
 

 

 



 

 

 

  

Hallo iedereen,  
 
Eerst en vooral willen we iedereen een gelukkig 
nieuwjaar wensen! Met een nieuwjaar komt er ook 
een nieuwe maandschors. Deze staat weer 
boordevol superleuke activiteiten!  
 
Al wat info over het kamp: het kamp gaat dit jaar, 

zoals eigenlijk ieder jaar het geval is, door tijdens de laatste 10 dagen van juli, van 22 
tot 31 juli 2017 voor de wouters, jong en givers. De kapoenen gaan net iets korter van 
25 tot 31 juli 2017. De locatie houden we voorlopig nog geheim voor wat extra 
spanning!  
 
In januari zijn het voor een deel van onze leidingsploeg examens, waardoor sommige 
vergaderingen op een ander moment zullen doorgaan. 13 januari is het voor alle 
takken geen vergadering. Op de andere vergaderingen proberen we voldoende 
vervangleiding te voorzien. Moest dit niet voor bepaalde data en takken laten we dit 
via mail weten. 
 
Ook dit jaar verkopen we opnieuw wafels. De verkooppapieren worden dezer dagen 
bij de jong- en givers. De formulieren worden ook via mail gestuurd, moesten jullie 
thuis echte superverkopers hebben! We hopen dat iedereen opnieuw erg zijn best 
doet om zoveel mogelijk doezen (vanillewafels, chocoladewafels, carré 
confituurtaartjes en frangipanes) te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar de 
scouts. Hiermee kunnen we er ook dit jaar weer een fantastisch kamp van maken. De 
papieren mogen tegen 17 februari aan de leiding worden afgegeven. Op zaterdag 23 
maart worden de wafels aan huis geleverd. We leveren enkel in Roosdaal, 
Liedekerke, Ternat en Lennik. Dit jaar kan u er ook voor kiezen om de wafels af te 
halen aan de lokalen tussen 9u en 13u. 
 
Op vrijdag 22 februari organiseren we onze jaarlijkse streekbierenavond, die ook dit 
jaar doorgaat in het ontmoetingscentrum aan de kerk van Borchtlombeek. Vanaf 20 
uur kunnen jullie er terecht voor een lekkere trappist, een ander lekker (streek) 
biertje of uiteraard voor een verfrissende frisdrank. Ook deze opbrengst gaat naar 
het kamp. Zeker komen dus!  
 
Tot dan! De leidingsploeg 
 
 



 

 

 

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 en de mannelijke leden die dat wensen 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 

Kapellekensbaan 14,  

9320 Aalst  

 

Telefoon  053 71 19 79  

 

E-mail winkel.aalst@hopper.be 

 

Openingsuren 

Open van woensdag tot vrijdag van 14 u tot 18 u. 

Zaterdag van 10 u tot 12 u en van 12 u 30 tot 18u. 

 

Internet 

http://www.hopper.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eerst en vooral willen we jullie allemaal een 
prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen! 
De voorbije scoutsmaanden zijn voorbij gevlogen, 
en het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. 
Hierin zullen er nog een paar knotsgekke 
vergaderingen, een spetterend weekend en als 

afsluiter een fantastisch kamp aan bod komen, wij kijken er alvast superhard naar uit. 
Jullie ook?  
 
Zondag 6 januari: 
Weten jullie wat er vandaag herdacht wordt? Neen? Kom dan snel naar de scouts 
want de 3 koningen wachten hier op jullie om samen op pad te gaan en vooral veel 
liedjes te zingen. Vergeet jullie niet te verkleden als een echte koning! Kom van 14u 
tot 17u naar de scouts en doe mee met deze eeuwenoude traditie!   
 
Zondag 13 januari: 
Helaas zal er vandaag geen scouts zijn omdat Merida en Sarabi examens hebben 
maar om het goed te maken zal er op de laatste zondag van de maand wel een 
vergadering zijn. 
Zondag 20 januari 
Merida en Sarabi hebben nog steeds examens  maaaaaaaaar…. Kuzco brengt 
vandaag iemand mee om toch een vergadering voor jullie te doen! Kom zeker naar 
de scouts van 14u tot 17u om te ontdekken wie er leiding komt geven vandaag en 
vooral wat deze nieuwe leiding in petto heeft voor jullie! Deze vergadering is onder 
voorbehoud, als er geen vervangleiding kan gaat ze niet door. Check dus zeker jullie 
mail de week ervoor. 
 
Zondag 27 januari: 
Zoals beloofd doen we vandaag wel vergadering omdat het 13 januari geen scouts 
was. Maar wat we gaan doen…. Blijft nog even geheim  we noemen het dan ook de 
geheime vergadering! Kom van 14u tot 17u naar de scouts om te ontdekken wat de 
geheime vergadering inhoudt. Deze vergadering is onder voorbehoud, als er geen 
vervangleiding kan gaat ze niet door. Check dus zeker jullie mail de week ervoor. 
  
