
 

 

 



 

 

 

Dag iedereen! 
 
Na het fantastische kamp staat er alweer een nieuw 
scoutsjaar voor de deur. Zoals elk jaar namen we 
afscheid van leiding maar verwelkomden we ook 
nieuwe leiding. Jammer genoeg zullen Koda 
(Margo) en Pingu (Zoë) er dit jaar niet meer bij zijn. 
Maar hun plaatsjes worden opgevangen door Kanga 
(Lara) en Goofy (Leonard)! Ook werden er nieuwe 
groepsleiding verkozen: Gloria (Charlotte) zal 

samen met Hagrid (Robin) en Merida (Paulien) alles in goede banen leiden. Verder 
zal de tak ‘Jonggivers’ nog steeds gesplitst zijn in Jongverkenners, de jongens, en 
Jonggidsen, de meisjes. 
 
Zoals elk jaar beginnen we het scoutsjaar met het Tuinfeest. Iedereen is op zaterdag 
2 september uitgenodigd om aan de scoutslokalen te genieten van een hapje, drankje 
en een gezellig kampvuur vanaf 16 uur. Op het Tuinfeest kun je je ook al inschrijven 
voor het komende scoutsjaar. Tevens is er randanimatie voorzien voor de kinderen. 
Zeker de moeite waard dus! 
 
De week na het tuinfeest is het spijtig genoeg geen vergadering, aangezien de leiding 
nog even moet bekomen. Op zondag 17 september is het dan eindelijk tijd voor de 
Startdag van 14u tot 17u! iedereen vanaf 6 jaar of eerste leerjaar is dan welkom om 
eens te zien of scouts iets voor hem/haar is, om te zien wie de leiding is en gewoon 
om superveel plezier te maken! 
 
Op zondag 15 oktober is het weer tijd voor de dianamiddag. Ook dit jaar maken we er 
een heuse show van. Om 14 uur wordt iedereen verwacht aan het Koetshuis (Kristus 
Koninglaan). Om 17 uur is de vergadering dan afgelopen en zijn alle mama’s en 
papa’s, oma’s en opa’s, tantes en nonkels, … welkom om de foto’s te komen bekijken 
van ons fantastisch kamp in Wijchmaal. 
 
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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Hopelijk tot binnenkort! 
 
De leidingsploeg van dit jaar: 
Charlotte Dethier (Gloria) (groepsleiding): 0474/26.67.37 
Paulien Dethier (Merida) (groepsleiding): 0487/49.14.26 
Robin Ghijsels (Hagrid) (groepsleiding): 0479/85.96.38 
Nona Taymans (Pebbles): 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  
Sam De Valck (Waldo): 0496/94.97.01  
Donan Camerlynck (Pongo): 0483/40.01.54 
Anton Maes (Mufasa):  0471/33.85.57 
Leonard Weemaes (Goofy): 0485/29.70.18 
Lara Pottie (Kanga): 0492/80.59.96 

 

 

 



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lieve kapoenen 
 
Aan alle mooie liedjes komt jammer genoeg een einde. We vonden dit scoutsjaar 
met jullie een echte topper! Maar geen getreur, dit jaar staat weer nieuwe leiding 
voor jullie klaar die er ongetwijfeld een leuk jaar gaat van maken! 
 
Hagrid, Pongo en Merida 
 
Ook dit jaar staat er weer een fantastisch scoutsjaar voor de deur! Jullie nieuwe 
(en nu nog geheime) leiding heeft er enorm veel zin in en kan niet wachten om 
eraan te beginnen! Hieronder kunnen jullie lezen wat we de eerste twee maanden 
allemaal gaan doen. Wie zich wilt verkleden mag dit altijd doen! Graag willen we 
jullie ook al laten weten dat het eerste weekend (voorlopig) doorgaat van 4 tot 5 
november. Meer info volgt nog! 
 

Zaterdag 02/09 
Vandaag is het ons jaarlijkse tuinfeest. Iedereen is welkom om 16u aan de 
scoutslokalen. Neem dus je mama, papa, zus, broer, opa, oma, vriendjes,… mee 
en geniet van de lekkere pannenkoeken of proef van het varken aan’t spit. Er is 
ook heel wat animatie voor jullie voorzien. Denk maar aan de schminkstand, volks-
pelen,…. Hopelijk zien wij jullie dan! 

