
 

 

 



 

 

 

Hallo allemaal! 
 
Om te beginnen willen we iedereen bedanken die 
ons gesteund heeft door naar onze 
Streekbierenavond te komen. Het was een groot 
succes, net zoals de wafelverkoop! 
De kapoen/wouter en de jonggids/
jongverkenner/giver die het meest verkocht 
heeft, mag binnenkort nog een klein cadeautje 

verwachten! 
 
De voorbij twee maanden zijn alweer voorbij gevlogen en het is alweer tijd voor 
een nieuwe maandschors! Voor jullie ontdekken wat jullie leiding voor jullie in 
petto heeft, hier nog enkele dienstmededelingen: 
 
De komende maanden gaan alle takken op weekend. De kapoenen gaan op 
weekend 14, 15 en 16 april in onze eigen lokalen. De wouters gaan ook in onze 
lokalen op weekend op 24, 25 en 26 maart. De Jonggidsen en Jongverkenners 
gaan samen op weekend 14, 15 en 16 april. De Givers gaan ook nog op weekend. 
Verdere informatie ontvangen jullie via mail. 
 

 



 

 

 

En om af te sluiten nog eens een kleine 
herinnering aan ons fantastische kamp, want dat 
wordt het ongetwijfeld! De Wouters, Jonggidsen, 
Jongverkenners en Givers houden best 22 tot 31 
juli vrij in hun agenda, de Kapoenen zorgen er 
best voor dat zij van 25 tot 31 juli mee kunnen 
naar een onvergetelijk kamp. Informatie hierover 
ontvangen jullie begin juli in jullie brievenbus! 
Dit jaar houden we opnieuw een 

kampinschrijfdag, die doorgaat op zondag 7 mei om 17 uur in de lokalen. Op dat 
moment kan iedereen die dat wil zich al inschrijven, behalve de nieuwe leden. 
Hierbij komen we graag thuis eens langs. Ook bij de andere leden die zich op de 
kampinschrijfdag nog niet ingeschreven hebben, komen we thuis langs. 
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/.  
Alvast heel erg bedankt! 
 
Een stevige scoutslinker, 
De leidingsploeg 
Merida, Pongo, Hagrid, Dori, Koda, Waldo, Pingu, Sarabi, Abu, Pebbels en Gloria 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 maart 
Deze zondag is het jammergenoeg geen vergadering. De leiding gaat namelijk zelf op 
weekend. Volgende week staan we weer 100% klaar voor jullie! 
 
12 maart 
Deze zondag doen we iets superspeciaal! Jullie gaan geen spelletjes met ons, de beste 
kapoenenleiding ooit, spelen maar met leiding van andere takken. Misschien wel Abu 
van de jongverkenners of Pebbles van de givers? Als je net als wij supernieuwsgierig 
bent, kom dan zeker van 2 tot 5 naar de scouts. PS: verkleed jullie in thema jungle! 
 
19 maart  
Vandaag halen we de kok/kunstenaar in jullie naar boven. We gaan iets lekkers bak-
ken én samen een kunstwerk maken. Deze kunnen jullie mama en papa na de verga-
dering kopen. De winst gaat naar een -hopelijk- supertof kamp! Jullie worden zoals 
altijd van 2 tot 5 aan de scoutslokalen verwacht. 
 
26 maart 
Wie houdt er van speelgoed? Iedereen! Kom deze zondag dus zeker want ... 
(tromgeroffel): vandaag doen we een groot legospel! Als jullie willen weten wat dit 
inhoudt, kom dan zeker van 2 tot 5 naar de scouts. 
 
2 april 
Wanneer mogen we in het bos speeelen? Een vraag die de leiding meer dan 1 keer per 
vergadering hoort. Vandaag kunnen jullie je helemaal uitleven. De scout in jullie zal 
ook blij zijn met deze vergadering, want het is bouw-een-kamp-vergadering! Deze 
vindt zoals altijd plaats aan de scoutslokalen van 2 tot 5. 
 
9 april 
Pang! Vandaag is het cowboyvergadering. Trek die cowboylaarzen en hoed maar aan 
want wij brengen het wilde westen naar Borchtlombeek! We verwachten jullie van 2 
tot 5 aan de scoutslokalen. 
 
14-15-16 april 
Eindelijk, ons langverwachte weekend. Dit tweede weekend vindt plaats aan de 
scoutslokalen in tenten. Zorg dus zeker dat je een veldbed/matras/matje hebt en een 
goede slaapzak. Verdere info over thema,uren,...  volgt later via het weekendboekje. 
 
