
 

 

 



 

 

 

Dag allemaal! 
 

Het nieuwe scoutsjaar is ondertussen al even 
bezig, dus is het tijd voor een nieuwe 
maandschors.  
Alle takken hebben ook nu weer heel erg leuke 
vergaderingen op de planning staan, maar in de 
Scoutsinfo vermelden we graag toch wat 
algemene zaken. Hier volgen ze!  

 

Op 13 november kan iedereen komen genieten van een heerlijke soep, een 
lekker warme chocomelk of een jenevertje aan onze 11 11 11 stand. Deze 
opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Dit jaar staan we op 1 plaats: 
aan de Vimar in Borchtlombeek. Iedereen is welkom vanaf 9u30!  
 

In november gaan de Kapoenen, de Jonggidsen en de Jongverkenners nog 
op weekend. De kapoenen gaan op weekend van 5 tot 6 november, in Gooik. 
En de Jonggidsen en de Jongverkenners tenslotte gaan ook dat weekend op 
weekend, in Gent. Meer info over deze weekends ontvangen jullie van de 
takleiding in het weekendboekje, via mail.  
 

Op zaterdag 26 november is het Winterterras, dat doorgaat aan ’t Lof. Ook wij 
gaan daar staan met een standje. We zullen cava en oesters. Kom ons 
steunen vanaf 18 uur, en geniet van de gezellige sfeer!  
 

Op zondag 4 december verwachten we een heel speciale gast. Hij is speciaal 
vanuit Spanje afgekomen om ook ons een leuk bezoekje te brengen. Kijk in de 
maandschors voor jouw tak, en kom zeker eens een kijkje nemen aan onze 
lokalen! 
 

In december heeft een deel van de leiding al examens. Daarom zal het zo zijn 
dat er enkele keren vervangleiding zal inspringen bij de verschillende takken. 
Maar zij zullen het minstens even leuk maken!  
 

Op zondag 18 december, de laatste vergadering van dit jaar, gaan we naar 

jaarlijkse gewoonte met z’n allen schaatsen! We verwachten iedereen om 

9u45 aan de schaatsbaan van Liedekerke. Vergeet zeker jullie schoenmaat, 

handschoenen en €5 voor de inkom niet. Om 11u45 mogen jullie opnieuw 

worden opgehaald. Kan je nog niet zo goed schaatsen? Dat is niet erg! De 

leiding zal je met plezier helpen .  

 

 



 

 

 

Tenslotte willen we graag nogmaals 
benadrukken dat wij verwachten dat jullie elke 
zondag in uniform naar de scouts komen. Zo 
kan je leiding haar leden gemakkelijk 
herkennen, en zijn jullie ook verzekerd bij 
Scouts & Gidsen Vlaanderen.  
Voor de Kapoenen bestaat het uniform enkel uit 
een das, deze kan je aankopen bij ons op de 
scouts. Het is natuurlijk ook aangeraden om 

(speel) kledij aan te doen die wat vuil mag worden en tegen een stootje kan. 
Voor de Wouters bestaat het uniform uit een das, een groene broek en een 
hemd met alle nodige emblemen (op onze website kan je vinden wat er waar 
moet komen). Een hemd kan je kopen in de Hopper. De groene broek mag, 
maar moet niet van de Hopper zijn, zolang ze maar groen is. Jonggivers, 
Givers en leiding hebben hetzelfde uniform. 
 

Zo, dit is alles wat we jullie wilden vertellen. Als jullie nog vragen zouden 
hebben, mogen jullie ons op zondag altijd aanspreken. Een mailtje sturen kan 
natuurlijk ook, dit kan naar scoutsborchtlombeek@gmail.com.  
Dan willen we jullie enkel nog een prettig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 
toewensen. 
 

Tot volgend jaar! 
 
