel voor de Jonggivers en Givers uiteraard)  
Zwemgerief en badhanddoek (voor de jongens: een spannende zwembroek is 

verplicht in het zwembad, neem er dus zeker één mee!) 
Lunchpakket + voldoende te drinken 
Eventueel pet tegen de zon en zonnecrème 
€5 
 

Tuinfeest  
 
Na een fantastisch kamp kunnen we alweer beginnen te dromen van een nieuw 
scoutsjaar en hoe kan dat beter dan op ons jaarlijks tuinfeest? Juist ja, niet! We 
hopen dan ook dat we jullie allemaal terugzien op zaterdag 2 september 2017, tot 
dan!  
 
Startdag  
 
De echte start van het volgende scoutsjaar komt dan op zondag 17 september met 
alweer een nieuwe startdag. Maar dat is voorlopig nog verre toekomst, eerst moeten 
we nog volop genieten van de zomer!  
 
Zo, dit was de laatste scouts- info voor dit scoutsjaar. We hopen dat iedereen nog 

enkele leuke vergaderingen heeft en een spetterend kamp om het jaar in schoonheid 

af te sluiten!  

 
Een stevige scoutslinker,  
 
De leidingsploeg,  
Merida, Pongo, Hagrid, Dori, Waldo, Mufasa, Pingu, Koda, 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! 
 
Jaja kapoenen, de laatste 2 maanden van het scoutsjaar zijn begonnen. Maar, niet 
getreurd: het kamp komt er nog aan! We gaan er nog 2 leuke maanden van maken! 
Is het niet met jullie eigen leiding (wij hebben examens) dan is het wel met supertoffe 
vervangleiding! 
 
7 mei 2017 
 
Vandaag gaan we naar InSpelenOp in Dilbeek. We verwachten jullie om 13u30 aan 
de bib van Dilbeek (d'Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek). Na een hele namiddag ravot-
ten mogen jullie om 17 uur terug aan de Westrand worden opgehaald.Neem zeker 
€5 mee voor een speelkaart! 
 
14 mei 2017 
 
Vandaag gaan we zwemmen in Ninove. We verwachten jullie met zwemgerief en 3 
euro om 9u30 aan “De kleine Dender”. Om 12u mogen jullie worden opgehaald. 
 
21 mei 2017 
 
Vandaag trekken we naar Japan voor onze vergadering; naar het land van de myste-
rieuze ninja’s. Wij gaan jullie leren hoe je ook zo’n krijger kan worden van 14u tot 
17u aan de lokalen. 
 
4 juni 2017 
 
Nu het weer zomer is, wordt het tijd om te sporten! Wat is er beter dan eens lekker te 
fitnessen. Leg jullie training al maar klaar om van 14u tot 17u aan de lokalen te spor-
ten. 
Deze vergadering gaat door indien we vervangleiding vinden. Hou dus zeker 
jullie mailbox in de gaten om te weten of de vergadering al dan niet doorgaat!  
 

11 juni 2017 
 
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering wegens de examens van jullie lei-
ding! Tot volgende week!!! 
 

18 juni 2017 
 
Maak jullie koffers al maar klaar, vandaag gaan we de wereld verkennen met alle-
maal leuke spelletjes. De wereldreizigers zijn van 14 uur tot 17 uur welkom aan onze 
lokalen. 
Deze vergadering gaat door indien we vervangleiding vinden. Hou dus zeker 
jullie mailbox in de gaten om te weten of de vergadering al dan niet doorgaat!  

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

25 juni 2017 
 
Om het jaar mooi af te sluiten gaan we naar aloude traditie op groepsuitstap. Dit jaar 
gaan we naar De Gavers.  
Voor uren en concrete info kan je in de scoutsinfo terecht.  
 
 
Vele groetjes, 
Pongo, Hagrid en Merida 



 

 

 

Dag Wouters! 
 
Het is zo ver! We zijn beland aan de laatste maandschors van dit 

jaar. Dat jaar is echt super snel voorbij gevlogen! 
 
