
 

 

 



 

 

 

  

Dag iedereen! 

Met spijt in ons hart is het kamp weer voorbij en 

namen we zoals elk jaar afscheid van enkele  

mensen van onze leiding. Dit jaar waren dat 

Gloria (Charlotte), Pebbels (Nona) en Dori 

(Linde). Zij zullen er helaas het komende 

scoutsjaar niet meer bij zijn. We hebben ook goed nieuws. Dit jaar zal Kuzco 

(Rien) onze leidingsploeg vervolledigen. Ook dit jaar is er een nieuwe 

groepleiding verkozen: Merida (Paulien) en Mufasa (Anton) zullen dit jaar alles 

in goede banen proberen te leiden. Dit jaar zullen de taken “de jong-

verkenners” en “de jong-gidsen” worden samengevoegd tot de tak “jong-

givers”.  

Met een nieuw jaar staat ook een nieuw tuinfeest voor de deur. Iedereen is 

welkom op zaterdag 1 september om 16 uur aan onze lokalen om te genieten 

van een hapje en een drankje. Om de avond leuk af te sluiten is er naar goede 

gewoonte ons gezellig kampvuur, begeleid door live muziek van “Dobbel B”. 

Ook is er zoals elk jaar randanimatie voorzien. Inschrijven voor het komende 

scoutsjaar kan je gerust doen tijdens het tuinfeest.  

De week na het tuinfeest is er geen vergadering. De leiding wordt al en dagje 

ouder en heeft even tijd nodig om te bekomen (behalve Kuzco natuurlijk, want 

die staat te springen om zijn eerste vergadering te leiden).  

De week nadien verwachten we jullie allemaal op zondag 16 september voor 

de startdag van 14 tot 17 uur aan de lokalen. Iedereen die 6 jaar is of in het 

eerste leerjaar zit is welkom om te kijken wat scouting betekent en of het iets 

voor je is, of om te kijken wie je leiding wordt tijdens het komende scoutsjaar. 

Het belooft alvast een hele leuke dag te worden.  

Op zondag 14 oktober is het dianamidag. Traditiegetrouw wordt dit een hele 

show. Om 14 uur begint de vergadering. Deze zal plaats vinden aan het 

Koetshuis (Kristus Koninglaan, 1760 Roosdaal). Om 17 uur kunnen jullie 

samen met jullie ouders, oma’s en opa’s, … de hele familie komen kijken naar 

de foto’s van het voorbije kamp in Robertville.  

Voor vragen kunnen jullie mailen naar scoutsborchtlombeek@gmail.com. 

Ook dit jaar hebben alle takken een persoonlijk email-adres:  

- Kapoenen:  kapoenen.scoutsBorchlombeek@gmail.com 

- Wouters: wouters.scoutsBorchlombeek@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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beste kapoenen 

Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken. Voor 

sommigen van jullie zal dit al je 2
e
 jaar scouts 

zijn en voor sommigen is de scouts een 

nieuwe start. Voor je begint zal je dit boekje 

krijgen, dit is onze maandschors. Om de 2 

maand zal er een nieuwe versie verschijnen, je 

kan er telkens de planning van de komende 2 maanden in terugvinden. Zoals 

je ziet begint het scoutsjaar op 16 september met onze startdag. Ben je nog 

niet zeker of de scouts iets voor jou is? Geen probleem! Kom gerust eens naar 

de startdag om je leiding te leren kennen, je mag 3 keer gratis komen 

proberen alvorens je in te schrijven. Op ons Tuinfeest kan ook altijd om 

informatie over de activiteiten, werking,… komen vragen aan de scoutsinfo 

stand. Hier kan je je ook onmiddellijk laten inschrijven.  

Wij zijn klaar voor een spetterrend, mega super fantastisch leuk nieuw 

scoutsjaar, jullie ook?  

