
 

 

 



 

 

 

  
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 was het Mufasa. 

Hij zal er helaas het komende scoutsjaar niet meer 

bij zijn. We hebben ook goed nieuws. Dit jaar is er 

maar liefst 7 nieuwe leiding. Dit jaar zullen Abu en 

Kuzco (groepsleiding) alles in goede banen proberen te leiden. 

Voor vragen en/of opmerkingen  mogen jullie altijd mailen naar 

scoutsborchtlombeek@gmail.com.  

Bij vragen gericht aan de leiding van uw kind kan je steeds mailen naar het e-

mailadres per tak.  

Kapoenen: kapoenen.scoutsBorchtlombeek@gmail.com 

Wouters: wouters.scoutsBorchtlombeek@gmail.com 

 

Jonggidsen: jonggidsen.scoutsBorchtlombeek@gmail.com  

 

Jongverkenners: jvk.scoutsBorchtlombeek@gmail.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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

13 September:  
Vandaag is onze startdag!!! Kom ontdekken wie jouw nieuwe leiding is aan de 
scoutslokalen van 10 tot 13 uur aan de scoutslokalen 
 

20 September:  
Kennismakingsvergadering! Maak kennis met jullie nieuwe leiding en met jullie 
mede kapoenen. Van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 
 
 
4 Oktober:  
Leidingsweekend. Deze week is er geen scouts. Alle leiding gaat namelijk op 
weekend. We zien jullie terug volgende week. 
 
 
11 Oktober: 
Cowboys en Indianen vergadering. Het grote opperhoofd van de SuSiWoKa-
stam zit met een groot probleem en vraagt de kapoenen voor hulp. Wil je 
weten wat er mis is? Kom dan zeker van 10u tot 13u naar de scoutslokalen.  
 
 
18 Oktober:  
Olympische kapoenenspelen. De leiding wil eens zien wat een topatleten de 
kapoenen zijn. Kom zeker met jullie leukste sportkleren naar de scoutslokalen 
van 14u tot 17u. 
 
 
25 Oktober: 
Geen vergadering deze week. 

 

 

 



 

 

 

Zondag 13 september 
Wil je ontdekken wie jullie leiding is? Kom dan zeker naar 
de lokalen van 14u-17u. 

 
Zondag 27 september 
Heb je veel geluk in het spel? Dan is dit zeker 
je vergadering. Kom van 10u tot 13u aan de 
lokalen en speel met ons het grote gelukspel! 
 

 
Zondag 4 oktober 
Om het hele jaar goed voor te bereiden, is de 

leiding op leidingsweekend. Dit betekent jammer genoeg dus geen 
vergadering vandaag. 
 
Zondag 11 oktober 
Vandaag leren jullie de echte survivalskills die een scout nodig heeft. Van 
sjorren tot koken jullie leren het allemaal van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
Zondag 18 oktober.  
Vandaag gaan wij jullie sportvaardigheden testen tijdens de Borchtlombeekse 
spelen. Willen jullie aan elkaar laten zien dat je de beste bent in elke sport? 
Dan zijn jullie welkom van 10u tot 13u aan de lokalen.  
 

Zondag 25 oktober 
Lang lang geleden leefde er een machtige koning in Borchtlombeek, koning 
Ognir. Iedereen dacht dat hij al eeuwen dood was, maar is dat wel zo? Kom 
meer te weten over zijn verhaal van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.  

 
PS: Ons weekend vindt plaats op 6 t.e.m 8 november 

 
 
 



 

 

 

 
 20 september 
Vandaag is het de enige echte startdag van de jonggivers en 
givers van Scouts Borchtlombeek. Trek jullie uniform aan, 
leer jullie wet vanbuiten en kom van 10u tot 13u ontdekken 
wie jullie leiding dit jaar zal zijn.  

Jonggidsen:  
We zijn jonggidsen, we wagen het avontuur 
We zijn eerlijk en delen onze vreugde 
We willen winnen maar kunnen verliezen 
We leven graag in de natuur  
We zijn vaardig en tot luisteren bereid 
Onze grootste vreugd is plezier te doen 

Vriendschap is onze gids  
 

Jongverkenners: 
Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad 
Hij doet mee en zet zich in 
Hij wil winnen maar kan verliezen 
Hij leeft oprecht tegenover zichzelf en anderen rondom hem  
Hij is een opmerkzaam ontdekker  
Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt 
Hij is fijn in zijn optreden 
Hij helpt graag waar hij kan  
 
 
27 september  
Scroll snel eens door je Facebook startpagina, bekijk dat ene bekende dansje 
op TikTok en oefen die ene coole Instagram-pose nog een laatste keer zodat 
jullie helemaal op de hoogte zijn van de laatste trends. Deze zullen namelijk 
goed van pas komen op onze sociale media-vergadering. Jullie worden van 
14u tot 17u verwacht op de scouts.  
 

4 oktober  
Dit weekend is de leiding op leidingsweekend en zal het dus geen scouts zijn 
☹. 
 

 

11 oktober  
Vandaag spreken we af aan de kerk van Borchtlombeek om 14u voor ons 
megacool dorpsspel. VERGEET GEEN MONDMASKER!!!! 
 

18 oktober  
Vandaag zorgen we ervoor dat jullie de naam ‘jonggiver’ waardig worden. Dit 
zullen we doen op onze techniekenvergadering van 10u tot 13u aan de 
scoutslokalen.  
 

Jonggivers 
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Ons weekend zal doorgaan van 30 oktober tot 1 november. Meer info volgt 
nog in het weekendboekje.  

 



 

 

 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 

 

Dag lieve givertjes :) 

vandaag is het startdag, de dag waarop jullie te weten komen 

met welke leiding jullie het komende jaar zitten 

opgescheept. Het voordeel is dat het na 

Mufasa alleen maar leukere leding kan 

worden :p ( love you mufasa moest je dit lezen 

xxx)   

Afspraak van 10 tot 13 aan de lokalen :)) 

 
ZONDAG 27 SEPTEMBER 

 

Omdat de leiding jullie beter wilt leren kennen en jullie de nieuwe leden 

misschien nog wat beter moeten leren kennen is het vandaag 

‘grotegiverkennismakingsspelletjesvergaderingmetvertrouwensspelletje

sopgivvermaat’ 

afspraak van 14 tot 17 aan de lokalen. 

 

ZONDAG 4 OKTOBER  

 
Aangezien de leiding op leidingsweekend is, is het vandaag geen vergadering.  
 
 

ZONDAG 11 OKTOBER  

 

Ook deze week helaas geen vergadering, tot volgende week ! 

 

 

ZONDAG 18 OKTOBER 

 

Als jullie dit lezen hebben jullie de corona pandemie voorlopig nog overleefd, 

proficiat. De chinezen hebben duidelijk een zeer amateuristisch virus 

ontwikkeld. Kom naar de scouts en toon dat je beter kan in deze heuse plague 

inc vergadering. Afspraak van 10 tot 13 aan de lokalen. 

(disclaimer: het is maar een spel, maak u geen zorgen xxx) 

 

ZONDAG 25 OKTOBER  

 

het is vollop herfst dus ideaal voor een bosspel. Er is recent een bom 

gevonden in neigem bos en aangezien de mannen van DOVO nog op congé 

zijn hebben ze er niet beter op gevonden dan de givers in te schakelen. Laat 

uw vaderland niet in de steek en begeeft u allen richting neerstraat om 14u. 

Tegen 17u zou alles weer in orde moeten zijn en mogen jullie weer naar huis. 

 