Maar niet getreurd: het gaan weer 2 super 
maanden worden. En stiekem beginnen we 
daarna allemaal ook uit te kijken naar het kamp.    
 
Zondag  7 mei 
 
Vandaag  gaan we naar InSpelenOp in Dilbeek 
Jullie worden verwacht op de parking van de 

bibliotheek van Dilbeek om 13u30 (d'Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek). Jullie 
ouders mogen jullie hier weer ophalen om 17 uur. Vergeet zeker geen 5 euro 
mee te nemen, net als zonnecrème of iets tegen de zon en jullie zwemgerief + 
een handdoek (dit enkel meenemen als het niet gaat regenen!).  

 
Zondag 14 mei 
 
Omdat het  zwemmen de vorige keer niet is doorgegaan, gaan we vandaag gaan 

zwemmen  met de kapoenen. We spreken om 9u30 af aan het zwembad de 
Kleine Dender in Ninove. Jullie ouders mogen jullie hier om 12 uur komen 
halen. Vergeet zeker geen 3 euro  mee te nemen. 

 
Vrijdag  19 mei 
 
Ja ja jullie lezen  het goed. Deze keer valt onze vergadering op een vrijdag. Jullie 

worden verwacht om 19 uur aan onze lokalen. Jullie ouders mogen jullie hier 
weer komen halen om 21 uur. Benieuwd wat we gaan doen en welke 
spelletjes we gaan spelen? Kom dan zeker kijken! 

 
Zondag 28 mei 
 
Oeps het is de laatste van de maand dus is er geen vergadering.   
 
Zondag  4 juni 
 
Het is weer zo ver! De leiding heeft weer examens en kunnen we niet naar de 

scouts komen. Afspraak aan de lokalen van 2 tot 5.  
Deze vergadering gaat door indien we vervangleiding vinden. Hou dus zeker 
jullie mailbox in de gaten om te weten of de vergadering al dan niet doorgaat!  

 
 
Zondag 11 juni 
 
Omdat de leiding nog altijd aan het studeren is zal er vandaag geen vergadering 

zijn.  



 

 

 

 
Zondag 18 juni 
 

Vonden jullie de vervangleiding ook zo leuk vorige 
week? Dan hebben wij goed nieuws voor jullie wat 
ze komen vandaag terug! Wegens de examens 
kan jullie leiding er weer niet bij zijn vandaag. De 
vervangleiding verwacht jullie van 14 tot 17 uur 
aan de lokalen.  
Deze vergadering gaat door indien we 
vervangleiding vinden. Hou dus zeker jullie 
mailbox in de gaten om te weten of de 
vergadering al dan niet doorgaat!  

 
 
Zondag 25 juni 
 
Vandaag is het groepsuitstap. We gaan met de hele scouts op pad om samen 

leuke dingen te doen. De info hierover vinden jullie terug in de scoutsinfo! 
 
Dat was het dan! De laatste maandschors van dit jaar zit er op. We hopen dat 

jullie een even leuk jaar hebben gehad als wij.  
Maar stop die treurige gezichtjes nog even weg want nu kunnen we allemaal 

uitkijken naar het kamp dat ongetwijfeld onvergetelijk gaat worden! 
 
Heel veel groetjes, 
 
Dori, Waldo & Mufasa 

 

 
 

 



 

 

 

Hey Jonggidsen! 
 

Het jaar loopt nu echt op zijn eind… Maar niet getreurd: het super 
geweldige formidastisch enorm plezante kamp komt er nog aan! 
Dit gaat zoals jullie weten door van 22 juli tot 31 juli. Op 28 juni 
kunnen jullie het kampboekje (waar alle nodige informatie instaat) 

in jullie brievenbus verwachten. Spannend! 
 

In mei zullen we ook bij elk van jullie eens thuis 
langskomen om jullie in te schrijven voor het 
kamp. Jaja, jullie lezen het goed: ‘we’! Zoals jullie 
allemaal ondertussen al wel zullen weten, heb ik 
er ondertussen een medeleiding bij: Margo! Het 

was natuurlijk al super leuk met jullie, maar met Margo erbij wordt het nog leuker! 
Deze wissel is er omdat we er een nieuwe leider bij hebben, namelijk Mufasa. Mufasa 
staat nu bij de Wouters samen met Dori en Waldo, en daarom kon Margo bij de 
Jonggidsen komen.  
 

