
 

 

 



 

 

 

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. 
 
De givers, kapoenen, jongverkenners en wouters 

gaan deze maandschors ook op weekend. Voor de kapoenen, givers en wouters is dit 
het weekend van 3-5 november. De jongverkenners gaan een weekend later, van 10-
12 november. 
 
Op 12 november doen we opnieuw onze jaarlijkse 11.11.11. actie. Dit jaar hebben we 
gekozen voor een nieuw concept. We brengen ontbijtpakketten langs! Een 
kinderpakket kost 6 en een volwassen 8 euro. De winst gaat integraal naar 11.11.11. 
Inschrijven kan door een berichtje te sturen naar 
evenement.scoutsborchtlombeek@hotmail.com. Vergeet zeker niet het aantal 
pakketten en het adres te vermelden. De pakketten worden zondagvoormiddag 
rondgebracht. 
 
Op zaterdag 25 november is het Winterterras, dat doorgaat aan ’t Lof. U kan komen 
genieten van een glas cava, een wafel en nog vele andere zaken. Ook wij gaan daar 
staan met een standje. Kom ons steunen vanaf 18 uur, en geniet van de gezellige 
sfeer! 
 
Op zondag 3 december verwachten we een heel speciale gast. Hij is speciaal vanuit 
Spanje afgekomen om ook ons een leuk bezoekje te brengen. Voor de brave kindjes 
heeft hij misschien een verassing meegebracht… Kijk in de maandschors voor jouw 
tak, en kom zeker eens een kijkje nemen aan onze lokalen! 
Op zondag 17 december, de laatste vergadering van dit jaar, gaan we naar jaarlijkse 
gewoonte met z’n allen schaatsen! We verwachten iedereen om 9u30 aan de 
schaatsbaan van Liedekerke. Vergeet zeker jullie schoenmaat, handschoenen en €5 
voor de inkom niet. Om 11u30 mogen jullie opnieuw worden opgehaald. Kan je nog 
niet zo goed schaatsen? Dat is niet erg! De leiding zal je met plezier helpen. 
Op zondag 24 en 31 decemeber is het door de feestdagen geen scouts. 
Ten slotte wensen we jullie allemaal een prettige Kerst en een gelukkig  Nieuwjaar! 

 
Voor vragen kunnen jullie altijd mailen naar scoutsborchtlombeek@gmail.com. Dit 
jaar is elke tak ook bereikbaar via een emailadres per tak. 
 
Voor de Kapoenen is dit: kapoenen.scoutsBorchtlombeek@gmail.com. 
 Wouters: wouters.scoutsBorchtlombeek@gmail.com. 

 Jonggidsen: jonggidsen.scoutsBorchtlombeek@gmail.com 

 Jongverkenners: jongverkenners.scoutsBorchtlombeek@gmail.com. 

 Givers: givers.scoutsBorchtlombeek@gmail.com. 
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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 

http://www.hopper.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Zondag 5/11 

Vandaag is het geen vergadering omdat de leiding nog een beetje moet uitrusten van 

het kapoenenweekend. Maar niet getreurd, want volgende week is het terug vergade-

ring! 

 

Zondag 12/11 

Vandaag staat helemaal in het thema van sport want het is olympische spelen verga-

dering. 

Verschillende sporten zullen bepalen wie er met de gouden medaille gaat lopen. We 

verwachten jullie zoals altijd van 14u tot 17u aan de lokalen. 

 

Zondag 19/11 

Trek je verkleedkleren maar aan want vandaag is het kom gekleed als je oma en opa 

vergadering! 

Kom van 14u tot 17u naar de scouts om te weten wat de leiding voor jullie in petto 

heeft. 

 

Zondag 26/11 

Het is alweer de laatste van de maand. Vandaag dus spijtig genoeg geen vergadering. 

Tot volgende week :) 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zondag 3/12 

Vandaag verwelkomen we een speciale gast! Hij is helemaal vanuit Spanje naar hier 

gekomen om een bezoekje te brengen aan de scouts. Wij hebben het natuurlijk over 

Sinterklaas! Kom dus zeker van 14u tot 17u naar de scoutslokalen. 