 

De leidingsploeg 
 

Zoë Taymans (Pingu) (groepsleiding): 0473/49.82.00 
Charlotte Dethier (Gloria) (groepsleiding): 0474/26.67.37 
Nona Taymans (Pebbles) (groepsleiding): 0477/04.60.39 
Neil Van Cotthem (Abu): 0477/59.41.12 
Linde De Waele (Dori): 0471/30.41.68 
Gutske Goossens (Sarabi): 0492/79.94.85 
Paulien Dethier (Merida): 0487/49.14.26 
Margo Uyttendaele (Koda): 0499/38.52.35 
Robin Ghijsels (Hagrid): 0479/85.96.38 
Sam De Valck (Waldo): 0496/94.97.01 
Donan Camerlynck (Pongo): 

0483/40.01.54 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Hey kapoenen, de eerste twee maanden van het jaar zijn weer voorbijge-
raasd, hopelijk zijn jullie klaar voor nog meer activiteiten, in deze maand-
schors vertellen we alles wat we gaan doen in de laatste 2 maanden van het 
jaar. Hopelijk hebben jullie er zin in! 
 

Zaterdag 05-11-’16: Weekend 
Daar is het dan ons langverwachte weekend, dit gaat door in Gooik, meer info 
in het weekendboekje. 
 

Vrijdag 13-11-’16: Dinovergadering 
Vandaag lijkt het wel of we terug in de tijd gaan naar de prehistorie, overal 
zijn er dinosaurussen op deze vergadering. Deze oude reuzen zijn dan ook 
het thema van vandaag afspraak van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 

Zondag 20-11’16: Geen vergadering. 
Sorry jongens en meisjes, vandaag geen vergadering, we hebben onze laat-
ste van de maand verplaatst, dus volgende week is er wel een vergadering. 
 
Zondag 27-11-’16: Kleurenvergadering 
Rood, blauw, geel en groen zijn allemaal kleuren, wat gebeurt er als we daar-
mee spelen, ontdek het deze zondag van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

Zondag 04-12-’16: Sinterklaasvergadering 
Vandaag hebben we hoog bezoek uit Spanje, de Sint komt namelijk op be-
zoek naar de scouts, benieuwd wat we nog allemaal gaan doen? Kom dan 
zeker naar de scouts om de Sint en zijn Pieten te ontmoeten. 
 

Zondag 11-12-’16: Superheldenvergadering 
Batman, Catwoman, Spiderman of zelfs Mega Mindy, wie kent ze niet?  Van-
daag staat alles in het teken van stoere  superhelden. Zin in een Superverga-
dering kom dan zeker naar de lokalen tussen 2 en 5. 
 

Zondag 18-12-’16: Schaatsen 
Deze zondag gaan we als laatste vergadering allemaal samen gaan schaat-
sen, meer info in de scoutsinfo vooraan. 

 

Zondag 25-12-’16: Geen vergadering 
Vandaag is het de laatste van de maand en dus geen vergadering, prettige 
feesten en tot in 2017 voor een heel nieuw scoutsjaar!  
 
Vele groetjes, 
Pongo, Hagrid en Merida 
 
 



 

 

 

Dag liefste woutertjes, 
 
Helaas zit ons eerste weekend er al op… Wij hopen alvast 

dat jullie er heel erg van genoten hebben. 
Wees niet getreurd er volgen nog tal van 
andere leuke activiteiten dit jaar met als kers 
op de taart, het kamp natuurlijk. Daar zijn we 
echter nog niet, dus zijn dit de leuke 
activiteiten die we gepland hebben voor het 
najaar. 
 
 

Zondag 6/11:  
Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering, omdat we vorig weekend op 
ons superleuk weekend zijn geweest! 
 
Zondag 13/11: Reis rond de wereld 
Hou je van reizen? Plaatsen verkennen? Jullie leiding zeker en vast wel… 
Daarom nodigen we jullie graag uit om samen met ons een reis rond de 
wereld te maken van 14-17u aan de scoutslokalen. 
 
Zondag 20/11: Bosspel 
Wij spelen graag zo nu en dan eens een spelletje in het bos. Jullie ook? 
Perfect! We verwachten jullie van 14-17u aan de ingang van Neigembos. 
Jullie hoeven dus niet helemaal tot aan het bos te rijden. Om file te vermijden 
worden jullie best afgezet aan het straat. Vergeet jullie zeker niet dik aan te 
kleden voor dit super leuke bosspel. 
 
Zondag 27/11:  
Geen scouts wegens laatste van de maand. 
 



