
 

 

 



 

 

 

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. Dankzij deze goede verkoop 
kunnen we weer 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. 
 
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 Graag willen we nog een warme 
oproep doen voor de actie van Joyvalle/ Appelsientje ‘Lekker op kamp’. 
Per 10 gespaarde flapjes krijgen we 1 liter gratis melk/appelsiensap voor 
op kamp. Jullie kunnen jullie gespaarde flapjes steeds afgeven aan de 
leiding! Meer informatie over deze actie kunnen jullie vinden op https://
lekkeropkamp.be/nl. Ook Lotus doet een actie ‘Lotus op kamp’. Gelieve 
ons de gespaarde codes af te geven. Meer informatie vinden jullie op 
http://www.lotusbakeries.be/. Indien jullie weet hebben van andere 
inzamelacties voor jeugdbewegingen mogen jullie dit altijd laten weten. 
We zoeken ook nog sponsors voor ons kamp voor eten etc. Indien jullie 
een idee hebben, aarzel dan zeker niet om een mailtje te sturen. Alvast 
heel erg bedankt! 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 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:  

De Vilanderstraat 6A 

9300 Aalst 

Telefoon: 

(053) 71.19.79 

E-mail 

winkel.aalst@hopper.be 

 

Openingsuren 

Open op woensdag van 13 u 30 tot 18 u. 

Zaterdag van 10 u tot 12 u 30 en van 13 u 30 tot 17.30 u. 

Vanaf mei tot en met oktober is de winkel open op vrijdagnamiddag van 14u 

tot 18u. 

 

Internet 

http://www.hopper.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Zondag 4 maart 
Omdat jullie leiding op leidingsweekend gaat, is het geen verga-
dering. Daar kiezen we het kampthema. Rarara… Spannend…  
 
Zondag 11 maart 
Breng jullie leukste gezelschapsspelletje mee want vandaag gaan we 
testen wie het leukste spel heeft! Omdat we natuurlijk scouts blijven, gaan 
we niet een hele namiddag gezelschapspelletjes spelen. We maken er 
een actieve namiddag van! Jullie worden verwacht van 14u-17u aan de 
scoutslokalen. 
 
Zondag 18 maart 
Superman, Batman, Wonder Woman, maar ook super-
schurken zoals Harley Quinn of The Joker… Jullie kennen 
ze allemaal wel. Tijd voor een grote strijd tussen de be-
kendste schurken en helden! Kom verkleed als je lieve-
lingsheld of –schurk naar de scoutslokalen van 14u-17u. 
 
Zaterdag 24 maart 
Vandaag brengt de leiding de bestelde wafels rond. De kapoentjes hoe-
ven natuurlijk niets te doen, maar we willen jullie hier toch nog eens aan 
herinneren! 
 
Zondag 25 maart 
Ook dit jaar gaan we weer op kamp. Om leuke dingen te doen op kamp 
gaan we vandaag een winstgevende vergadering doen. Zo verdienen 
we wat extra geld voor onze takkas, en kunnen we eens iets extra cool 
doen op kamp! De winstgevende activiteit gaat door aan de scoutslokalen 
van 14u-17u. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Weekend 30-31 maart – 1 april 
Jippieeeeee!!!!! Ein-de-lijk! Ons TWEEDE KAPOENENWEEKEND!!! 
Zijn jullie net zo enthousiast als ons? Zitten jullie ook boordevol ener-
gie??? Willen jullie nog eens zot doen??? Mis ons supertofcoolprachtig-
fantastisch weekend dan zeker niet! 
Meer info volgt binnenkort nog via mail. 1 april is het Pasen maar door 
een bachelorproef en stage kunnen we het weekend jammer genoeg 
niet verleggen. Daarom korten we het weekend in en kunnen jullie de 
kapoenen zondag eventueel vroeger ophalen om naar familie te gaan. 
 
Zondag 8 april 
Vandaag gaan we zwemmen! We spreken af 
om 9u30 aan het zwembad De Kleine Dender in 
Ninove. Jullie mogen weer opgehaald worden 
om 11u30. Breng zeker een zwembroek/
badpak, handdoek en 4 euro mee. Tot dan, wa-
terratjes! 
 
Zondag 15 april 
Zijn jullie Goofy, Gloria en Dori ook wat beu? Tijd voor wat verande-
ring? Dan is het vandaag jullie geluksdag want het is leidingswissel! 
Benieuwd wie vandaag leiding staat bij de kapoenen? Kom dan zeker 
van 14u-17u naar de scoutslokalen. 
 
Zondag 22 april 
Dag omgekeerde het is vandaag. (Vandaag is het omgekeerde dag.) 
Omgekeerd alles dus doen we. (We doen dus alles omgekeerd.) Bin-
nenstebuiten kleren jullie met 14u-17u van scoutslokalen de aan jullie 
verwachten we. (We verwachten jullie aan de scoutslokalen van 14u-
17u met jullie kleren binnenstebuiten!) 