Zondag 3 februari: 
Vandaag doen we boerenvergadering! Haal jullie dierenkennis maar boven want 
vandaag draait alles rond de dieren van de boerderij. Benieuwd wat dit inhoudt? Kom 
snel naar de scouts want van 14u tot 17u leer je er alles over, de boerderij heeft geen 
geheimen meer voor jou.  
 
 



 

 

 

 

Zondag 10 februari: 
omdat het in februari snel te koud is om buiten te 
spelen (en het af en toe al eens durft regenen) 
gaan we vandaag gaan zwemmen. Let op we 
spreken NIET af aan de scouts maar in de ingang 
van zwembad de kleine dender (Parklaan 3 9400 

Ninove)! We spreken daar af om 9u15 en jullie mogen om 11u30 hier ook terug 
opgehaald worden. Gelieve ook €3 mee te nemen om het zwemmen te bekostigen.  
 
Zondag 17 februari: 
Jullie kennen ze waarschijnlijk wel allemaal maar vandaag gaan jullie iets speciaals 
moeten doen…. De nachtwacht heeft ons gevraagd of jullie hun kunnen helpen! Heb 
je er al zin in? Dan verwachten we jou om 14u aan de scouts en als het avontuur 
afgelopen is kunnen jullie om 17u terug naar huis vertrekken. Tot dan! 
 
Vrijdag 22 februari: 
Vanavond houden we onze streekbierenavond dus kom gezellig met mama, papa, 
broer, zus, oma, opa, tante, nonkel, peter, meter, vriendjes, buren en iedereen die je 
kent naar het ontmoetingscentrum aan de kerk van Borchtlombeek. Want vanaf 20u 
zullen wij hier staan om jullie een lekker biertje, wijntje of colaatje te serveren. Dit 
jaar hebben we zelfs een nieuwtje namelijk: “het rad der verrassingen”. Benieuwd? 
Kom dan zeker  eens langs.  
 
Zondag 24 februari: 
Vandaag zal het geen vergadering zijn aangezien de leiding nog heel moe is van onze 
streekbierenavond. Hopelijk vonden jullie hem even leuk als ons. Tot volgende 
maand! 
 
Ps: ons weekend zal doorgaan van 19 tot 21 april in onze lokalen. Meer info volgt via 

mail.  
 



 

 

 

Dag Wouters, we willen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar 
wensen. De maanden zijn voorbij gevlogen. Hopelijk hebben 
jullie er al van genoten. Wij al vast wel en we gaan ons best doen 

om de komende maanden nog leuker te maken. 
 
Zondag 6 januari: 
Zoals jullie misschien wel weten is het vandaag 
Driekoningen. Naar aloude traditie gaan we dan 
zingen om wat centjes te verdienen. Zo kunnen 
we op kamp eens iets extra leuk doen  
Warm jullie stem maar goed op en kom zeker 

verkleed! Van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
Zondag 13 januari: 
Vandaag is het helaas geen vergadering aangezien de leiding examens heeft. Tot 
volgende week!  
 
Zondag 20 januari: 
De feestdagen zitten erop en de Kerstman heeft zijn werk ook dit jaar weer goed 
gedaan. Jammer genoeg is de band van zijn slee plat. Hij dacht meteen aan de 
wouters om hem te helpen bij deze klus. We spreken af om 14u en om 17u mogen 
jullie ouders jullie weer komen halen. 
 
Zondag 27 januari: 
De leiding is al het koude winterweer een beetje beu. Daarom is het vandaag het 
grote wij-willen-terug-zon-en-warm-weer spel om de zomer een beetje terug te 
brengen. Vergeet zeker jullie zonnebril, zwemband of andere zomerse accessoires 
niet! Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u 
 
Zondag 3 februari: 
Gisterenavond hebben we aan de scouts graancirkels gespot! Deze zijn waarschijnlijk 
van aliens… Kom zeker naar de scouts van 14u tot 17u om samen met ons het 
mysterie van deze groene mannetjes te ontrafelen.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Zondag 10 februari: 
Valentijn is in aankomst en dus is cupido volop 
aan het oefenen om zijn pijlen raak te schieten. 
Tijdens het oefenen heeft hij al iemand geraakt 
maar hij heeft niet gezien wiens hart hij met zijn 
tweede pijl heeft geraakt. Aan jullie dus de taak 
om te zoeken naar de verloren partner. 
Speurneuzen, we spreken zoals altijd af om 14u 
aan de lokalen. Om 17u mogen jullie ouders jullie 

weer komen ophalen. 
 
Zondag 17 februari: 
Lokalen aan de 17u tot 14u van afspraak. Opening de met af sluiten we en gebruiken 
handen je nog enkel je mag gebruiken handen je nog enkel je mag voetbal bij, 
jongens worden meisjes, sluiting de met beginnen we. Doen omgekeerd alles we dat 
zeggen wil Dat .vergadering omgekeerde het is Vandaag.  
 
Voor degenen die het nog niet door hebben :  het is vandaag omgekeerde 
vergadering. Dat wil zeggen dat we alles omgekeerd doen. We beginnen met de 
sluiting, meisjes worden jongens, bij voetbal mag je enkel nog je handen gebruiken 
en we sluiten af met de opening.  Afspraak van 14u tot 17u aan de lokalen.  
 
