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 6 tot 8 maart. Dit wilt zeggen dat er op zondag 8 maart
geen vergadering zal zijn. Om dit te compenseren zal er uitzonderlijk op de
laatste zondag van de maand maart (29 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 kapoenen maart - april

Zondag 1 maart
Een tegen allen, allen tegen een. Sid daagt jullie uit om hem te verslaan in een
aantal plezante opdrachten. Kunnen jullie goed genoeg samenwerken om te
winnen van Sid? Kom je dan bewijzen van 14u tot 17u aan de lokalen.

Zondag 8 maart
Helaas is het deze zondag geen vergadering. De leiding is namelijk op
leidingsweekend.
Zondag 15 maart
Vandaag gaan we op pad als echte ontdekkingsreizigers. Kom zeker van 14u
tot 17u naar de lokalen om mee te helpen zoeken naar de geheimen van
Borchtlombeek.
Zondag 22 maart
Deze vergadering is het eens iets anders, alle leiding gaat voor 1 keer voor
een andere groep leiding staan. Wil je weten wie vandaag voor jullie leiding
zal staan, kom dan zeker van 14u tot 17u naar de lokalen voor een toffe
vergadering.
Zondag 29 maart
Omdat we deze maand al een keer geen vergadering hadden is het deze
zondag wel vergadering. Kom tussen 14u en 17u naar de lokalen om leuke
gezelschapspelletjes in het groot te spelen.
Vrijdag 3 tot zondag 5 april
Het is nog eens tijd voor een weekend! We gaan deze keer in tenten slapen
net zoals op kamp. Het weekend gaat door aan de lokalen. Meer info volgt
nog via mail.

Zondag 12 april
Het is nog eens tijd voor een laddercompetitie. Met een aantal opdrachten en spelletjes kunnen jullie je
helemaal bovenaan de ladder plaatsen en zo zien we wie de kampioen van de kapoenen is. Het is zoals
altijd van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 19 april
Zijn jullie klaar om te trainen om soldaat te worden? Of zijn jullie al sterk genoeg? Dat zullen we wel
zien van 14u tot 17u aan de lokalen. We gaan namelijk een legervergadering houden.
Zondag 26 april
Het is de laatste van de maand en zoals gewoonlijk wil dat zeggen dat het geen vergadering is.

Het is al de voorlaatste maandschors van dit scoutsjaar, de tijd vliegt dus
voorbij. Maar niet getreurd er staan weer supertoffe vergaderingen aan te
komen en als hoogtepunt natuurlijk ons tweede weekend.
Zondag 1 maart
Vandaag gaan we jullie Aardrijkskunde testen, kom zeker
vanaf 14u tot 17u naar de scouts voor het grote
continentenspel. Tip: leer maar eens alle 7 continenten van
buiten.

te regelen.

Zondag 8 maart
Vandaag is het geen vergadering omdat de leiding op
leidingsweekend is om de rest van het scoutsjaar en het kamp

Zondag 15 maart
Vandaag gaan we toerist spelen in eigen dorp, we gaan Borchtlombeek uit onze broekzak van buiten
leren kennen. Kom dus zeker van 14u tot 17u voor het mega fantastische dorpspel naar de scouts.
Zondag 22 maart
Vandaag zal de vergadering er een beetje anders uitzien, het gaat nog altijd door van 14u tot 17u maar
deze vergadering is het leidingswissel wat dus betekent dat jullie andere leiding gaan hebben, kom dus
zeker naar de scouts om te weten wie jullie leiding zal zijn.
Vrijdag 27 – zondag 29 maart
Zoals vermeld in de vorige maandschors is het dit weekend ons tweede weekend. Dit weekend vindt
plaats op de scouts zelf waar we in tenten gaan slapen, zodat iedereen zich kan voorbereiden op kamp.
Meer informatie volgt nog via mail.
Zondag 5 april
Vandaag nemen we jullie terug naar de tijd van Wilma en haar familie die nog leefden in de tijd met de
oermensen. Kom zeker van 14u tot 17u naar de scouts om te bewijzen dat je je plan kan trekken in een
tijd zonder elektriciteit, internet, auto’s…
Zondag 12 april
Vandaag doen we vettige vergadering, jawel je hoort het goed, voor 1 keer mag je je zo vuil maken als
je maar wilt, breng dus ook zeker reserve kleren mee. We zien jullie van 14u tot 17u aan de lokalen!
Zondag 19 april
Vandaag gaan we winstgevende vergadering doen. We spreken af aan de Carrefour in Liedekerke
(korenbloemstraat 2, 1770 Liedekerke) om 14u en mogen daar om 17u opnieuw worden opgehaald.
Breng dus zeker en vast je beste verkoopskills mee zodat jullie zo veel mogen kunnen verkopen en met
het geld dat jullie verzamelen toffe dingen kunnen doen op kamp.
Zondag 26 april
Vandaag is het laatste van de maand wat dus betekent dat het vandaag geen vergadering is.