Dit is wat er op de planning staat voor de laatste 2 maanden van dit scoutsjaar. Zoals 
je kan zien kent deze maandschors een aangepaste planning, omdat jullie leiding in 
juni alweer examens heeft, en sommigen van jullie natuurlijk ook.  
 

 Zondag 7 mei: 
 

Vandaag gaan we met z’n allen naar InSpelenOp. Dat is een buitenspeeldag voor alle 
jeugdbewegingen! We spreken af om 13u30 aan de bib in Dilbeek (adres: 
d'Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek). Om 17 uur mogen jullie daar ook opnieuw worden 
opgehaald. Breng €5 mee voor een speelkaart, daarin is een drankje inbegrepen. Nu 
vragen jullie zich waarschijnlijk af: “Wat gaan we daar allemaal kunnen doen?” Wel, 
circus, mega bruine zeep, photobooth, speleobox, hockey, minivoetbal, trampoline, 
schminken, volksspelen en nagelkeklop, springkasteel, vlotten, en zoveel meer! Geen 
reden om vandaag niet naar de scouts te komen dus! Tot dan! 
 

Zondag 14 mei: 
 

Ja ja jongidsen niets is een betere voorbereiding op de tweedaagse dan een 

dropping! Trek je betste wandel schoenen maar aan en stel een stevig lunchpakket 

samen! We verwachten jullie om 11h aan de scouts. Onze wandeling zal daar ook 

weer eindigen tegen 17h! 

 
Vrijdag 19 mei: 
 

It’s not about the money money money, of juist wel? Kom samen met de andere 

jonggidsen geld verdienen voor onze takkas, zodat we ons kamp nog leuker kunnen 

maken!  

Zoals jullie weten doen we vanavond een SPAGHETTIAVOND! Nodig dus zeker al 

jullie vriendne, familie, … uit, want… veel volk = veel geld = veel centjes om leuke 

dingen te kunnen doen op kamp! 

We verwachten jullie om 17 uur aan de lokalen. Doe zeker jullie uniform aan. 

Omstreeks 22 uur (ongeveer) schatten we dat de avond afgelopen zal zijn (en de 

afwas gedaan ;) ).  

Jonggidsen 



 

 

 

 
Zondag 28 mei: 
 

*Droevige muziek op de achtergrond* 
Spijtig genoeg beste jonggidsen kennen jullie het concept van 
laatste zondag van de maand wel.  

 

 

Vrijdag 2 juni: 
 

*Tromgeroffel* 
Vandaag maken jullie Borchtlombeek city onveilig. 
Benieuwd hoe we dit gaan doen? Kom dan zeker 

langs! We verwachten jullie van 19h30 tot 21h30 aan de scoutslokalen. Tot dan!  
 

Zondag 11 juni: 
 

Omdat alle leiding examens heeft, kunnen we vandaag jammer genoeg geen 
vergadering doen. Hopende op jullie begrip, zien we jullie graag volgende week terug! 
 

Zondag 18 juni: 
 

Aangezien het kamp nadert stellen we graag jullie technieken nog is op de proef. 
Samen met de jongverkenners zullen we vandaag nog een laatste keer oefenen om 
zotte constructies te maken voor het kamp! Aanwezigheid is zeker aangeraden als je 
mee gaat op kamp . We zien jullie graag van 14h tot 17h aan de scoutslokalen. 
 

Zondag 25 juni: 
 

Huh wat laatste zondag van de maand en toch vergadering? En dit samen met alle 
takken? 
Ja ja maak julilie klaar voor een ge-wel-dige dag in de Gavers! Meer info hier over 
vinden jullie in de scouts info. Tot dan! 
 
Zo, dit was het dan!  
Wij kijken alvast enorm uit naar het kamp, joepiejee!  
 

