
 

 

 



 

 

 

  

Hallo allemaal!  
 
Om te beginnen willen we iedereen bedanken die 
ons gesteund heeft door naar onze 
Streekbierenavond te komen. Ook onze 
wafelverkoopactie is weer vlot verlopen. Hopelijke 
hebben jullie goed verkocht en kunnen we uitkijken 
naar een superleuk kamp! De kapoen/wouter en de 

jonggids/ jongverkenner/giver die het meest verkocht heeft, mag binnenkort nog een 
kleine beloning verwachten! 
 
 Deze maandschors staat weer boordevol leuke activiteiten door de leiding voor jullie 
gemaakt! De komende maanden gaan ook alle takken op weekend. Voor precieze 
data en info kunnen jullie per tak kijken. Hou zeker ook jullie mail in het oog.  
 
Deze maand gaat ook de leiding op weekend om het kamp voor te bereiden. Dit zal 
doorgaan van 1 tot 3 maart. Dit wilt zeggen dat er op zondag 3 maart geen 
vergadering zal zijn. Om dit te compenseren zal er uitzonderlijk op de laatste zondag 
van de maand maart (31 maart) wel vergadering zijn. 
 
We herinneren jullie alvast ook aan het kamp in juli. De Wouters, Jonggidsen, 
Jongverkenners en Givers houden best 22 tot 31 juli vrij in hun agenda. De Kapoenen 
gaan iets korter, namelijk van 25 tot 31 juli. Wij kijken al uit naar een onvergetelijk 
kamp! De kampboekjes met alle info worden eind juli in de brievenbus gedaan. 
Uiteraard kunnen jullie ons, indien jullie vragen zouden hebben, steeds mailen op 
scoutsborchtlombeek@gmail.com.  Zoals elk jaar zoeken we sponsors voor het kamp 
voor eten etc. Indien jullie een idee hebben, aarzel dan zeker niet om een mailtje te 
sturen.  
 
Een stevige scoutslinker,  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maandschors maart-april  
 
Zondag 3 maart 
 
Deze zondag is het geen vergadering. De leiding is 
zelf op weekend. Hierdoor doen we uitzonderlijk 

de laatste zondag van de maand wel vergadering. 
 
Zondag 10 maart 
 
Vandaag treden de kapoenen tegen elkaar in competitie. We spelen een 
laddercompetitie! We doen allemaal kleine spelletjes tegen elkaar om erachter te 
komen wie de beste/sterkste/slimste kapoen is. Zoals altijd is het van 14u tot 17u 
vergadering aan de scoutslokalen. 
 
Zondag 17 maart 
 
Deze vergadering is een tikkeltje anders. Niet de spelletjes veranderen maar wel de 
leiding! Kom zeker naar de scouts van 14u tot 17u en ontdek wie jullie leiding 
vandaag is. 
 
Zondag 24 maart 
 
Vandaag gaan we naar smurfenland, een land van pracht en praal. We smurfen deze 
vergadering om onze kleine blauwe vriendjes te helpen. Grote smurf heeft ons 
gevraagd enkele smurfen uit de klauwen van Gargamel te bevrijden. De 
smurfenhelpers worden van 14u tot 17u aan de scoutslokalen verwacht.  
 
Zondag 31 maart 
 
Deze nacht is er iets super vreemd gebeurd... Heel Borchtlombeek staat opeens vol 
met pijltjes. Niemand weet waar ze vandaan komen. De burgemeester heeft de 
dappere kapoenen gevraagd om dit raadsel op te lossen en de pijltjes te volgen. Wie 
weet waar we uitkomen? De avonturiers spreken af om 14u aan de scoutslokalen. 
Hun zoektocht is gedaan om 17u.  
 
Zondag  7 april 
 
Er was eens in een ver land een groep kapoenen die naar de scouts kwam. Daar 
ontdekten ze een magische appel. Of was het een muiltje? Of een boon? Kom deze 
zondag van 14u tot 17u naar de scoutslokalen en beleef zelf een sprookje! Hopelijk 
leven de kapoenen ook nog lang en gelukkig en kunnen ze om 17u terug aan de kerk 
worden gehaald.  
 



 

 

 

 

Zondag  14 april  

De hulp van de kapoenen is weer nodig. Alle 

dieren zijn deze week ontsnapt uit de zoo. Een 

nijlpaard zit in de beek van Borchtlombeek, een 

zebra loopt rond aan de kerk en de leeuwen slapen 

aan de frituur! Het is nu aan de kapoenen om alle dieren te vangen en veilig terug te 

brengen naar de zoo. We spreken af van 14u tot 17u aan de scoutslokalen om al 

deze dieren zonder gevaar terug thuis te brengen. 

19-21 april 

Het is eindelijk tijd voor ons 2e weekend! Dit gaat door aan de scoutslokalen van 

vrijdag tot zondag. Verdere info volgt nog in het weekendboekje.  

Zondag  28 april 

Zoals gewoonlijk is het de laatste zondag van de maand geen vergadering. 

 

 



 

 

 

Maandschors maart-april  
 
Zondag 3 maart 

 
Deze zondag is het geen vergadering. De leiding is 
zelf op weekend. Hierdoor doen we uitzonderlijk 
de laatste zondag van de maand wel vergadering. 
 