 

Zondag 03/09 
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering omdat jullie leiding alles moet 
opruimen van het tuinfeest. 

 

Zondag 10/09 
Omdat jullie leiding nog heel erg moe is van het tuinfeest, rusten zij vandaag uit. 
Het is dus geen vergadering. Niet getreurd, want volgende week is er eindelijk 
weer een vergadering voor jullie! Joepie! 

 

Zondag 17/09 
Yes yes yes, tien windjes in een fles! Vandaag is de allereerste vergadering van 
het jaar! Op deze startvergadering komen jullie eindelijk te weten wie die zeer 
geheime leiding toch is. Heb je zin om een spel te spelen en ons te leren kennen? 
Kom dan maar naar de scoutslokalen van 14u tot 17u! 
 
Zondag 24/09 
Omdat wij jullie nog niet goed kennen en jullie ons ook niet, spelen we vandaag 

spelletjes om elkaar beter te leren kennen! Ben je benieuw naar de hobby’s, lieve-

lingskleur of meest gehate vak van de andere kapoenen? Kom dan zeker naar de 

scoutslokalen van 14u tot 17u voor de enige echte kennismakingsvergade-

ring! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zondag 01/10 
Deze zondag is het geen vergadering want de leiding is allemaal samen op 
weekend om het hele jaar voor te bereiden. We zien jullie graag volgende week in 
grote getale terug! 
 

Zondag 08/10 
Paniek! Een smurf heeft de leiding verteld dat Gargamel op weg is naar de scouts! 

Straks betovert hij de scouts nog! Maar misschien weten de kapoenen hem wel 

tegen te houden?  Smurf vliegensvlug naar de scouts van 14u tot 17u voor de 

smurferige vergadering!  

 

 

 

 

 

Zondag 15/10 

Het is R O X, alles of niets! Koning van de baan! ROX komt eraan! Rick, Xavier en 

Olivia hebben jullie hulp nodig want er is een ramp gebeurd op de scouts. ROX 

dacht meteen aan die dappere kapoenen om de scouts uit de nood te helpen. Wie 

is er immers meer geschikt dan de kapoenen?! Als jullie de scouts willen redden, 

kom naar het Koetshuis van 14u tot 17u! Na de vergadering is het dianamiddag 

dus wie zin heeft om de foto’s van het kamp te zien, kom maar af! 

Zondag 22/10 
Joepie! Het is weer herfst! Vallende blaadjes, kalende bomen. Om dit fenomeen 
eens te kunnen zien gaan we naar Neigembos van 14u tot 17u. We spreken af 
aan de ingang van het bos (Neerstraat). Jullie hoeven dus niet helemaal tot aan 
het bos te rijden. Om file te vermijden worden jullie best afgezet aan de straat, 
waar wij jullie opwachten. Vergeet jullie zeker niet dik aan te kleden voor dit super 
leuke bosspel! 
 

Zondag 29/10 
Helaas pindakaas! Vandaag is het naar aloude traditie geen vergadering. Tot de 
volgende maanschors! 
 

Vele groetjes van jullie geheime leiding! 
Als jullie vragen hebben, stuur gerust naar dit emailadres: kapoe-

nen.scoutsBorchtlombeek@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag Wouters, wat een jaar hebben we samen gehad met als 
hoogtepunt natuurlijk een super leuk kamp! Wij hebben ons 
super hard geamuseerd met jullie en wij hopen dat jullie dat ook 

hebben gedaan met ons. Maar de tijd staat niet stil 
en dus is het nieuwe scouts jaar al aangebroken. 
En een nieuw scouts jaar betekend ook nieuwe 
leiding. Maar niet getreurd want ook al zijn we 
geen leiding meer van jullie, we zullen jullie nooit 
vergeten!  
 
Jullie vorige leiding  
Dori, Waldo en Mufasa 
 

2 september 
Beste wouters, vandaag is het tuinfeest. Vanaf 16 uur kan je lekker varken aan ’t spit 
of pannenkoeken komen eten. Je kan je ook al komen inschrijven voor het volgende 
jaar. Kom zeker eens kijken want ook dit jaar zal er een springkasteel, volksspelen,… 
zijn. Tot dan! 
 
10 september 
Jammer maar helaas is het vandaag nog geen scouts, we zien jullie volgende week! 
 