Groetjes 

Jullie (tot en met de startdag want dan ga je het ontdekken) geheime leiding  

 

Zaterdag 1 september 
Vandaag houden wij ons jaarlijks Tuinfeest! Je bent welkom aan de 
scoutslokalen (Pastoriestraat 5, Borchtlombeek) vanaf 16 uur om te komen 
smullen van het heerlijke varken aan ’t spit of onze zelfgemaakte 
pannenkoeken. Je kan je er laten schminken in de mooiste prinses of de 
stoerste piraat waarna je je helemaal kan uitleven in het springkasteel. Reden 
te meer om even langs te komen! ’s Avonds kan je genieten van het optreden 
van een live band terwijl je aan ons kampvuur zit. En als je nog vragen had, 
kan je altijd eens langskomen bij onze scoutsinfo stand waar de leiding voor je 
klaar staat. Tot dan! 
 
Zondag 2 september 
De leiding zal vandaag alles opruimen van het tuinfeest dus helaas is het 
vandaag geen scouts . Je zal nog even moeten wachten maar we beloven 
dat het de moeite waard is, echt waar.  
 
Zondag 9 september 
De leiding is nog steeds moe van het tuinfeest en het opruimen hiervan. Het is 
vandaag dus geen scouts. Nog 1 weekje rust en dan beginnen we aan het 
echte werk. Volgende zondag zal het scoutsjaar van start gaan, hopelijk zien 
we jullie dan! 
 
Zondag 16 september 
Vandaag is DE dag van het jaar waar jullie allemaal op hebben gewacht. Onze 
mega zotte, knotsgekke, ongeloofelijk leuke STARTDAG!!!!! Kom allemaal van 
14 uur tot 17 uur naar de scoutslokalen en ontdek wie jullie leiding zal zijn 
van dit jaar. Ook al ben je nog niet zeker of je naar de scouts wil komen, je 
bent zeker en vast welkom om eens te proberen! Tot dan! 



 

 

 

 

Zondag 23 september 
Omdat jullie mekaar nog niet zo goed kennen 
en er weer veel nieuwe kindjes zijn, doen we 
vandaag een kennismakingsvergadering. 
Van 14u tot 17u zullen we aan de 
scoutslokalen allemaal spelletjes spelen om 

mekaar beter te leren kennen.  
 
Zondag 30 september 
Hebben jullie ooit al eens voetbal gespeeld met een pingpong balletje? Of 
badminton met een voetbal? Vandaag is die dag! We doen mega – mini 
vergadering dus kom zeker ontdekken wat dit allemaal inhoud van 14u tot 
17u aan de scoutslokalen. 
 
Zondag 7 oktober 
Vandaag is het helaas geen vergadering want de leiding is op 
planningsweekend zodat we een heel jaar kunnen plannen voor jullie. Tot 
volgende week. 
 
Zondag 14 oktober 
Na een spetterend kamp volgt ook een gezellige dia – namiddag met alle 
foto’s die op kamp genomen zijn. Deze worden afgespeeld in de zaal in het 
koetshuis daarom doen we vandaag speciaal een herfstvergadering op 
verplaatsing. We verwachten jullie om 14 uur aan de achterkant (= de 
speelweide) van het koetshuis waar de ouders om 17 uur welkom zijn om 
naar de foto’s te komen kijken welke vooraf gegaan worden door een act 
van de kinderen.  
 
Zondag 21 oktober 
Als afsluiter van oktober gaan we vandaag naar het bos! Jullie mogen om 14 
uur afgezet worden aan de ingang van Neigembos via de Neerstraat waar 
jullie om 17 uur weer opgehaald mogen worden. De Neerstraat is een 
doodlopend straatje met op het einde weinig plaats om te draaien dus je kan 
best te voet naar het einde komen. Doe zeker kleren aan die tegen een stootje 
kunnen. 
 
Zondag 28 oktober 
Vandaag is het de laatste zondag van de maand en naar aloude traditie is het 
dan geen scouts. Tot volgende week, dan zijn we er weer met knotsgekke 
spelletjes. 
 