 

 

 

Zondag 4/12: Sinterklaas 
Hij komt, hij  komt de lieve goede sint. Ook dit jaar kan 
scouts Borchtlombeek met trots zeggen dat de enige echte 

Sinterklaas bij ons langskomt. Een dag van 
cadeautjes, snoep en plezier. Hopelijk zijn 
jullie allemaal braaf geweest? Kom dan maar 
van 14-17u naar de scoutslokalen. Tot dan! 
 
Vrijdag 9/12: Kerstfeestje 
Het is uitzonderlijk vergadering op vrijdag, 
omdat wij graag een kerstfeestje met jullie  
houden. Hiervoor breng je een cadeautje mee 

dat je zelf maakt (of koopt: max. 1 euro). Wij kijken er alvast naar uit om 
samen leuke kerstliedjes te zingen en cadeautjes te openen, maar ook leuke 
spelletjes te spelen. Jullie worden verwacht van 19-21u30 aan de 
scoutslokalen.  
 
Zondag 18/12:  Schaatsen 
Zoals elk jaar gaan we samen op zondag 18/12 schaatsen op de schaatsbaan 
van Liedekerke. We spreken samen af om kwart voor tien op de parking van 
de schaatsbaan. Heb je zelf schaatsen? Aarzel dan zeker niet om deze mee 
te brengen. Voor meer info, kijk naar de scoutsinfo. 
 
Zondag 25/12: Kerstmis 
Geen scouts, want het is Kerstmis. J Wij wensen iedereen een vrolijk 
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Geniet goed van de feestdagen, zodat 
we er in januari weer goed tegenaan kunnen gaan! 
 
Wij hopen dat jullie terug allemaal aanwezig zullen zijn! 
 
Kusjes, 
Dori, Koda, Waldo 
 
 
 
 

 



 

 

 

Hey Jonggidsen! 
 

Amai, het is al de laatste maandschors van 2016. Wat gaat 
het snel! 
De komende twee maanden zijn opnieuw goed gevuld. Lees 

elke week de maandschors goed na.  
Zoals jullie al gemerkt hebben stuur ik elke 
week een berichtje om te kijken wie komt naar 
de vergadering en wie niet, wie het vieruurtje 
meebrengt, enzovoort. 
Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, 
mogen jullie mij natuurlijk altijd contacteren. 

 

4 tot 6 november 2016: 
Zoals jullie allemaal weten zijn we dit weekend op weekend, en dit in Gent. 
Het weekendboekje hebben jullie reeds ontvangen, daarin is alle informatie te 
vinden. Ik heb er alvast kei veel zin in, ik hoop jullie ook! J  

 

13 november 2016: 
Vandaag is het tijd voor een techniekenvergadering. Omdat jullie enerzijds zelf 
aangaven dat het sjorren en tenten opzetten bij jullie nog niet helemaal op 
punt staat, en ik het anderzijds natuurlijk ook nodig vind, doen we vandaag 
een techniekenvergadering. Vandaag doen we dit al een eerste keer, maar dit 
jaar zullen we nog enkele keren techniekenvergadering doen zodat jullie 
technieken tegen het kamp on point zijn! Op kamp zullen jullie immers jullie 
eigen patrouillehoek maken. Ik verwacht jullie aan de lokalen van 2 tot 5. Het 
is zeer belangrijk dat jullie allemaal aanwezig zijn!!! 

 

20 november 2016: 
Vandaag gaan we samen met de Jongverkenners naar het bos! We spreken 
af om 14 uur aan de ingang Neerstraat, Gooik. We vragen jullie wel om jullie 
kinderen af te zetten aan het begin van de straat, en niet helemaal tot aan het 
bos te rijden. Anders wordt het een opstopping! Doe zeker (warme) kleren aan 
die vuil mogen worden. Tot dan! 

 

27 november 2016: 
Laatste zondag van de maand, dus zoals jullie weten: geen vergadering 

vandaag! Tot volgende week! 