17 september 
Joehoe! Startdag van de scouts. Deze eerste vergadering van het jaar gaan jullie te 
weten komen wie jullie leiding is! Jullie mogen komen ontdekken hoe het komende 
scoutsjaar eruitziet van 2u tot 5u aan de scoutslokalen. 
 

24 september 

Omdat jullie elkaar en de leiding misschien nog niet zo goed kennen doen we 

vandaag kennismakings vergadering van 2u tot 5u aan de scoutslokalen.  

 



 

 

 

1 oktober 
Vandaag is het jammer genoeg geen scout omdat de leiding weg 
is. Hopelijk zien we jullie volgende week allemaal! 

 
8 oktober 
Voetbal? Nee! Tennis? Nee, vandaag gaan we 
helemaal niet normale sporten doen, we gaan rare 
sportvergadering doen! Kom maar allemaal fit en 
sportief naar de lokalen van 2u tot 5u! 
 

15 oktober 

Vandaag worden jullie om 14 uur verwacht aan 

het Koetshuis (Strijtemplein 15, 1760 Roosdaal). Hier zullen jullie een act inoefenen 

voor de dianamiddag. Vanaf 17 uur zijn ouders, familie en vrienden welkom om de 

foto’s van het afgelopen kamp te Wijchmaal te komen bezichtigen. De dia-avond zal 

eindigen omstreeks 18 uur 30. Tot dan! 

 
22 oktober 
Trek jullie vuile kleren aan want vandaag gaan we ravotten in neigembos te Ninove. 
We spreken af in de Neerstraat. Jullie mogen om 2 uur aan het begin van het baantje 
parkeren en te voet tot aan het bos zelf komen want het smalle baantje loopt dood. 
Jullie ouders mogen jullie terug komen halen om 5 uur. 
 
29 oktober 
Zoals jullie wel al zullen weten is het volgens onze oude scoutstraditie op de laatste 
zondag van de maand geen scouts. 
 

Hou zeker en vast het weekend van 3 tot 5 november vrij in jullie agenda want dan 
gaat ons super coole wouterweekend door! 
 

Bij vragen en/ of opmerkingen kan je ons altijd bereiken via 

wouters.scoutsborchtlombeek@gmail.com 



 

 

 

Liefste Jonggidsen, na een fantastisch kamp hebben wij jammer 
genoeg niet alleen afscheid van jullie, maar ook van de scouts 
moeten nemen. Het was een super fijn jaar! Maar niet getreurd, 
jullie komen ons sowieso nog wel tegen! Maak er volgend jaar een 
minstens even fijn jaar van en toon dat jullie de naam Jonggidsen 
waardig zijn!  

Vele groetjes van Margo en Zoë xoxo  
 
Aloha Jonggidsen! Tot jullie spreekt jullie 
spiksplinternieuwe, tot nog toe geheime, leiding! 
Samen met jullie hopen wij er een spetterend 
scoutsjaar van te maken, vol plezier en avontuur! 
Hopelijk staan jullie, net als ons, te popelen om 
het jaar te starten!  XOXO 
 

 

 

 
 
 
 

Zondag 3 september 2017 
Zoals jullie wel weten, was het gisteren hét evenement van het jaar: ons tuinfeest! 
Jammer genoeg moet de leiding vandaag de hele boel opruimen en is het vandaag 
geen vergadering. 
 
Zondag 10 september 2017 
Jullie leiding moet nog bekomen van het harde werk dat vooraf ging aan het tuinfeest 
en het tuinfeest zelf. Vandaag dus een dagje rust en geen vergadering. 
 
Zondag 17 september  
Eindelijk tijd voor de allereerste vergadering van dit scoutsjaar! Joepie joepie jee! 
Vandaag is het startdag en komen jullie te weten welke leiding er voor jullie een 
topjaar zal van proberen te maken. We verwachten jullie van 14-17 uur aan de 
lokalen.  
 
Zondag 24 september 2017 
Aangezien de leiding volgend weekend op leidingsweekend gaat, doen we vandaag 

uitzonderlijk vergadering op de laatste van de maand. Vandaag is het uiteraard de 

perfecte timing voor een kennismakingsvergadering! Afspraak van 14-17 uur aan de 

lokalen. 