 

Groetjes 
Zoë en Margo 

Jonggidsen 



 

 

 

Dag schatjes allemaal, 
 
Onze laatste 2 maandjes zijn aangebroken….. Wij vinden dit even 
spijtig als jullie want wij vonden het alvast een super tof jaar maar 
het is nog niet gedaan!  
Elk jaar verdient een afsluiter dus ook dit jaar gaan we uiteraard op 

kamp. Waar dit zal doorgaan blijft nog even een 
verrassing maar we kunnen wel al zeggen dat het 
zoals altijd van 22 tot 31 juli is en dat het 
supermegafantastisch leuk gaat worden dus zorg 
dat je er zeker bij kan zijn!  
Ben je nog niet ingeschreven op onze 
inschrijvingsdag? Geen zorgen dan komen we wel 
gewoon eens langs bij jou thuis om je in te 

schrijven.  
Maar geniet eerst nog maar even van deze 2 maanden want ook dit maal hebben we 
een aantal coole vergaderingen in petto voor jullie. Hopelijk zien we jullie in grote 
getalen. Tot dan! 
 
Zondag 7 mei 
 
Hier is ons eerste specialleke al en misschien herinneren jullie je het nog van vorig 
jaar. Een buitenspeeldag voor alle jeugdbewegingen waar je circus, mega bruine 
zeep, photobooth, speleobox, hockey, minivoetbal, trampoline, schminken, 
volksspelen en nagelkeklop, springkasteel, vlotten, en zoveel meer kan doen… ja 
hoor het is weer InSpelenOp! Wij spreken af om 13u30 aan de bib in Dilbeek (adres: 
d'Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek). Om 17 uur mogen jullie daar ook opnieuw worden 
opgehaald. Breng €5 mee voor een speelkaart, daarin is een drankje en enorm veel 
plezier inbegrepen. 
 
Zondag 14 mei 
 
Om jullie al eens een voorsmaakje te geven van een tweedaagse op kamp, gaan we 
vandaag een dropping doen :D. Jullie mogen om 11 uur aan de kerk van Breedhout 
(Heilig-Hartkerk, Lenniksesteenweg 613, 1500 Halle) afgezet worden en om 17 uur 
worden opgehaald aan de scoutslokalen. Neem een lunchpakket en eventueel een 
koekje voor tussendoor mee. ook stapschoenen zijn een aanrader want blaren 
kunnen je best vermijden.  
 

Zondag 21 mei 

 

Omdat ook deze vergadering niet mag mankeren in een scoutsjaar doen we vandaag 

marginale sportvergadering! We verwachten iedereen VERKLEED aan de 

scoutslokalen van 14 tot 17 uur. Ook je goed humeur is een must vandaag want jullie 

gaan sporten alsof je leven ervan af hangt.  

Jongverkenners  



 

 

 

Zondag 28 mei 
 
Ondanks dat 28 mei een fantastisch mooie dag is, is het vandaag 
geen vergadering omdat het de laatste zondag van de maand is. 
Maar niet getreurd we hebben een leuk weetje voor jullie: vandaag 
is Bart De Pauw geboren (weliswaar 49 jaar geleden). Als dat deze 

zondag al niet meer helemaal goed maakt. 
 

Vrijdag 2 juni 
 
Aangezien wij en ook een deel van jullie in de 
examens zitten, is het vandaag een 
avondvergadering. We spreken om 19u30 aan de 

kerk van Borchtlombeek af waar jullie om 21u30 ook weer opgehaald mogen 
worden. BLB – city zal voor jullie na vandaag geen geheimen meer kennen… 
 
Zondag 11 juni 
 
Sorry de snorry maar helaas pindakaas is het vandaag geen vergadering… de 
examens eisen hun tol maaaaaaaar vanaf volgende week zijn we er weer J met 
grappen en grollen om van te schuddebollen. Dus we zien jullie dan. En hier is dan 
weetje nummer 2: vandaag is Koningin Fabiola jarig.  
 