Jonggidsen 



 

 

 

4 december 2016: 
Hij komt, hij komt… Wie zou dat toch zijn? Jaja, de enig 
echte Sinterklaas komt vandaag een bezoekje brengen aan 
onze scouts. Zijn jullie braaf geweest het afgelopen jaar? 
Hou jullie maar klaar, want de Sint zal jullie stevig op de 

rooster leggen. Wie weet zijn we volgende 
week met enkele jonggidsen minder als 
Zwarte Piet er enkele in zijn zak steekt… 
Jullie zijn welkom aan de lokalen van 2 tot 5. 
Indien jullie al aan het studeren zijn mogen 
jullie kiezen wanneer jullie komen, ik ben er 
voor jullie tussen 2 en 5 J Tot dan! 

 

11 december 2016: 
Omdat jullie nu midden in de examens zitten, doe ik vandaag een 
examenvergadering. Jonggidsen die even nood hebben aan afleiding kunnen 
altijd wat stoom komen aflaten op de scouts. Jullie zijn welkom tussen 2 en 5, 
jullie mogen komen wanneer jullie willen en gaan wanneer jullie willen.  
 
18 december 2016: 
Vandaag gaan we naar jaarlijkse traditie met heel de scouts gaan schaatsen. 
We spreken af om 9u45 aan de schaatsbaan van Liedekerke. Neem zeker 
handschoenen, en €5 inkom mee. Om 11u45 mogen jullie opnieuw opgehaald 
worden. Verdere info kunnen jullie ook steeds terugvinden vooraan in deze 
maandschors, bij de scoutsinfo.  

 

25 december 2016: 
Vandaag is het de laatste zondag van de maand, en ook Kerstmis, dus we 
doen vandaag (uiteraard) geen vergadering. Eet jullie buikjes maar bol, en tot 
volgend jaar! 
 

Ik wens jullie allemaal zalige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 

Vele groetjes en tot volgend jaar, 
Zoë 
 

 

Jonggidsen 



 

 

 

4 november – 6 november 
Hier is het dan ons eerste jongverkennerweekend! Haal de 
Mexicaan in jezelf naar boven en kom dan naar onze 
weekendplaats. Voor meer info kunnen jullie altijd het 
weekendboekje raadplegen dat jullie per mail ontvingen. 

 
13 november 
Joepieee vandaag is het weer eens tijd om de 
sjorbalken boven te halen want we gaan onze 
technieken nog eens bijschaven. Voor 
degenen die nog niet goed kunnen sjorren of 
het nog niet helemaal onder de knie hebben, 

is het zeker aangeraden om hier aanwezig te zijn. Jullie worden verwacht van 
14u tot 17u aan de scoutslokalen. 
 
20 november 
Een echte scout zit al eens graag in het bos, dit gaan we vandaag testen! 
Breng jullie goed humeur, voldoende energie en scoutsuniform mee om 
samen te gaan ravotten. Jullie worden verwacht aan de ingang van 
neigembos (neerstraat) om 14u en mogen daar om 17u weer opgehaald 
worden. Jullie mogen aan het begin van het straatje afgezet worden (en hier 
ook afgehaald worden) aangezien het een doodlopend straatje is! 
 
27 november 
Helaas! Het is de laatste van de maand dit wil zeggen dat het geen scouts is 
vandaag. 
 
4 december 
Joepie de sint is weer in het land! Hij zal ook aan onze lokalen met wat lekkers 
passeren! Jullie worden verwacht van 14u tot 17u zodat we eens kunnen 
kijken wie de stouteriken onder de jongverkenners zijn . Indien je al examens 
hebt mag je tussen 14u en 17u eens langskomen maar hoef je niet 3 uur te 
blijven als dit niet in je planning past ;). 
 
11 december 
Speciaal voor de jongverkenners die examens hebben, organiseren wij een 
examenvergadering! Dit wil zeggen dat jullie mogen komen en gaan tussen 
14u en 17u. De jongverkenners die nog geen examens hebben worden 
uiteraard ook verwacht. 
 
18 december 
Vandaag is het zover, naar jaarlijkse gewoonte gaan wij samen met de hele 
scouts schaatsen! Meer informatie kan je vinden in de scoutsinfo. Vergeet 
zeker je scoutsuniform, 5 euro en handschoenen niet! 
 

25 december 

Weer een duistere dag in het leven voor iedere scout, laatste van de maand. 

