
 

 

 



 

 

 

Hallo iedereen, De laatste maandschors van dit 
scoutsjaar is aangebroken. Geen getreur nadien is er 
nog een fanatstisch kamp! 
 
Kampinschrijvingen  
6 mei kan iedereen zich na de vergadering om 17u 
inschrijven voor het kamp. Ook het kampboekje met het 
thema en de kampplaats krijgen jullie dan mee. Bij 
nieuwe leden of leden die nog nooit meegingen op 

kamp, komt de leiding een keer langs om extra info te geven. De leiding contacteert jullie 
hiervoor nog. Inschrijven kan tot en met 27 mei. Ten laatste 10 juni willen we van iedereen de 
betaling ontvangen hebben.  
Zoals elk jaar gaan we op kamp in het pittoreske België.  Omdat het kamp dit jaar ver is gaan 
we met de bus. De givers, jonggivers en wouters vertrekken 22 juli richting kampterrein en 
de Kapoenen komen ons vergezellen vanaf 25 juli. Voor hen werken we met een 
carpoolsysteem.  Op 31 juli is voor iedereen het kamp afgesloten en kan iedereen moe maar 
hopelijk voldaan opnieuw naar huis met de bus. 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. 
 
Groepsactiviteit 
 De laatste vergadering van het jaar: zaterdag 23 juni, is naar goede gewoonte onze 
groepsactiviteit. Dit jaar doen we het iets anders. We blijven op de scouts en spelen daar een 
superleuk spel met alle takken. In de avond voorzien wij eten en is er een kampvuur. We 
vragen aan iedereen om 5 euro mee te nemen. De vergadering begint om 14u en eindigt 
afhankelijk van de tak. De kapoenen en wouters mogen naar huis om 21u, de jonggivers om 
22u30 en de givers om 24u. 
 
Tuinfeest 
 Na het kamp komt er nog een fantastische feest! Het enige echte tuinfeest. Perfect om jullie 
vriendjes en vriendinnetjes terug te zien. We hopen dan ook dat we jullie allemaal terugzien 
op zaterdag 1 september 2017, tot dan! 
 
Startdag  
De echte start van het volgende scoutsjaar komt dan op zondag 16 september met alweer 
een nieuwe startdag. Hier komen jullie de nieuwe leiding te weten. Maar voorlopig ligt dit 
nog ver in de toekomst, eerst nog een aantal leuke vergaderingen en een (hopelijk) 
fantastisch kamp! 
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, 

Goofy, Kanga, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oh nee! Het is de allerlaatste maandschors van dit jaar ☹. Niet treuren want er wacht ons nog 
een fantastischsuperleukmegatof kamp! Wij hopen dat jullie jullie geamuseerd hebben dit jaar 
(wij zeker en vast!) en gaan samen met jullie nog een laatste keer enorm veel plezier maken 
deze maandschors! Zoals altijd mogen jullie jullie altijd verkleden.  
In juni heeft de leiding examens (eikes!) en daarom zal er vervangleiding gezocht worden om 
jullie te vermaken. Net zoals vorige keer kan het dus zijn dat er een vergadering wegvalt om-
dat we niemand vinden, waarvoor we ons alvast voor willen excuseren!  
 

Zondag 6 mei 
We gaan vandaag voor een echte scouteske vergadering! We gaan namelijk vettige spelletjes 
spelen waarbij we ons gaan vuilmaken! Doe zeker kledij aan die vuil mag worden! We ver-
wachten jullie van 14u tot 17u aan de scoutslokalen om te tonen dat de kapoenen geen schrik 
hebben om zich vuil te maken.    
Na de vergadering is het kampinschrijfdag. We staan dan per tak buiten zodat jullie jullie kun-
nen inschrijven om mee te gaan op kamp. Ook is dit het perfecte moment om vragen omtrent 
het kamp te stellen. Indien u niet aanwezig kan zijn, komt de leiding eens langs of kan het ook 
na een andere vergadering geregeld worden.  
 

Zondag 13 mei 
Eindelijk! De uitgestelde kookvergadering vindt vandaag plaats! Van 10u tot 13u doen wij on-
ze koksmuts en kookschort aan om de lekkerste creaties te maken. Wat we gaan klaarmaken, 
blijft nog een groot geheim maar we beloven al dat het zeker geen spruitjes zijn! Allemaal 
welkom in ons luxerestaurant ‘de scouts’!    Om de ingrediënten te kunnen kopen vragen we 2 
euro.   
 