 

 

 

Jonggidsen 



 

 

 

Zondag 1 oktober 2017 
Omdat jullie leiding dit weekend op weekend is, is het helaas 
pindakaas geen vergadering vandaag!  
 
Vrijdag 6- zondag 8 oktober 2017 
Het allereerste Jonggidsenweekend van dit scoutsjaar is al 

aangebroken! Waar we naartoe gaan, is nog een 
groot geheim. Meer informatie krijgen jullie via het 
weekendboekje.  
 
Zondag 15 oktober 2017 
Vandaag worden jullie om 14 uur verwacht aan 

het Koetshuis (Strijtemplein 15, 1760 Roosdaal). 

Hier zullen jullie een act inoefenen voor de dianamiddag. Vanaf 17 uur zijn ouders, 

familie en vrienden welkom om de foto’s van het afgelopen kamp te Wijchmaal te 

komen bezichtigen. De dia-avond zal eindigen omstreeks 18 uur 30. Tot dan! 

 
Vrijdag  20 oktober 2017 
Jaja, jullie lezen het goed! Vandaag doen we vergadering op vrijdagavond in plaats 
van op zondagnamiddag. De reden hierachter is dat we Janneke Maan nodig hebben 
voor ons spel. We spreken om 19 u 30 af aan de hoofdingang van Liedekerke Bos. 
De overlevenden mogen om 22 u 30 terug worden opgehaald op dezelfde plaats.  
 
Zondag 29 oktober 2017 
Amaaaai, de eerste twee maanden zitten er al op! (pinkt een traantje weg) Wat ook 
wil zeggen dat het al de tweede keer laatste van de maand is, en vandaag dus ook 
geen vergadering is. Tot volgende week! 
 
Ziezo dit was alreeds de eerste maandschors van het jaar! Tot binnenkort! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie o wie zal het zijn? ;-)  

P.S.: Voor vragen kunnen jullie het hele jaar door mailen naar 

jonggidsen.scoutsborchtlombeek@gmail.com 

Jonggidsen 



 

 

 

Beste jongverkenners, na een super leuk jaar is het nu tijd om 

afscheid te nemen. Het was voor ons fantastisch om voor zo een 

gemotiveerde en enthousiaste groep te mogen staan. Met het 

kamp als geslaagde afsluiter! Wij vonden het (en hopelijk jullie ook) 

een topjaar. tot volgend jaar.  

Jullie geliefde leiding Sarabi en Abu/ Gutske en 

Neil  

 

 

 

Liefste jongverkenners, het kamp lijkt nog maar net voorbij en toch staat het nieuwe 
scoutsjaar al voor de deur. Ondertussen zitten jullie al terug op school. Hopelijk zijn 
jullie het nog niet te beu? Toch wel? Niet getreurd ook dit jaar zijn wij er opnieuw om 
er voor te zorgen dat jullie toch 1 dag per week jullie volledig kunnen laten gaan. 
 
17/09 
Startdag 
Op de eerste vergadering van het jaar leren jullie jullie nieuwe leiding kennen. Deze 
vergadering houdt zoals ieder jaar een overgangsritueel in en activiteiten in 
scoutsverband. 
 
24/09 
Kennismakingsvergadering 
Zoals elk jaar vinden er overgangen plaats en komen er in elke tak nieuwe leden bij. 
Daarom gaan we elkaar en de leiding deze vergadering een beetje beter leren 
kennen.  
 
 
 

Jongverkenners  



 

 

 

01/10 
Geen vergadering 
 
08/10 
Marginale fitness vergadering 
Ga maar eens bij de bomma en de bompa in de kleerkast kijken en 

haal je beste sportkleren boven. Vandaag gaan de 
jongverkenners het tegen elkaar opnemen in 
verscheidene sportactiviteiten.  
 

15/10 

Vandaag worden jullie om 14 uur verwacht aan 

het Koetshuis (Strijtemplein 15, 1760 Roosdaal). 

Hier zullen jullie een act inoefenen voor de 

dianamiddag. Vanaf 17 uur zijn ouders, familie en vrienden welkom om de foto’s van 

het afgelopen kamp te Wijchmaal te komen bezichtigen. De dia-avond zal eindigen 

omstreeks 18 uur 30. Tot dan! 