Zondag 1 maart
Kanga en Abu vroegen zich af wie er de sterkste jonggiver zou zijn
wanneer het gaat over 1 tegen 1 opdrachten. Daarom organiseren
wij onze grote laddercompetitie! Kom van 14u tot 17u aan de
lokalen en verover de hoogste plek op de ladder. Tot dan!

Jonggivers

Zondag 8 maart
Spijtig genoeg is de leiding op weekend daarom is
het dus geen vergadering. Tot volgende week!

Zondag 15 maart
Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten gaan wij op
kamp 2 dagen gaan stappen. Ter voorbereiding organiseren wij een dropping! Jullie
worden verwacht om 14u aan de Molenborrestraat 48 in Sint-Pietersleeuw. Om 17u
mogen jullie opgehaald worden aan het kerkplein van Borchtlombeek. Vergeet zeker
geen gepaste kledij en schoenen!
Zondag 22 maart leidingswissel
Na een half jaar dezelfde leiding te hebben zullen jullie ons wel al beu zijn. Daarom is
het tijd voor een leidingswissel. Kom van 14u tot 17u naar de lokalen en ontdek wie je
leiding is!
Zondag 29 maart technieken
Voor op kamp is het belangrijk dat je kan sjorren en tenten opzetten. Kom deze
technieken oefenen van 14u tot 17u aan de lokalen!
Zondag 5 april winstgevende
Na het succes van onze vorige winstgevende is het tijd voor nog een laatste activiteit
voor jullie takkas te verrijken. Kom van 14u tot 17u aan de lokalen!
Zondag 12 april vettige
Dit jaar moeten er veel kinderen gedoopt worden op kamp. Weet je niet precies wat
dat inhoudt? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de lokalen voor een vettige
vergadering! Hier krijg je dan samen met je andere jonngivers een minidoop. Trek
zeker kleren aan die vuil mogen worden, tot dan!
Zondag 17 - 19 april weekend
Het is zover ons eerste weekend! Meer informatie zullen jullie ontvangen via mail.
Zondag 26 april
Laatste van de maand dus geen vergadering!

Dag mijn beste givers,
Hierbij al de voorlaatste maandschors van het jaar. Maar niet
getreurd. Ook deze staat weer vol super toffe activiteiten.
Zondag 1 maart
Verassingsvergadering.
Zondag 8 maart
Spijtig genoeg is de leiding op weekend daarom is
het geen vergadering. Tot volgende week!

13-15 maart
Dit weekend gaan we op weekend! Meer info volgt
via mail.
Zondag 22 maart
Na een half jaar dezelfde leiding te hebben zullen jullie ons wel al beu zijn. Daarom is
het tijd voor een leidingswissel. Kom van 14u tot 17u naar de lokalen en ontdek wie
je leiding is voor vandaag!
Zondag 29 maart
Verassingsvergadering

Zondag 5 april
Met kamp inzicht is het tijd om een technieken vergadering te doen. Vandaag nemen
we al onze skills nog eens onder de loep. Daarom dat we vandaag om 10 uur
beginnen. We eindigen om 17 uur. Dit alles gaat door aan onze lokalen. Vergeet zeker
geen lunchpakket mee te nemen!
Zondag 12 april
Vandaag zal er uitzonderlijk geen vergadering zijn. Om het goed te maken zal er op 26
april wel een vergadering zijn.
Zondag 19 april
Vandaag staat er een echte traditie op jullie te wachten! Het is tijd voor een enige
echte dropping! Jullie worden verwacht aan de scouts om 12u30 aan de scouts. Waar
we jullie droppen is nog een verrassing. Jullie mogen hier terug worden opgehaald
om 17 uur.
Zondag 26 april
Vandaag gaan we op excursie naar onze prachtige hoofdstad. We gaan Brussel
onveilig maken. We spreken af om 12u40 aan het station van Liedekerke. Jullie
mogen hier terug worden op gehaald om 17u15. Gelieve 5 euro mee te nemen voor
de trein.