Zaterdag 19 mei 
Deze keer niet van 14u tot 17u op zondag maar van 18u30 tot 
20u30 zaterdag! ‘Waarom is dat nu weer?’, horen we jullie al 
denken! Wel kapoentjes, we spelen vandaag een avondspel. En 
een avondspel doe je natuurlijk ’s avonds! We gaan op zoek 
naar de verdachte van een mysterieus raadsel net zoals in het 
spel Cluedo. Benieuwd naar wat we allemaal te weten gaan ko-
men en welke sporen we moeten volgen? Kom dan zeker naar 
de scoutslokalen op zaterdagavond!  
 

Zondag 27 mei 
Het is weer laatste van de maand dus doen we geen vergadering. Helaas pindakaas! 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zondag 3 juni 
Een ninja is een Japanse krijger. Hij spioneert en heeft samoerai-
zwaarden. Vandaag draait alles rond dit figuur en het Verre Oosten. 
Kom van 14u tot 17u naar de scouts en kom meer te weten over ninja’s, 
sushi, panda’s en zoveel meer!  
 

Zondag 10 juni 
Jammer genoeg heeft de leiding nu examens. Vandaag doen we dus geen vergadering ☹. 
 

Zondag 17 juni 
De leiding heeft nog steeds examens maar vandaag doen we toch vergadering met ver-
vangleiding! We houden jullie op de hoogte of de vergadering kan doorgaan of niet! 
 

Zaterdag 23 juni 
De (meeste) leiding heeft eindelijk gedaan met examens! Vandaag is het de aller-
allerlaatste vergadering van het scoutsjaar. Daarom doen we deze keer iets speciaals! We 
gaan met de hele scouts samen spelletjes spelen. ’s Avonds eten we iets lekkers en houden 
we een kampvuur! We hopen dat jullie met zoveel mogelijk komen om het fantastische jaar 
in schoonheid af te sluiten. Iedereen is welkom van 14u tot 21u aan de scoutslokalen. Voor 
het avondeten vragen we 5 euro. 
 

Zo zo, dit was het dan, de laatste maandschors van het jaar. Tot op kamp!  
 

Zonnige groetjes 
Gloria, Dori en Goofy 

 

 



 

 

 

Zondag 6 mei 
Omdat we toch wel nog wat centjes nodig hebben om op kamp leuke 
dingen te doen, gaan we vandaag een winstgevende vergadering 

doen. Haal jullie beste verkooptrucjes en schattigste 
oogjes al maar boven zodat de mensen zeker geen 
neen kunnen zeggen tegen jullie. Zorg ervoor dat jullie 
vandaag in volledig uniform zijn (=hemd, das en 
groene broek/ rok), dit is belangrijk als we op straat 
gaan! We verwachten jullie om 14 uur op de scouts. 
Om 17 uur mogen jullie aan de lokalen zelf opgehaald 
worden want vandaag is het ook de 
kampinschrijfdag! Als je dus graag mee gaat op ons 

mega zot kamp, is het vandaag DE dag. 
 
Zondag 13 mei 
Helaas is het vandaag geen vergadering. Door ons weekend zijn we de “laatste van de 
maand is het geen scouts” – regel overgeslagen voor april. Deze zullen we vandaag inhalen. 
 
Zondag 20 mei 
Op de scouts hebben we ladders en we doen ook wel eens aan spelletjes met een beetje 
competitie. Wij dachten: “waarom brengen we die 2 niet eens samen?”. En zo ontstond de 
legendarische namiddag van 20 mei 2018 op scouts Borchtlombeek: de laddercompetitie 
vergadering!!!!! Wij verwachten iedereen die houdt van ladders en competitie (en ook 
iedereen die daar niet zo van houdt want wij maken het altijd leuk) aan de scouts van 14 uur 
tot 17 uur. 
 
Zondag 27 mei 
Ook deze dag zal voortaan in de geschiedenis gaan als de duistere dag genaamd “de laatste 
van de maand”. Iedereen weet wat het betekend… geen scouts vandaag L. Maar het is 
vandaag toch ook een beetje een mooie dag want Jacques Vermeire ,beter bekend als 
Dimitri De Tremmerie uit F.C. De Kampioenen, verjaart vandaag!  
 
