
 

 

 



 

 

 

  
Dag iedereen!  

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.  

De givers, kapoenen, jongverkenners en wouters 

gaan deze maandschors ook op weekend. Voor de 

kapoenen, wouters en de jong-givers  is dit het weekend van 2-4 november. De 

givers doen een 24 uren van 16 op 17 november.  

Op 18 november houden we een grote pannenkoekenbak . Dit ten voordelen van het 

goede doel. We zullen hiervoor met inschrijvingen werken. Hiervoor sturen we 

binnenkort een mail met extra informatie. 

Op zondag 2 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… bekijk zeker de maandschors voor 

jouw tak, en kom zeker eens een kijkje nemen aan onze lokalen! Op zondag 16 

december, de laatste vergadering van dit jaar, gaan we naar jaarlijkse gewoonte met 

z’n allen schaatsen! We verwachten iedereen om 9u45 aan de schaatsbaan van 

Liedekerke. Vergeet zeker jullie schoenmaat, handschoenen, extra paar kousen en 

€5 voor de inkom niet. Om 11u45 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 23 en 30 december 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.  

Jong-givers: samdevalck@hotmail.com 

 Givers: givers.scoutsBorchtlombeek@gmail.com. 



 

 

 

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 7 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 

Kapellekensbaan 14, 9320 

Aalst  

 

Telefoon 053 71.19.79 

 

E-mail 

winkel.aalst@hopper.be 

 

Openingsuren 

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

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

 

Internet 

http://www.hopper.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3-4 november weekend 

Eindelijk het eerste weekend! Het weekend gaat 
door van zaterdagmorgen tot zondagmiddag en we 
gaan dit jaar op weekend naar chiro Asse. Verder 
info volgt snel met het weekendboekje. Voor 

vragen kkan je altijd mailen naar kapoenen.scoutsborchtlombeek@gmail.com. 
Hopelijk tot dan! 

11 november de wereld draait door 

De wereld draait door en wij doen mee! Vandaag doen we alle spelletjes net dat 
tikkeltje anders.  Als je wilt meedoen aan deze knotsgekke vergadering verwachten 
we jullie van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 

18 novemer superhelden 

Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee het zijn de kapoenen van scouts 
Borchtlombeek! Iedereen is een superheld en dat gaan we vandaag bewijzen! Trek je 
mooiste superman of supervrouw pakje aan en ontmoet ons aan de scoutslokalen! 
We verwachten jullie zoals altijd van 14u tot 17u. De leiding organiseert vandaag een 
pannenkoekenbak voor het goede doel. Meer info vinden jullie in de scouts info. 

25 november 

Deze zondag is het naar aloude traditie geen vergadering. We staan volgende week 
weer voor de volle 100% klaar voor jullie. 

2 december sint 

Hoor wie klopt daar kinderen? Het is onze goede ouwe Sint. De Sint is in het land en 
vond nog een klein gaatje in zijn agenda voor onze scouts! Kom zeker af om de 
goede Sint en zijn pieten te ontmoeten en wie weet krijg je wel een pakje... Al onze 
brave kapoenen worden verwacht van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.  

9 december reis rond de wereld 

Altijd al een indiaan, Schot of inuït willen zijn? Vandaag doen we een heuse reis rond 
de wereld langs allemaal wondermooie landen. Verkleden mag zeker! Deze 
wereldreis start om 14u aan de scoutslokalen en om 17u zijn we al terug van ons 
avontuur. 

16 december schaatsen 

Deze zondag gaan we zoals elk jaar schaatsen! Deze allerlaatse vergadering van 
2018 worden jullie verwacht aan de schaatsbaan van Liedekerke tussen 9u45 en 
11u45. Vergeet zeker geen 5 euro, handschoenen en een extra paar kousen. Zorg 
ook dat je je schoenmaat weet. Wie niet kan schaatsen helpt de leiding graag met zijn 
eerste stappen op het ijs! 

 



 

 

 

 
 

23 december 

De dag voor kerstavond wil iedereen graag bij zijn 
familie zijn en doen we geen vergadering. We 
wensen iedereen fijne kerstdagen! 

30 december 

Ook deze keer gaan jullie de scouts nog een weekje moeten missen. Aan de 
vooravond van het nieuwe jaar rest ons nog 1 ding: Gelukkig nieuwjaar en volgende 
week vliegen we er weer in! 



 

 

 

Het weekend van 2 tot en met 4 november: 

Hallo lieve Woutels, dit weekend gaan we el weel flink tegen aan 
met ons supel fantastisch weekend! Meel info 
vinden jullie in het weekendboekje! 

Zondag 11 november: 

Naar aloude legende zou er ergens in Neigembos 
het grootste elfenkoninkrijk ooit hebben bestaan. 
Deze elfen hebben ons gecontacteerd via onze 
dromen dat ze hulp nodig hebben. Hebben jullie 
deze dromen ook ontvangen of zijn jullie dapper 
genoeg? Zo ja dan zijn jullie welkom om 14u aan 

de ingang van Neigembos! 

Zondag 18 november: 

Met al die schandalen in de voetbalwereld wordt het eens tijd dat we hun eens laten 
zien dat er nog echte sportmannen en - vrouwen in de wereld zijn. Daarom 
organiseren wij onze wereldbekende marginale sportvergadering. Trek je meest 
opvallende sportoutfit maar aan zodat iedereen ons ziet. Van 14u tot 17u aan de 
scoutslokalen! 