Dit wil zeggen geen scouts! 

Jongverkenners  



 

 

 

Halloooookes liefste givertjes! 
Jaja, er zijn alweer twee maanden vol scoutsplezier voorbij L. 
Maar niet getreurd want hier volgt alweer een overzicht van 
wat we allemaal gaan uitsteken in november en december. 
Graag willen we jullie er ook nog eens op wijzen om zeker 

altijd jullie uniform te dragen. Dit wilt ook 
zeggen dat je een groene broek of rok aandoet. 
 

 
 
 
 
 

Zondag 06 november 
Vandaag doen we eens een vergadering op verplaatsing. Maak jullie klaar 

voor een heus stadsspel in ………………… ……………….. 
 LEUVEN!!!! Ja dat lezen jullie goed, wij gaan naar Leuven! We verwachten 
jullie rond 12u50 aan het station van Liedekerke en om 17u07 zullen wij terug 
aankomen. Wees op tijd want de trein wacht niet op ons! Vergeet geen 10,20 
euro en jullie goed humeur mee te nemen. Kleed jullie ook goed aan want 
zoals jullie weten, kan het wel al eens koud zijn in november… 
 

Zaterdag 12 november 
We profiteren van het lange weekend en doen vandaag onze eerste 
winstgevende. Jullie worden om 11u verwacht in de scoutslokalen voor het 
enige echte giverrestaurant! Jullie mogen vrienden, familie en kennissen 
uitnodigen want de winst gebruiken we om ons buitenlands weekend te 
spijzen. Alle verdere informatie volgt nog. 
 

Zondag 20 november 
Vandaag gaan we ons hemd pimpen (ja Manon, je leest dit goed J). Neem 
draad, naald, knopen en alle verdere brol mee die je op je hemd wilt placeren.  
De pimp-je-hemd vergadering start om 14u en eindigt om 17u. Be there or 
be square! 
 

Zondag 27 november 

Jammer maar helaas pindakaas, vandaag is het naar aloude traditie geen 

vergadering wegens laatste van de maand. 



 

 

 

Zondag 4 december 
Hoor wie klopt daar givertjes, hoor wie klopt daar… Wooow 
Sinterklaas heeft ónze scouts uitgekozen om te vereren met 
een bezoekje. Wie dit evenement graag eens meemaakt en 
nieuwsgierig is naar de goedheilig man komt best naar de 

lokalen van 14u tot 17u voor een 
Sinterklaasvergadering. Aangezien jullie bijna 
examens hebben en dus al goed bezig zijn met 
leren, mogen jullie binnenspringen wanneer 
jullie willen. 

 

Vrijdag 9 december 
Huh? Vrijdag? Scouts is toch altijd op zondag? 

Nee beste givers, deze keer niet. Omdat jullie examens hebben en onze blok 
stilletjes aan nadert, doen we eens vergadering op vrijdag. En opdat jullie 
eens goed zouden kunnen ontspannen gaan we een filmpje meepikken in 
Aalst. We zouden graag willen weten wie er allemaal meegaat zodat we 
vervoer kunnen regelen. De uren volgen nog. 
 

Zondag 18 december 
Oh nee, de laatste vergadering van het jaar al! Vandaag gaan we met de hele 
scouts schaatsen in Liedekerke. Iedereen wordt om 9u45 verwacht aan de 
schaatsbaan in uniform. Om 11u45 mogen jullie terug opgehaald worden. 
Neem handschoenen, je schoenmaat en geld mee. Voor preciezere 
informatie: check de scoutsinfo. Tot dan! 

 

Zondag 25 december 
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering wegens, alweer, laatste 
van de maand. Hopelijk hebben jullie je flink overeten bij Kerstmis en vier 
Nieuwjaar maar eens goed! Prettige feestdagen! 
 

Voila, dit was het voor 2016! Wij hopen jullie allemaal weer terug te zien in 
2017 met nieuwe energie en nóg meer enthousiasme. We weten dat het 
moeilijk is maar wees nog eventjes geduldig want, je zal zien, de volgende 
maandschors is er heel vlug! 
 

Xoxo Pebbles en Gloria 
 