Zondag 3 juni 

Helaas, pindakaas, angsthaas, bloemenvaas, cafébaas, lokaas, kippengaas, sinterklaas, 

speculaas, paashaas,… is er vandaag geen scouts. De leiding zou heel graag met jullie 

spelletjes spelen en rijmpjes verzinnen vandaag maar het zijn examens dus wij moeten leren. 

Maaaaaaaaaaaar handelswaar, ploegschaar, jubileumjaar, schakelaar, konijnenhaar,… vanaf 

volgende week maken we van de maand juni een onvergetelijke laatste maand met op het 

einde een fantastische afsluiter (en dan heb ik het nog niet eens over het kamp ;)) 



 

 

 

Zondag 10 juni 
Vandaag gaan we nog een laatste keer als groep wouters door de 
straten van Borchtlombeek trekken en dit door een pijltjestocht! 

Alleen zal deze pijltjestocht iets moeilijker en 
uitdagender worden…. Want een wouter kan toch al 
wat meer nee? Kom dit zeker bewijzen van 14 uur tot 
17 uur aan de scoutslokalen!  
 
Zondag 17 juni 
♫ Hé kom naar Smurfenland 
Welkom allemaal 
Ja kom naar Smurfenland 

Een land van pracht en praal♫ 
♫ Hé kom naar Smurfenland 
Het is hier heel speciaal 
Ja kom naar Smurfenland 
Smurf mee met dit verhaal♫ 
♫ Met de grote smurf, de brilsmurf en de lolsmurf 
De muzieksmurf en de smulsmurf en de vrolijke smurfin 
Met je mopper, natuur en de uit je bol smurf 
en ja Gargamel je kent hem wel 
Die gaat er tegenin ! ♫ 
 
Vandaag spelen we het grote smurfenspel! Benieuwd wat dit inhoud en vooral benieuwd 
hoe het is om een smurf te zijn? Wij, grote smurf en heel het smurfendorp verwachten jouw 
hulp van 14 uur tot 17 uur aan de scoutslokalen.  
 
zaterdag 23 juni 
Als laatste vergadering van de maand hebben we een grootse groepsactiviteit in mekaar 
gestoken met heel de scouts. 
Wat kan je verwachten? Een groot spel over de hele namiddag en avond met alle groepen. 
Op het einde zullen we dan samen aan een groot kampvuur zitten om het scoutsjaar in 
vreugde af te sluiten. 
waar en wanneer neemt deze fantastische dag plats? Op zaterdag 24 juni van 14 uur tot 21 
uur aan de scoutslokalen. 
Wa kost da? We vragen 5€ voor het eten, drinken, brandhout,… op deze mooie dag. 
 

Dit was het dan, onze laatste maandschors samen L Hopelijk hebben jullie een leuk jaar 

gehad en kunnen jullie met plezier terugkijken op een aantal vergaderingen. Wij hopen dat 

jullie natuurlijk ook mee gaan op kamp als afsluiter van een mooi jaar. Tot dan!  

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie ons altijd bereiken via 

wouters.scoutsBorchtlombeek@gmail.com of voor/ na een vergadering. 

mailto:wouters.scoutsBorchtlombeek@gmail.com


 

 

 

Beste jonggivers, zoals jullie uit de titel kunnen afleiden, hebben wij 
besloten om de jonggidsen en jongverkenners terug samen te voegen. 
Dit wil echter niet zeggen dat er nooit meer aparte vergaderingen zullen 
zijn. En de vergaderingen zullen er zeker en vast niet stommer op 
worden, in tegendeel! ;-) 
 

Zondag 6 mei 2018: 
Vandaag hebben we een extra lange vergadering. 
Jullie worden van 10 uur tot 17 uur aan de scouts 
verwacht. Het is heel belangrijk dat jullie aanwezig 
zijn, met oog op het kamp. 
 
Zondag 13 mei 2018: 
Vandaag gaan wij naar een evenement dat 

georganiseerd wordt door het district. Zo zal het zowel een verrassing zijn voor jullie, als 
voor ons. Meer informatie hierover krijgen jullie nog via e-mail. Hou je mailbox dus zeker in 
het oog! ;-)  
 
Zondag 20 mei 2018:  
Vandaag gaan we nogmaals technieken doen, echter deze keer iets minder lang. Zoals 
hierboven al vermeld zijn deze vergaderingen heel belangrijk met het kamp in het 
vooruitzicht. Afspraak om 14 uur aan de scouts tot 17 uur. 
 