P.S.: Voor de sportvergadering is het belangrijk om een goede maaltijd binnen te 
hebben. Jullie leiding organiseert een pannenkoekenbak voor het goede doel, meer 
info bij de scoutsinfo. (begin van de maandschors)  

Zondag 25 november: 

Laatste van de maand dus geen vergadering! 

Zondag 2 december: 

De sint is in het land en hij vereert ons met een bezoekje. Het ideale moment om 
eens met de sint bij te praten. Jullie worden verwacht van 14u tot 17u aan de lokalen. 
Tot dan! 

Zondag 9 december: 

Slecht nieuws wouters! Iemand heeft onze geliefde frietjes vergiftigd en het is onze 
taak om naar de dader op zoek te gaan! Jullie zijn welkom van 14u tot 17u aan de 
lokalen om samen de dader van vergiftiging te vinden. Tot dan! 

Zondag 16 december: 

Naar aloude traditie gaan we vandaag samen schaatsen. Jullie worden van 9u45 tot 
11u45 verwacht aan de schaatsbaan van Liedekerke. Vergeet zeker geen 5 euro, 
handschoenen en een extra paar kousen mee te nemen! Tot zondag! 

Zondag 23 december: 

Wegens de feestdagen is het vandaag geen vergadering. 

Zondag 30 december: 

Laatste van de maand en het jaar dus geen vergadering. Alvast een gelukkige 
nieuwjaar en nog een prettige vakantie! 



 

 

 

 
Beste leden, de koude wintermaanden staan alweer voor de deur. 
Dit hoeft echter niet iets slechts te betekenen. Dat willen wij 
bewijzen a.d.h.v. onze maandschors vol met leuke 
winteractiviteiten. 

 

2-3-4 november: Ledenweekend 

In het weekend van 2-3-4 November gaan wij op 
ledenweekend. Wij zullen in de weeken van 22 
Oktober hiervoor het weekendboekje per mail aan 
jullie ouders bezorgen. Zorg ervoor dat jullie 
allemaal een veldbed/matje hebben en een warme 

slaapzak. (standaard weekend uitrusting) 

11 november: dropping 

Op 11 november gaan we in 2 aparte groepen op dropping. Welke groep zal zijn weg 
al eerste terug vinden? Wij vinden het alvast spannend! 

18: Omgekeerde vergadering 

Vandaag organiseren we een omgekeerde vergadering. Dit wil zeggen dat jullie jullie 
eens helemaal mogen laten gaan wat jullie kledij betreft. Hoe omgekeerde hoe liever! 
De leiding organiseert vandaag een grote pannenkoekenbak. Meer info vinden jullie 
in de scouts info. 

25 november: Laatste van de maand 

2 december: sinterklaas 

Joepie dit weekend komt de sint langs. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 

8 december: avondvergadering 

Vandaag doen wij uitzonderlijk geen vergadering op zondag maar op zaterdag. Jullie 
zijn allemaal welkom op de scouts van 18 tot 21 uur. 

16 december: schaatsen 

Naar jaarlijkse traditie gaan we met heel de scouts samen schaatsen. Jullie worden 
tussen 9u45 en 11u45 verwacht aan de schaatsbaan van Liedekerke. Vergeet zeker 
jullie schoenmaat, handschoenen en 5 euro mee te brengen. 

23 december: geen vergadering 

De dag voor kerstavond wil iedereen graag bij zijn familie zijn en doen we geen 
vergadering. We wensen jullie allemaal een fijne kerstvakantie toe. 

30 december: Laatste van de maand 

 

 

 

Jonggivers 



 

 

 

Beste givers, 

Deze maand staat vanalles jullie te wachten dus kom allemaal zeker 
af! 

 

3 november:  

Iedereen word verwacht  tussen 19u en 22u voor 
een bosspel in Liedekerkebos. 

11 november:   

Vandaag gaan we eens kijken wie het in zich heeft 
om op de top van de piramide te mogen staan. Kom 

maar van 14u to 17u kijken of jij het aankan! 

16-17 november : 

 

Hebben jullie zin in een ganse dag scouts ? Ja, de volle 24 uur alleen maar scouts! 

Verdere info komt nog! 

18 november:  

De leiding organiseert vandaag een grote pannenkoekenbak. Meer info vinden jullie 
in de scouts info. 

25 november: 

Laatste van de maand= geen scouts zoals de meesten wel weten ! 

2 december:  

Zie ginds komt de stoomboot ofwa ? De sint komt nog eens langs voordat hij aan zijn 
echte tour begint dus kom zeker af ! 

9 december:  

Vandaag is het examenvergadering, jullie mogen dus komen en gaan wanneer jullie 
willen maar wel vanaf 14u en max tot 17u ! 

16 december:  

Deze allerlaatste vergadering van 2018 gaan we naar aloude traditie gaan schaatsen 
met heel de groep. Jullie worden verwacht aan de schaatsbaan van Liedekerke 
tussen 9u45 en 11u45.Vergeet zeker geen wanten en 5 euro ! 

23 december:  

HO HO HO, prettig kerstfeest allemaal maar helaas geen vergadering :’( 

30 december: 

Het einde van het jaar is nabij dus alvast een gelukkig Nieuwjaar gewenst aan allen, 
maar het is deze zondag spijtig genoeg geen vergadering. 