 

Zondag 10/11 

Vandaag is het trollenvergadering. Kom van 14u tot 17u aan de lokalen voor een 

vergadering vol mythische wezens maar vooral leuke spelletjes. 

 

Zondag 17/12 

Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar en naar jaarlijkse gewoonte gaan 

we dan schaatsen met de hele scouts. Jullie worden verwacht om 9u45 aan de 

schaatsbaan in Liedekerke. Vergeet zeker je handschoenen, schoenmaat en €5 voor 

de inkom niet. Jullie ouders mogen jullie 11u45 terug komen ophalen. 

 

Zondag 24/12 

Aangezien het vandaag kerstavond is, is er vandaag geen vergadering. 

 

Zondag 31/12 

Het is alweer de laatste van de maand en dus geen scouts. Wij wensen iedereen 

prettige feestdagen toe en hopen jullie allemaal terug te zien Januari. 

 

Tot volgend jaar! 

Dori, Gloria, Goofy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beste wouters 
Nu onze laatste 2 maanden van het jaar aangebroken zijn, zitten 
we bijna in de helft van het scoutsjaar. Maar er staan natuurlijk 

nog een paar leuke verrassingen op het 
programma. Kijk snel verder! 
 
3 tot 5 november 
eindelijk is het zover! Ons allereerste 
wouterweekend staat voor de deur. Alles wat jullie 
moeten weten krijgen jullie per mail opgestuurd. 
Laat het ons zeker weten indien je de mail niet 
gekregen hebt! We vragen ook om op voorhand in 
te schrijven (wegens organisatorische redenen) en 

verwachten jullie dan in grote getalen verkleed in thema “Johnny’s en Marina’s” aan 
onze weekendplaats. Tot dan! 
 
12 november 
Op woensdag 4 oktober is het werelddierendag geweest, maar helaas was het toen 
geen scouts. Daarom willen we deze dag even terugbrengen en houden we vandaag 
een dierenvergadering om alle beestjes even in de verf te zetten. Kom zeker van 14 
tot 17 uur naar de scoutslokalen. 
 
19 november 
Vandaag zal het geen vergadering zijn ter vervanging van 29 oktober. We hebben 
toen een leuke wouteractiviteit gedaan met een paar andere Scoutsgroepen en 
verplaatsen de ‘laatste van de maand’ van oktober even naar vandaag. 
 

26 november 

Vandaag is het laatste van de maand wat naar aloude traditie wil zeggen dat het 

geen scouts is vandaag. Tot volgende week! 



 

 

 

3 december 
Vandaag komt de sint op bezoek bij ons! Benieuwd om te weten 
te komen wat er over jou in zijn grote boek staat? Kom dan zeker 

naar de scoutslokalen van 14 tot 17 uur. 
 
10 december 
Net zoals Spongebob hebben jullie allemaal veel 
fantasie… Daarom wordt het hoogtijd voor een 
echte fantasievergadering. Benieuwd wat dat 
inhoud? Kom dan naar de scoutslokalen van 14 
tot 17 uur en laat je 
verrassen door onze 
fantasiewereld. 

 
 
17 december 
Als laatste vergadering van het jaar 2017 staat onze 
jaarlijkse schaatsactiviteit op het programma! Meer info 
(uur en plaats) vind je in de scoutsinfo hierboven. Vergeet 
zeker niet om €5, je handschoenen en een extra paar 
kousen mee te brengen. Ook als je nog niet kan schaatsen is dit geen probleem. De 
leiding heeft genoeg armen om je eens aan te hangen. 
 
24 december 
Vandaag is het kerstavond en zal het dus geen scouts zijn. 
 
31 december 
Beste mama en papa  
 
Het eerste deel van het scoutsjaar is voorbijgevlogen. 
Ik, mijn vriendjes en vriendinnetjes en de leiding hebben er al een leuke tijd van 
gemaakt.  
Vandaag is er geen scouts omdat ik mijn nieuwjaarsbrief aan jullie, opa en oma, 
meter en peter,… moet voorlezen en we nieuwjaar gaan vieren. 
Maar volgende week is er wel weer vergadering en ga ik zeker terug. 
Van je wouter … 
31 december 2017 
 

Dit was het dan voor november en december. Hopelijk hebben jullie veel pret gehad. 
Wij willen jullie nog een leuke kerstvakantie wensen, een zalige kerst en een gelukkig 
nieuwjaar! 
3 dikke kussen 
Jullie leiding Kanga, Pongo en Sarabi 
 

Jullie kunnen ons altijd bereiken via wouters.scoutsborchtlombeek@gmail.com. 