Zondag 27 mei 2018: 
Vandaag is er geen vergadering 

wegens laatste van de maand. 

 

Jonggivers 



 

 

 

Zondag 3 juni 2018: 
Vandaag zetten we de zomer op gepaste wijze in. Neem allemaal zeker 
reserve kleren mee. Afspraak van 14-17 uur aan de scouts. 
 
Zondag 10 juni 2018: 
Vandaag is er geen vergadering. Jullie leiding heeft namelijk net zoals 

sommigen van jullie, examens. 
 
Zaterdag 16 juni 2018 
Vandaag is er een examenvergadering. Voor zij die 
even willen bekomen van al het harde werk. Jullie zijn 
welkom op de scouts van 19-21 uur.  
 
Zaterdag 23 juni 2018: 

Zoals elk jaar wordt er in het laatste weekend van juni een groepsactiviteit georganiseerd. 
Deze gaat dit jaar door op de scouts! Meer informatie hierover kunnen jullie terug vinden bij 
scouts informatie.  
 
Wet van de Jonggidsen: 
wij zijn jonggidsen  
wij wagen het avontuur  
wij zijn eerlijk en delen onze vreugde  
wij willen winnen maar kunnen verliezen  
wij leven graag in de natuur  
wij zijn vaardig en tot luisteren bereid  
onze grootste vreugd is plezier te doen  
wij zijn goede kameraden van elkaar  
vriendschap is onze gids  
 

Wet van de Jongverkenners: 

Een Jongverkenner  is een eerlijk en blij kameraad 

Hij doet mee en zet zich in  

Hij wil winnen maar kan verliezen 

Hij is een opmerkzaam ontdekker 

Hij leeft oprecht tegenover zichzelf en anderen rondom hem  

Hij is fijn in zijn optreden  

Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt 

Hij helt graag waar hij kan 

Jonggivers 



 

 

 

Hallo giver!  
 
Hier is jullie laatste maandschors voor scoutsjaar 2017-2018. L Na deze 
vertrekken mogen jullie zich voorbereiden voor het kamp!! 
 

Zondag 6 mei 
Hallo givers! Vandaag gaan we de overblijvende 
wafeldozen verkopen zodat jullie zeer leuke dingen 
kunnen doen op kamp. Van 14u – 17u aan de lokalen. Na 
onze vergadering is het ook kampinschrijfdag dus wees 
zeker aanwezig! 
 
Zondag 13 mei 
Vandaag is het moederdag, aangezien jullie allemaal 

jongens zijn gaan we vandaag eens te weten komen hoe het is om een vrouw te zijn. Van 14u 
tot 17u aan de lokalen! 
 
Zondag 20 mei 
Vandaag gaan we jullie een kleine voorproevertje geven van de tweedaagse, dit betekent 
dat we samen op dropping gaan!! Zet jullie stapschoenen al maar klaar want jullie mogen 
om 12u gedropt worden aan het kasteel van Groot-Bijgaarden (Isidoor van Beverenstraat 5, 
1702 Groot-Bijgaarden) en jullie mogen op 17u opgehaald worden. 
 
Zondag 27 mei 
Laatste van de maand, geen vergadering! 
 
Vrijdag 1 juni 
Vandaag mogen jullie je beste kennis bovenhalen over raadsels en ontsnappingstechnieken. 
Jullie worden verwacht van 19u – 21u aan de lokalen. 
 
Zondag 10 juni 
Aangezien we allemaal examens hebben, geen vergadering. 
 
Zondag 17 juni 
Jullie leiding heeft nog steeds examens maar we hebben voor superleuke vervangleiding 
gezorgd! Jullie worden verwacht van 14u – 17 u aan de lokalen. 
 
Zaterdag 23 juni 
Het is de laatste vergadering van het scoutsjaar dit wil zeggen dat we samen met de hele 
scouts spelletjes gaan spelen! Meer info vinden jullie terug bij scouts informatie! 
 

Dit was de laatste maandschors van het jaar, 
hopelijk hebben jullie ervan genoten en tot op 
kamp! 
Xoxo Merida en Abu 

 