 
Zondag 29 april 
Laatste van de maand, spijtig genoeg 
geen vergadering deze week :’( . Maar 
niet getreurd, er zijn hierna nog 2 maand 
om ons vuil te maken en om ons te amu-
seren! Wat een geluk! 
 
 



 

 

 

Zondag 04/03 
Er is spijtig genoeg geen vergadering omdat de leiding 

op weekend zijn. 
 
Zondag 11/03 
Lopen? Voetbal? Tennis? Jazeker! Maar 
dat niet alleen, kom vandaag van 14u tot 
17u aan de lokalen om te kijken welke 
andere sporten er nog te beleven vallen! 
 
Zondag 18/03 

Wie van de wouters is de snelste,slimste, lenigste en sterkste? Maar 1 
manier om dat te weten te komen, kom naar de scoutslokalen om 14u 
en tegen 17u weet je het! 
 
Zaterdag 24/03 
Vandaag gaan we een fakkeltocht houden. We beginnen om 19u met 
onze fakkels te maken en om 21 is onze tocht afgelopen. 
 
Zondag 01/04 
Zijn jullie klaar om van 14u tot 17u samen met de leiding door de tijd en 
ruimte te reizen? Er staat jullie heel wat te wachten! Ons avontuur start 
aan de lokalen. 
 
Zondag 08/04 
Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe het is om in het leger te zitten, kom 
van 14u tot 17u naar de lokalen om het zelf eens mee te maken! 
 
Zondag 15/04 
Van 14u tot 17u aan de lokalen hebben jullie eens andere leiding. 
Benieuwd van wie je leiding krijgt? Zeker komen! 
 
Zondag 22/04 
Vandaag gaan op verkenning in de jungle, om 14u gaan we de jungle 
van neigembos binnen en we komen er om 17u uit. Het adres waar we 
jullie verwachten is Neerstraat Gooik 1755, het bos is aan het einde van 
de straat. 
 
Vrijdag –zaterdag-zondag 27-28-29/04 
Dit weekend is het jullie 2

e
 weekend, meer info vinden jullie in het 

weekendboekje. 



 

 

 

Zondag 4 maart 2018 
Omdat de leiding dit weekend op leidingsweekend is om 
de rest van het scoutsjaar en het kamp te plannen en te 
bespreken, is het vandaag jammer genoeg geen 
vergadering. Tot volgende week! 

 
Zondag 11 maart 2018 
Omdat onze vorige winstgevende 
vergadering, de wc-rollen verkoop, 
letterlijk in het water is gevallen proberen 
we het vandaag nog eens opnieuw. We 
verwachten jullie van 14-17 uur aan de 

lokalen. Tot dan! 
 
Zondag 18 maart 2018 
Aangezien dit reeds de voorlaatste maandschors van het jaar is en het 
kamp in aantocht komt, wordt het tijd dat we eens gaan uittesten… wat 
voor een goede wandelaars jullie wel niet zijn! Vandaag gaan we op 
dropping van 13 tot 17 uur. Om 17 uur mogen jullie, zoals gewoonlijk, 
worden opgehaald aan het kerkplein. Meer informatie over het vertrek 
krijgen jullie later nog. 
 
Zondag 25 maart 2018 
Tijdens de voorlaatste maandschors van het jaar blijven de eeuwige 
tradities voor een keertje niet gelden: vandaag is het uitzonderlijk wel 
vergadering op de laatste van de maand wegens het de eerste zondag 
van de maand geen vergadering was omdat jullie leiding op weekend 
was. Benieuwd wat we deze week voor jullie in petto hebben? Kom dan 
zeker naar de scouts van 14-17 uur! Tot dan. 
 
 

 

 

Jonggidsen 



 

 

 

Zaterdag 31 maart 2018 

Deze zaterdagavond is het hoog tijd voor een echte 

girlsnight met alle Jonggidsen (en Anton ook natuurlijk, 

niet te vergeten). We spreken om 19 uur af aan de 

lokalen. Hier mogen jullie terug worden opgehaald om 

21 uur. Kom gerust in je mooiste, meest 

meisjesachtige kleedje! (net zoals jullie 

leiding, hihi) 

Vrijdag 6 april– zondag 8 april 2018 
Dit weekend is het eindelijk tijd voor ons 

tweede Jonggidsenweekend van dit jaar! Wij hopen dat jullie, net als 
vorig weekend, talrijk aanwezig zullen zijn. Meer informatie krijgen jullie 
via het weekendboekje dat we jullie binnenkort zullen bezorgen.  
 
Zondag 15 april 2018 
Omdat jullie jullie eigen leiding na enkele maandschorsen misschien al 
een beetje beu beginnen worden (wat ons zou verbazen, maar toch) is 
het vandaag voor de verandering eens een leidingswissel! Wil je weten 
welke toffe (maar niet toffer dan ons) leiding jullie deze namiddag een 
leuke vergadering zal bezorgen? Kom dan zeker naar de scouts van 14-
17 uur! Tot dan. 
 