 

 

 

Dag schatjes van patatjes! Dit is de tweede maandschors van dit 
scoutsjaar maar wel de laatste maandschors van dit kalenderjaar! 
Reden genoeg dus om er weer eens stevig in de vliegen en er een 
maandschors vol amusante vergaderingen van te maken. 
 
Zondag 05/11/2017 

Vandaag gaan we, samen met de 
Jongverkenners, zwemmen in De Kleine Dender 
(adres: Parklaan 3, 9400 Ninove). We spreken om 
9:30 uur aan de ingang af, hier mogen jullie om 
11:30 uur terug worden opgehaald door jullie 
ouders. Vergeet zeker jullie zwemgerief en €4 
niet! Tot dan, waterratjes! 
 
Zondag 12/11/2017 

Om tijdens het jaar of tijdens het kamp leuke activiteiten met jullie te kunnen doen, 
doen we voor een eerste keer dit scoutsjaar een winstgevende vergadering. Kom 
zeker naar de lokalen van 14-17 uur. 
 
Zondag 19/11/2017 
Hoog tijd dat we eens samen genieten van het mooie herfstbos! We spreken af aan 
de ingang op de Neerstraat te Gooik (Neigembos) om 14 uur. Zorg dat je gekleed 
bent naargelang het weer van de dag (rubberen laarzen, jas, sjaal, …). Jullie mogen 
terug worden opgehaald aan de ingang om 17 uur. Tip: beter niet het straatje inrijden 
om chaos te vermijden (er is nogal weinig plaats om te keren met de auto aan het 
einde van het baantje). Anton en Nona wachten aan het begin van het baantje ;-) 
 
Zondag 26/11/2017 
Vandaag is het, wegens laatste van de maand, jammer genoeg geen vergadering. 

Tot volgende week!!! 

 

 

 

Jonggidsen 



 

 

 

Zondag 03/12/2017 
Zoals jullie al wel zullen weten, is er een speciaal iemand in ons 
land momenteel. Inderdaad, Sinterklaas!!! Samen met zijn zwarte 
pieten brengt hij deze zondag een bezoekje aan onze scouts. 
Benieuwd wat hij over jou te vertellen heeft? Kom dan zeker naar 
de vergadering, aan de scoutslokalen, van 14-17 uur. 

 
Zondag 10/12/2017 
Sommigen onder jullie hebben rond deze periode 
examens. Jullie zijn vrij om te komen en gaan 
wanneer jullie willen, we zijn van 14-17 uur aan de 
lokalen. Even een frisse neus halen is uiteraard 
goed voor de concentratie! ;-) Vandaag doen we 
marginale vergadering. Voel jullie vrij om jullie 

volledig te laten gaan wat verkleedkledij betreft! Tot dan! 
 
Zondag 17/12/2017 
Vandaag gaan we met de hele scouts schaatsen op de schaatsbaan van Liedekerke 
(adres: Sportlaan 1, 1770 Liedekerke). Vergeet zeker geen €5, je wanten, muts en 
sjaal mee te brengen! See you there, kunstschaatsers! 
 
Zondag 24/12/2017 
Ho, Ho, Ho! Omdat het vanavond kerstavond is, en iedereen gezellig met zijn familie 
wil samenzijn, doen we vandaag geen vergadering. We wensen jullie een hele fijne 
kerst toe! 
 
Zondag 31/12/2017 
Vandaag is het laatste van de maand én oudejaarsavond. Jammer genoeg doen we 
geen vergadering vandaag. 
 
 We wensen jou en je familie het komende jaar 
 veel vreugde en zonneschijn 
 zodat jullie elke dag opnieuw  
 tevreden en gelukkig kunnen zijn! 