22/10 
Bosvergadering  
Vandaag gaan we naar het bos en nemen we het daar in teams tegen elkaar op. We 
spreken af om 14 uur aan de ingang van het bos (Neerstraat). Daar mogen jullie om 
17 uur terug worden opgehaald. 
 

29/10 

Geen vergadering 

 

 

Jongverkenners  



 

 

 

Hey givers! Het voorbije jaar is alweer voorbij gevlogen en met pijn 

in het hart nemen we afscheid van jullie. We hopen dat jullie je 

geamuseerd hebben tijdens het jaar, de leefweek, buitenlands 

weekend en natuurlijk het kamp. Bedankt voor het toffe jaar! Maar 

niet getreurd, jullie zien ons vast wel eens terug en jullie nieuwe 

leiding gaat hun best doen om ons te evenaren!  

 

Hallo givers! Het is weer tijd voor het nieuwe 
scoutsjaar vol weekends , leuke vergaderingen en 
uiteraard kamp. We verwachten jullie volste inzet bij 
deze en volgende maandschorsen van het nieuwe 
scoutsjaar! 
 

Vrijdag 1 september 
Zoals jullie alvast zullen weten is het vandaag tuinfeest. Jullie worden meteen na 
school verwacht op de scouts om mee te helpen met de laatste voorbereidingen van 
het tuinfeest! Tot dan! 
 
Zaterdag 2 september 
Eindelijk is het lang verwachte tuinfeest daar! We spreken af om 9u aan de 
scoutslokalen voor de laatste voorbereidingen. Tijdens het tuinfeest worden jullie 
onderverdeeld in shifts. 
 
Zondag 3 september 
Vandaag geen vergadering! Natuurlijk worden jullie wel verwacht aan de lokalen om 
alles van het tuinfeest samen met de leiding op te ruimen. Jullie worden om 9u aan 
de lokalen verwacht. 
 
Zondag 10 september 
Vandaag geen vergadering. De leiding moet nog uitrusten van het tuinfeest net zoals 
jullie die zeer goed geholpen hebben. Tot volgende week! 
 
Zondag 17 september 
Vandaag starten we met de eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar: de 
Startdag! Net zoals andere jaren komen jullie te weten wie jullie leiding is en leren 
jullie elkaar wat beter kennen. Van 14u tot 17u aan de lokalen, tot dan! 
 
Zaterdag 23 september 
Hallo givers! Vandaag is het tijd voor een grote cluedoavond, jullie zullen op zoek 

moeten gaan naar de moordenaar die de scouts al jaren terroriseert. Haal jullie beste 

speurneus maar boven! Jullie worden aan Liedekerkebos verwacht van 19u tot 22u. 



 

 

 

Zondag 1 oktober 
Vandaag geen vergadering. Jullie leuke leiding vertrekt samen met 
de andere leiding op weekend om het leuke scoutsjaar voor te 
bereiden. Tot volgende week! 
 

Zondag 8 oktober 
Hey givers! Deze zondag gaan we geld verdienen 
zodat we leuke activiteiten kunnen doen op kamp. 
Dit doen we door een grote pannenkoekenbak te 
houden! Jullie worden verwacht aan de lokalen 
vanaf 10u tot 17u. Tot dan! 
 
Zondag 15 oktober 
Deze zondag is het scouts aan het koetshuis! Het is 
scouts gewoon scouts van 14u tot 17u. Net zoals 

vorig jaar is het dianamiddag, vanaf 17u kunnen jullie familie en vrienden komen 
kijken naar de foto’s van het kamp. Elke tak zal ook weer een korte act doen.  
 

Zondag 22 oktober 
Een echte scout loopt graag rond in de bossen en wordt al eens graag 1 met een 
boom. Daarom worden jullie verwacht aan Neigembos  (ingang Neerstraat) van 14u 
tot 17u. Vergeet vooral niet in uniform te zijn! 
 
Zondag 29 oktober 
Het is zover! Het eerste weekend van het nieuwe scoutsjaar! Meer info volgt nog via 

het weekendboekje die jullie zullen krijgen! 

Vanaf dit jaar kunnen jullie leiding ook bereiken via 
givers.scoutsBorchtlombeek@gmail.com.  
 
Alle takspecifieke vragen mogen jullie hiernaar sturen. 
Xoxo jullie nieuwe leiding  
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