Zondag 10 maart 
 
Vandaag gaan we zwemmen. We spreken af aan 

het zwembad van Ninove (Parklaan 3  9400 Ninove) om 9 uur.  Jullie ouders mogen 
jullie hier komen halen 11:30. Vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen. 
 
Zondag 17 maart 
 
Deze week is het eens iets anders, namelijk andere leiding. Kom zeker eens kijken 
tussen 14u en 17u aan de lokalen wie vandaag je leiding is. 
 
Zondag 24 maart 
 
Vergeet zeker je creativiteit niet mee te nemen. Vandaag leiden we jullie op tot 
volwaardige scoutsleiding. Vandaag maken jullie je eigen spel. We spreken af aan de 
scouts van 14u tot 17u. 
 
Zondag 31 maart 
 
De schat van sheriff Bill. Nu Manke Bizon vertrokken is naar de eeuwige jachtvelden is 
het tijd dat we kennis maken met zijn grootste rivaal sheriff Bill. Deze gecontacteerd 
via de geesten wereld met de boodschap dat hij ook een schat heeft verstopt en dat 
jullie deze moeten zoeken. We spreken af om 14u aan de lokalen. Zoals gewoonlijk 
mogen jullie ouders jullie hier ophalen om 17 uur. 
 
Zondag  5-7 april 
 
Weekend. Meer info krijgen jullie via mail en het weekendboekje. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Zondag  14 april  
 
Vandaag doen we onze winstgevende in 
Liedekerke. We spreken om 14 uur af op 
gravenplein in Liedekerke. Jullie ouders mogen 
jullie op de scouts komen halen om 17uur. We 
stappen zelf terug naar de scouts. Doe dus zeker 
goede schoenen aan. Jullie ouders hebben dan 
ook de kans om een zakje paaseieren te kopen. 

 
Zondag  21 april 
 
Kookvergadering. Vandaag maken we iets lekker klaar? Benieuwd wat het is? Kom 
dan langs aan de lokalen tussen 10u-13u. Breng zeker een schort mee of kleren waar 
vlekken op mogen komen.  
 
Zondag 28 april 
Zoals altijd is het geen vergadering op de laatste van de maand. 
 

 

 
 



 

 

 

 
Maandschors maart-april: 

 

1-2-3 Maart: leidingsweekend  

 

Beste leden, vandaag is er geen vergadering. Wij 

zij namelijk met de hele leidingsploeg op weekend 

om het kamp voor te bereiden 

 

Zondag 10 Maart: levensechte  

monopolievergadering  

 

Altijd al een grootgrondbezitter willen zijn? Zeker langskomen! Wij verwachten jullie 

van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 

 

Zondag 17 Maart: leidingswissel 

 

Deze week is het eens iets anders, namelijk andere leiding. Kom zeker eens kijken 

tussen 14u en 17u aan de lokalen wie vandaag je leiding is. 

 

Zondag 24 Maart: marginale sportvergadering 

 

Training aan en gaan. Wij verwachten jullie van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 

 

Zondag 31 Maart: één tegen allen vergadering 

 

Op de scouts zijn we allemaal vrienden en streven we naar teamwork, behalve 

vandaag. Op deze vergadering ben je geheel op je zelf aangewezen. Wij verwachten 

jullie van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 

 

Zondag 7 April: technieken  

 

Wij verwachten jullie van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. Bij deze vergadering 

willen we graag benadrukken dat aanwezigheid heel belangrijk is.  

 

12-14 April: weekend 

 

Meer info volgt binnenkort 

 

Zaterdag 20 April: avondactiviteit  

 

Wij verwachten jullie van 18u tot 21u aan de scoutslokalen voor een leuke 

avondactiviteit. 

 

Zondag  28 April: laatste van de maand  

 

Jonggivers 



 

 

 

Maandschors maart-april  
 
1-3 maart: 
 

De leiding is op weekend.  Het is dus geen 
vergadering. 
 
Zondag 10 maart 
 
Omdat we toch nog iets moeten kunnen doen op 
kamp gaan we vandaag tussen 2 en 5 in de straten 
van borchtlombeek een winstgevende activiteit 
doen.  

 
Zondag 17 maart 
 
Deze week is het eens iets anders, namelijk andere leiding. Kom zeker eens kijken 
tussen 14u en 17u aan de lokalen wie vandaag je leiding is. 
 
Zondag 24 maart 
 
Vandaag gaan we jullie wetenschappelijke kennis uitbreiden aan de hand van een 
aantal kleine experimenten. Kom naar het labo van scouts borchtlombeek van 2 tot 5. 
 
Zondag 31 maart 
 
We gaan eens kijken wie van jullie het meeste weddenschappen wint tussen 2 en 5 
aan de lokalen. 
 
Zondag 7 april 
 
Om al wat te oefenen voor kamp doen we tussen 2 en 5 technieken vergadering. 
Iedereen dat meegaat op kamp zou zeker moeten komen. 
 
Zondag 14 april 
 
Misdaden oplossen, vingerafdrukken scannen dat is wat je allemaal ziet over de FBI 
maar tussen 2 en 5 gaan we kijken hoe het er echt aan toe gaat. 
 
19-21 maart 
 
We gaan op weekend, verdere info komt nog met het weekendboekje. 
 
Zondag 28 maart 
 
Het is laatste van de maand dus is het deze week geen scouts. 