 



 

 

 

 

 

!!!!Om al in je agenda te noteren!!!! 
Ons eerste kapoenenweekend zal doorgaan 
van zaterdag 3 op zondag 4 november. Hou 
deze datum zeker vrij! Het weekendboekje met 

alle info krijg je via mail toegestuurd. Indien je dit 2 weken voor aanvang van 
het weekend nog niet gekregen hebt, mag je er ons zeker naar vragen. Soms 
loopt er al eens iets fout met de mails, zo ben je zeker dat ook jij mee op 
weekend kan.  
Ook ons kamp op het einde van het jaar ligt al vast. Dit gaat naar jaarlijkse 
gewoonte door van 25 juli 2019 tot 31 juli 2019. 
Onze eerste maandschors zit er al op, hopelijk vonden jullie het begin al leuk 
want dit was nog maar een voorsmaakje voor de rest van het jaar.  
 

Voor eventuele vragen en opmerking kunnen jullie ons altijd bereiken via 

kapoenen.scoutsborchtlombeek@gmail.com. 

 

 



 

 

 

Dag wouters! 

 

 

Hier is hij dan eindelijk. De maandschors die 

samen komt met het nieuwe scoutsjaar. Wij 

hebben er alvast super veel zin. Hopelijk jullie 

ook? 

 

Zaterdag 1 september: 

 

Vandaag is het geen vergadering want het is 

ons jaarlijks tuinfeest. Jullie zijn samen met jullie hele familie en al jullie 

vrienden welkom! We beginnen om 16 uur aan onze lokale. Kom zeker eens 

langs voor een hapje en een drankje en als afsluiter natuurlijk ons gezellig 

kampvuur. 

 

Zondag 2 september 

 

Vandaag ruimt de leiding alles op van het tuinfeest. Het is dus geen 

vergadering zijn vandaag. 

 

Zondag 9 september 

 

De leiding moet nog even uitrusten van het tuinfeest en de opruim. Het is 

vandaag geen vergadering. 

 

Zondag 16 september 

 

Vandaag is D-day. Eindelijk kunnen we beginnen aan het nieuwe scoutsjaar. 

Zin om een super leuke dag te beleven? Benieuwd wie jullie leiding is? Kom 

dan zeker naar onze lokalen van 14u tot 17u. 

 

Zondag 23 september 

 

Vandaag doen we een kennismakingsvergadering. Vandaag leren we elkaar 

beter kennen zodat we met een goede start kunnen beginnen aan het nieuwe 

scoutsjaar.  

 

Zondag 30 september 

 

Hebben jullie ooit al oude indianen verhalen gehoord? Ja? Aaah dan hebben 

jullie zeker al gehoord van “De Schat van Manke Bizon”. Nee? Toch nog niet 

van gehoord? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de lokalen en kom te 

weten die deze indiaan was.  

 
 



 

 

 

 

 

 

Zondag 7 oktober 

 

Vandaag is het geen vergadering. De leiding 

is op leidingsweekend om het komende 

scouts jaar te plannen. 

 

 

Zondag 14 Oktober  

 

Het is dia-namidag. We spreken vandaag af aan het koetshuis (aan de 

speelweide) om 14u. Om 17u kunnen jullie samen met jullie ouders en jullie 

hele familie komen kijken naar de foto’s van het afgelopen kamp in Robertville. 

 

Zondag 21 Oktober 

 

Het jaar is nog maar net begonnen maar toch gaan we deze vergadering op 

reis. Naar waar? Waar we maar naartoe willen, want vandaag hebben we een 

“reis rond de wereld” vergadering. Benieuwd welke plaatsen we gaan 

bezoeken? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar onze lokalen. 

 

Zondag 28 oktober 

 

Het is vandaag de laatste van de maand en naar al oude traditie die al afstamt 

van in de tijd van Manke Bizon en zijn indianen is het vandaag geen 

vergadering. 

 

Wij hebben er al vast heel veel zin in. Hopelijk jullie ook? 

 

Veel groetjes van jullie nu nog geheime leiding.  

 
 



 

 

 

 

Dag liefste jonggivers! Eindelijk kan het nieuwe scoutsjaar 
weer beginnen, waar jullie hopelijk even hard naar uitkijken 
als wij (jullie nu nog geheime leiding). We gaan er samen met 
jullie een geweldig jaar van maken! 