 

Anton en Nona 

Jonggidsen 



 

 

 

Hey jongverkenners, de laatste maandschors van 2017 is er al, 
maar niet getreurd, ook van 2018 maken we een spetterend jaar. 
 
Zondag 05/11/2017 
Samen met de jonggidsen gaan we vandaag zwemmen in Ninove. 
We verwachten jullie om 9:30 aan het zwembad en om 11:30 

mogen jullie terug opgehaald worden, vergeet je 
€5 niet en neemje zwemkledij zeker mee. 
 
Zondag 12/11/2017 
Vandaag worden jullie iets vroeger op de scouts 
verwacht, namelijk al om 13uur, we gaan namelijk 
een echte dropping doen. We gaan ook oefenen 
op kaartlezen vergeet zeker jullie stapschoenen 

niet. Om 5 uur mogen jullie opgehaald worden aan de scouts. 
 
17-18-19 /11/2017  
Het is tijd voor ons schilderweekend, meer info volgt in het weekendboekje dat jullie 
binnenkort krijgen. 
 
Zondag 26/11/2017 
Vandaag is er naar aloude gewoonte geen vergadering. 

Zondag 03/12/2017 
Vandaag komt een zeker goedheilig man op bezoek naar de scouts, hopelijk zijn jullie 
braaf geweest, van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
Zaterdag 09/12/2017 
Omdat sommigen onder jullie aan de examens beginnen doen we vandaag 
uitzonderlijk vergadering op zaterdag van 19-21u zijn jullie welkom op de scouts voor 
een rustige filmavond. 
 
Zondag 17/11/2017 
Naar jaarlijkse traditie gaan we vandaag onze schaatsen weer eens aanbinden. De 
uren vinden jullie in de scoutsinfo. Vergeet jullie €5 niet mee te nemen. 
 

Aangezien de volgende zondagen op kerstavond en oudejaar vallen rest er ons niets 

anders dan jullie prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen, beste 

wensen van Hagrid en Waldo. 

Jongverkenners  



 

 

 

3-5 november 
Ein-delijk ons langverwachte weekend! Het is dus NIET in het 
weekend van 27-29 november. Meer info vinden jullie in het 
weekendboekje. Vergeet zeker niet te laten weten of je meegaat. 
 

12 november 
Vandaag is het sportvergadering! Trek je mooiste 
jogging maar aan en warm de benen op! Deze 
vergadering zullen jullie zweten! We verwachten 
jullie zoals altijd van 14u tot 17u aan de 
scoutslokalen. 
 
19 november 
Ben jij een rasechte Borchtlombeker? Test je 
kennis dan deze vergadering, we spelen namelijk 

het grote BLB-city spel! Ook wie van elders naar de scouts is uitgeweken wordt 
verwacht. Dit is een niet te missen kans om iets over het pitoreske Borchtlombeek en 
de scouts te weten te komen. Jullie worden om 14u verwacht aan de lokalen en 
mogen deze om 17u als rasechte BLB-city kenner verlaten. 
 
3 december 
Hoor wie klopt daar, kinderen? Jaja het is onze goede oude Sint! Vandaag heeft de 
Sint ook wat tijd vrijgemaakt om ons met een verzoekje te vereren. Kom zeker af en 
misschien krijgen de brave kindjes wel een cadeautje… Jullie worden zoals altijd 
verwacht van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
10 december 
Omdat jullie examens hebben, is het deze week loop-de-deuren-maar-
platvergadering.  Jullie mogen doorlopend komen/weggaan van 14u tot 17u. Het is 
gewoon vergadering aan de lokalen. 
 
17 december 
Vandaag is het naar goede gewoonte schaatsen. We verwachten jullie om 9u30 aan 
de schaatsbaan van Liedekerke. Jullie mogen om 11u30 weer worden opgehaald. 
Vergeet zeker geen wanten en 5euro mee te brengen! 
 
24 december 
Jammer genoeg vandaag geen vergadering. Op kerstavond wordt jullie leiding net als 
jullie verwacht bij familie. 
 
31 december 
Laatste van de maand en dus geen vergadering. We wensen jullie allemaal alvast 

een Gelukkige Nieuwjaar! 