Zondag 18 juni 
 
Nog 1 laatste keer voor het kamp zodat jullie tot het uiterste getraind zijn… 
TECHNIEKENVERGADERING. Je kan altijd nog iets bijleren dus kom zeker nog 
eens af want enkel door te oefenen wordt je een echte expert (kijk maar naar jullie 
geliefde leiding). We verwachten jullie van 14 tot 17 aan de scoutslokalen. 
 
Zondag 25 juni 
 
Naar jaarlijkse traditie gaan we dit jaar weer naar de gaver! Wat je allemaal moet 
meebrengen en andere info (zoals het uur) staat allemaal in de scoutsinfo hierboven  
Vergeet vooral zeker jullie fiets, lunchpakket en zwemkledij. Voor de snelle 
verbranders onder ons is ook zonnecrème aangeraden. 
 
Nu ook onze 2 laatste maanden bekend zijn kunnen we beginnen aftellen naar het 
sjorren van een patrouillehoek, het koken op een vuur, stads/  dorpsspelen,… kortom 
naar het kamp natuurlijk. We hopen dat jullie met zoveel mogelijk zullen zijn want het 
gaat een kamp worden om nooit meer te vergeten.  
 
Veel Liefs 
 
Jullie lieftallige leiding Neil en Gutske 
 
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


 

 

 

Hoi pipeloi!  
 
Het is alweer zo ver. De laatste twee maanden van het scoutsjaar 
zijn aangebroken. Voor sommigen onder jullie zelfs de laatste twee 
maanden als lid… 

Desalniettemin zullen het twee maanden worden 
die zeker en vast de moeite waard zijn! Allen 
komen dus. 
 
Zondag 7 mei 2017 
 
Vandaag trekken we, net als verleden jaar, met de 
hele scouts naar Inspelen op. We spreken om 13 
uur 30 af aan de parking van de bib in Dilbeek 
(adres: d'Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek). Daar 

mogen jullie terug worden opgehaald om 17 uur. Vergeet zeker en vast geen €5 (de 
kost van de speelkaart) + eventueel wat extra centjes voor een hapje/drankje. Tot 
dan! 
 
Zondag 14 mei 2017 
 
Vandaag staat er voor jullie een sociale media vergadering op het programma! 
Snapchat, facebook, twitter, swarm, instagram, … Jullie kennen het allemaal wel! 
Benieuwd wat deze vergadering voor jullie in petto heeft? Kom dan zeker naar de 
lokalen van 14 uur tot 17 uur. 
 
Vrijdag 19 mei 2017 
 
Dag Givers. Omdat voor jullie leiding de blok begonnen is doen we deze week 
vergadering om vrijdag! Jullie worden verwacht aan de lokalen van 19 uur tot 21 uur. 
Tot vrijdag!  
 
Zondag 28 mei 2017  
 
Naar aloude traditie doen we vandaag geen vergadering wegens laatste zondag van 
de maand. Graag tot volgende week! 
 
Zondag 4 juni 2017  
 
Vandaag staat er super toffe vervangleiding! Als je graag wil weten welke leuke 

vergadering zij voor jullie voorzien hebben, kom dan zeker naar de lokalen van 14 uur 

tot 17 uur. 



 

 

 

Zondag 11 juni 2017 
 
Omdat de hele leidingsploeg jammer genoeg examens heeft en 
jullie hoogstwaarschijnlijk ook, doen we vandaag een keertje geen 
vergadering. Goed blokken he mannekes!!!  

 
Zondag 18 juni 2017  
 
Nona heeft gedaan met haar examens en zal 
samen met een geheime vervangleiding een 
speciale vergadering voor jullie voorzien. Stel de 
twee niet teleur en kom zeker van 14 uur – 17 uur 
naar de lokalen! 
 
Zondag 25 juni 2017 

 
Vandaag doen we een groepsuitstap met de hele scouts, aangezien het de 

allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar is! We trekken dit jaar naar de Gavers. 

Voor meer info, raadpleeg de scoutsinfo.  

 

Groetjes 

Nona en Charlotte  