Zondag 22 april 2018 
Zoals eerder deze maandschors al vermeld, komt het kamp dichter en 
dichterbij. Naast een dropping is het dan ook tijd voor een technieken 
vergadering. Niet de meest leuke vergadering, maar wel belangrijk als 
jullie geen half kamp willen besteden aan het opzetten van tenten en 
jullie patrouillehoek. Komen geblazen dus! We verwachten jullie van 10 
tot 17 uur aan onze lokalen. 
 
Zondag 29 april 2018 
Na jullie zware vergadering van vorige week is het vandaag geen 
vergadering zodat jullie wat kunnen bekomen. Mopje! Het is geen 
vergadering omdat het de laatste van de maand is. Tot volgende 
maand! Xoxo  
 

Jonggidsen 



 

 

 

Hey Jongverkenners, we zitten al aan de voorlaatste 
maandschors van dit scoutsjaar. In de komende 2 
maanden staan er weer heel wat leuke dingen gepland 
en ook enkele zaken ter voorbereiding van het kamp dat 
er ook zit aan te komen. 

 
4 maart: 
Aangezien de leiding net terug is van 
leidingsweekend is er vandaag geen 
vergadering  maar niet getreurd er zitten 
weer enkele leuke vergaderingen aan te 
komen. 

 
11 maart:  
Vandaag gaan we op safari naar de steppes van Borchtlombeek, bereid 
jullie maar voor op tropische avonturen van 2 tot 5 aan de scouts. 
 
18 maart: 
Vandaag hebben we een heel belangrijke verrassing voor jullie in petto, 
kom dus zeker van 2 tot 5 naar de scouts deze zondag. 
 
25maart:  
Vandaag gaan we proberen om wat meer centjes te verdienen zodat we 
op kamp eens iets zots kunnen gaan doen. 
 
1 april:  
Vandaag gaan we jullie van rekruten tot echte para’s ombouwen van 2 
tot 5 aan de lokalen. Geef Acht! 
 
6-8 april:  
Op een momenteel top secret locatie doen we ons tweede weekend, 
meer info volgt later in het weekendboekje. 
 
15 april:  
Vandaag zien jullie ons niet, ben je ook benieuwd wat de andere leiding 
uit hun mouw kan schudden kom dan zeker van 2 tot 5 naar de scouts. 
 
22 april:   
Aangezien het kamp steeds dichterbij komt gaan we vandaag onze 
technieken wat bijschaven, van 10-17u gaan we samen aan onze 
technieken werken zodat het op kamp wat vooruitgaat met de opbouw. 
 

29 april:  
Vandaag is het geen vergadering 

Jongverkenners  



 

 

 

Hey givers, ook deze maand staan er weer heel wat leuke 
activiteiten gepland. Misschien zelfs een leefweek… 
 
4 maart 
Deze zondag is het jammergenoeg geen vergadering. De leiding 

vertrekt zelf op weekend om jullie kamp voor te 
bereiden. Geen getreur, volgende week hebben we 
weer een leuke vergadering voor jullie in petto! 
 
11 maart 
Voor te stemmen zijn jullie nog te jong maar dat 
maakt in dit spel niet uit. Vandaag spelen we een 
boeiend politiek spel! Welke partij ligt jullie aan het 
hart? En wat weten jullie van onze politiek? Kom 
zeker af van 14u tot 17u. Het is vergadering aan de 

scouts. 
 
18 maart: dorpspel 
Vandaag doen we een dorpspel in het pitoreske Borchtlombeek.  Vergeet zeker jullie 
uniform (groene broek en hemd!) niet aan te doen. Het is gewoon vergadering van 
14u tot 17u aan de lokalen. 
 
25 maart 
Deze zondag gaan we voor een echte scoutsactiviteit, namelijk technieken! Niet de 
meest geliefde vergadering van sommige givers maar des te belangrijker! Kom zeker 
om je sjortechnieken en tentopzetskills nog bij te spijkeren voor het kamp. We doen 
vergadering van 14u tot 17u. Jullie worden aan de lokalen verwacht. 
 
1 april 
Zijn jullie verslingerd aan facebook? Hebben jullie een ongeloofelijke streak op 
snapchat? Dan is deze vergadering zeker iets voor jou! We spelen het sociale-
mediaspel! Haal jullie kennis maar boven millenials! We verwachten jullie van 14u tot 
17u aan de lokalen. 
 
6-8 april 
Dit weekend is het tijd voor het tweede giverweekend van dit scoutsjaar. Meer 
informatie volgt later via het weekendboekje. 
 
15 april 
We weten wel dat niemand aan jullie fanatastische leiding kan tippen maar enkele 
andere leiding wil toch een keer proberen. Vandaag is het leidingswissel. Hebben 
jullie ook nood aan wat afwisseling? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de scouts. 
 
22 april 
Vandaag doen we een ... quiz! Klinkt saai? Dit is echter geen gewone quiz maar de 
enige echte pisquiz! Kom zeker van 14u tot 17u naar de lokalen! 
 
29 april 
Laatste van de maand en dus geen vergadering. 
 