 
Zaterdag 1/9 
Naar jaarlijkse gewoonte is het tuinfeest. Kom 
zeker vanaf 16u samen met jullie vrienden en 
familie genieten van varken aan het spit, 
kampvuur en de muziek van een geweldig 
bandje.  
 

Zondag 2/9 
Omdat het gisteren tuinfeest was en de leiding hier nog alles van moet 
opruimen, is het vandaag geen scouts. 
 
Zondag 9/9 
Aangezien de leiding nog moet uitrusten van het tuinfeest vorige week, is er 
deze week jammer genoeg geen scouts.  
 
Zondag 16/9  
Joepie! Eindelijk is het dan zover, de eerste vergadering van het scoutsjaar: 
de startdag! Kom zeker naar de scoutslokalen van 14u tot 17u als jullie willen 
weten wie jullie nieuwe leiding is. Twijfel ook zeker niet om vrienden mee te 
nemen. 
 
Zondag 23/9 
Nu jullie eindelijk weten wie jullie leiding is, is het tijd om elkaar wat beter te 
leren kennen en eens te kijken wat jullie graag zouden doen. Daarom is er een 
kennismakings- en planningsvergadering van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
Zondag 30/9 
De verkiezingen komen eraan en ook in de scouts is dit niet anders. Daarom 
organiseren wij van 14u tot 17u onze eigen scoutsverkiezingen.  
 
Zondag 7/10 
Deze week is er spijtig genoeg geen vergadering want de leiding is op 
leidingsweekend, maar niet getreurd, volgende week staan we er terug! 
 
Zondag 14/10 
Spaghetti, kip in de oven, lasagne, … Krijgen jullie al honger? Jullie mogen 
vandaag dan ook zelf iets lekker maken tijdens onze kookvergadering van 14u 
tot 17u aan de scoutslokalen. 
 

 

 

Jonggivers 



 

 

 

Zondag 21/10 
Vandaag gaan jullie de straten van Borchtlombeek city 
onveilig maken! Inderdaad, er staat jullie een superleuk 
dorpsspel te wachten! Kom zeker van 14u tot 17u naar de 
scouts om te weten te komen wat dit is. 

 
Zondag 28/10  
Naar aloude traditie is het ook deze laatste 
van de maand geen vergadering. 
 
 
We hopen dat jullie er even hard naar uitkijken 

als wij!  
Xoxo jullie geheime leiding 

Jonggivers  



 

 

 

Het is weer zover, de scouts gaat weer beginnen. Heb je zin 
om te weten te komen wie je nieuwe leiding is en wie er 
allemaal in je tak zit, kom dan zeker tussen 14u en 17u naar 
de scouts voor een leuke aftrap van het scoutsjaar. 
 

16/09: Startdag 
 
23/09: 3-rondenvergadering 
Vandaag spelen we een ultradeluxe versie van 
het legendarische 3-rondenspel, van 2 tot 5 
aan de lokalen. 
 
30/09: De Ronde van Borchtlombeek 

!Rodaniaaaaa, tutututuuuum! Vandaag komt de koers naar Borchtlombeek, 
van 2 tot 5 kunnen jullie deelnemen voor een podiumplaats in de ronde van 
Borchtlombeek. 
 
7/10: Geen vergadering 
Jammer genoeg is er vandaag geen vergadering want de leiding is op 
leidingsweekend. 
 
13/10: bosspel 
Iedereen word verwacht  tussen 19u en 22u voor een bosspel in 
Liedekerkebos. 
 
21/10 Epic mealtime 
Vandaag halen we de potten en pannen boven en gaan we de keuken 
induiken, we gaan namelijk een epische maaltijd maken tussen 10u en 14u 
aan de lokalen. 
 
28/10: Laatste van de maand 
Vandaag is er geen scouts aangezien het de laatste van de maand is, maar 
niet getreurd volgende maand zijn we al terug met meer. 



 

 

 

 