Vrijdag 22 februari:  
Vandaag is het onze jaarlijkse streekbierenavond. Meer info vinden jullie in de scouts 
info. Hopelijk zien we jullie daar samen met jullie ouders . 
 
Zondag 24 februari:  
Helaas is het vandaag geen vergadering. 
 
PS: Ons volgend weekend zal doorgaan in het weekend van 5 tot 7 april. Dit gaat door 
aan onze lokalen. Meer info volgt via mail. 
 

 

 
 



 

 

 

 

Beste Jonggivers, het nieuwe jaar is opnieuw aangebroken en dit 
betekent ook meteen de tweede helft van het scoutsjaar. Wees 
niet getreurd er zitten nog tal van leuke vergaderingen aan te 
komen. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit dan wij! 

 
Zondag 06/01: 
Vandaag zullen jullie opnieuw enkele oude 
gezichten tegenkomen. Jullie leiding heeft 
namelijk examens en zal vandaag niet aanwezig 
zijn. We hopen dat jullie er iets leuks van maken 
met de vervangleiding!   

 
Zondag 13/01: 
Helaas pindakaas, geen vergadering!   
 
Zondag 20/01: 
Vandaag zullen jullie opnieuw enkele oude gezichten tegenkomen. Jullie leiding heeft 
namelijk examens en zal vandaag niet aanwezig zijn. We hopen dat jullie er iets leuks 
van maken met de vervangleiding!   
 
Zondag 27/01: 
Vandaag doen we kapoenenvergadering.  
 
Zondag 03/02: 
Vandaag gaan we zwemmen. We verwachten jullie allemaal om 9u30 aan het 
zwembad van Ninove. De Leden mogen om 11u45 terug opgehaald worden. Vergeet 
zeker geen 3 euro mee te nemen. 
 
Zondag 10/02: 
Vandaag doen we winstgevende. Oefen dus maar jullie verkoopskills, deze zullen 
vandaag zeker van pas komen 
 
Zondag 17/02: 
Korte techniekenvergadering, deze gaat door aan de scoutslokalen van 14u tot 17u 
 
Vrijdag 22/02: Vandaag is het onze jaarlijkse streekbierenavond. Meer info vinden 
jullie in de scouts info. Hopelijk zien we jullie daar samen met jullie ouders. 
 
Zondag 24/02: Vandaag is het geen vergadering. 
 

 

 

Jonggivers 



 

 

 

Hey Givers, 
Eerst en vooral een Gelukkig Nieuwjaar en beste wensen voor 2019. 
Na een hoop examens hebben jullie hopelijk nog wat energie over 
om van 2019 een leuk jaar te maken. Na onze examens gaan wij er 

toch weer vollenbak voor. 
 
6 januari: Vervangleiding 
Vandaag zitten wij nog volop in de examens maar 
niet getreurd, er zal vervangleiding voor juillie 
klaarstaan van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
13 januari: Vervangleiding 
Wij zitten nog steeds volop in den blok, maar er 

staat ongetwijfeld weer gemotiveerde vervangleiding voor jullie klaar aan de lokalen 
van 2 tot 5. 
 
20 januari: Vervangleiding 
Die examens beginnen lang te duren, maar niet getreurd, voor de laatste keer staat 
er vervangleiding voor jullie op post aan de lokalen van 2 tot 5. 
 
27 januari: Olympische Spelen Borchtlombeek 
Vandaag is het zover, pak die tennisrakketen, basketballen en zweetbandjes maar uit 
de kast, vandaag gaan we onze innerlijke sporters laten bovenkomen, van 2 tot 5 aan 
de lokalen. 
 
3 februari: Battle Royale Borchtrlombeek. 
Hopelijk is Fortnite nog steeds populair in Februari, want op jullie vraag gaat vandaag 
de Battle-Royale-Borchtlombeek-editie door van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
10 februari: Winstgevende activiteit 
Vandaag gaan we de verkooptour op, van 2 tot 5 gaan we wat budget voor ons 
Givercafé verzamelen. 
 
17 februari: Spelprogrammavergadering 
De Slimste Mens, Het Rad van Fortuin,… wie kent er nu geen spelprogramma’s 
vandaag geven we er onze eigen draai aan inclusief irritante presentators en domme 
antwoorden, van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
22 februari: Vandaag is het onze jaarlijkse streekbierenavond. Meer info vinden jullie 
in de scouts info. Hopelijk zien we jullie daar samen met jullie ouders. 
 
 



 

 

 

24 Februari: geen vergadering 
Vandaag is er helaas geen vergadering, aangezien de leiding het een 
heel weekend druk gehad heeft met Streekbierenavond en de 
opkuis hiervan, tot de volgende! 

 
Ziezo, de eerste 2 maanden van het jaar zitten er 
alweer op, maar niet getreurd. Een goed begin is 
het halve werk, maar een goed begin is maar de 
helft dus kijk maar uit naar de volgende 
maandschors. 