23 april 
Vandaag gaan we zwemmen samen met de wouters. We verwachten jullie om 9u30 
aan de kleine dender in Ninove. Jullie mogen terug opgehaald worden om 12u. Ver-
geet zeker je zwemgerief en 3 euro niet mee te brengen. 
 
30 april 
Deze zondag is het geen vergadering. Niet getreur volgende week staat er weer een 
fantastische vergadering voor jullie klaar! 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Dag liefste woutertjes! Hier zijn we alweer met de voorlaatste 
maandschors voor dit jaar! We hebben goede vooruitzichten: de 

zon schijnt meer en meer, de lente komt eraan,… dit 
betekent natuurlijk éxtra fun op de scouts! Wij staan 
al klaar voor de volgende twee maand en hopelijk 
kunnen we jullie allemaal verwachten. 
 
Zondag 5 maart: 
Vandaag is het uitzonderlijk geen scouts. De leiding 
is op weekend om het super toffe, coole, actieve 
kamp voor te bereiden. Tot volgende week! 

 
Zondag 12 maart: 
Ben je Koda, Waldo en Dori even beu? (Dat kan toch niet???) Geen nood, vandaag is het 
leidingswissel! Als je wilt weten wie bij jullie leiding staat deze week, moet je zeker naar 
de scoutslokalen komen van 14-17u. Tot dan! 
 
Zondag 19 maart: 
Vandaag is het… Marginale fitnessvergadering! Trek je meest fluo, flashy sportkleren aan 
en kom met ons dansen, springen, lopen! Wij verwachten jullie om 14u aan de scouts en 
jullie ouders mogen jullie om 17u weer ophalen. 
 
24-25-26 maart: 
Eindelijk ons tweede wouterweekend! Jullie krijgen in de loop van maart nog wat meer 
informatie via mail. Het weekend gaat door in de scoutslokalen in tenten. 
 
Zondag 2 april: 
Deze zondag is het geen vergadering omdat het vorig weekend ons wouterweekend was. 
Tot volgende week! 
 
Zondag 9 april: 
Pasen komt een weekje vroeger bij ons! Vandaag gaan we een winstgevende activiteit 
doen om onze wouterkas te spijzen. Met dat geld kunnen we dan enkele leuke dingen 
doen op kamp! We gaan paaseitjes verkopen in Borchtlombeek. Jullie zullen nog een 
mailtje krijgen met wat meer informatie. We verwachten jullie om 14u en jullie mogen 
naar huis om 17u. 
 
Zondag 16 april: 
Vandaag gaan we de mooiste deelgemeente ter wereld verkennen! Welke is dat dan? 
Borchtlombeek-city natuurlijk!!! Vandaag gaan we een dorpsspel spelen. We verwachten 
jullie om 14u aan de scoutslokalen en mogen om 17u weer opgehaald worden. 
 
Zondag 23 april: 
Vandaag gaan we samen met de kapoentjes gaan zwemmen in het zwembad de Kleine 
Dender in Ninove. Om 9u30 mogen gedropt worden en om 12 uur mogen jullie 
opgehaald worden. Tot dan! 



 

 

 

Hey Jonggidsen! 
 
Amai, ik kan het bijna niet geloven, maar… Dit is al de voorlaatste 
maandschors van dit scoutsjaar. Wat is het voorbij gevlogen!  
Ik wil jullie alvast meedelen dat ook dit jaar het kamp doorgaat van 
22 tot 31 juli. Hou dit dus zeker en vast vrij in jullie agenda! 

 
Voor maart en april staan er nog enkele leuke en 
belangrijke dingen op het programma: 
 

Zondag 5 maart: 
 
Vandaag is het geen vergadering. De leiding is op 

weekend geweest om het kamp te plannen (jaja, wij zijn daar al volop mee bezig!). We 
hebben het hele weekend druk vergaderd en gebrainstormd, dus zijn nu veel te moe om 
nog vergadering te doen! Maar het feit dat het vandaag geen vergadering is, heb ik vorige 
week al ruimschoots goed gemaakt! 
 
Zondag 12 maart: 
 
Vandaag staat er iets speciaals op het programma. Jullie gaan vandaag niet mij te zien 
krijgen, maar wel enkele ander leiding die het vandaag super leuk voor jullie gaan 
maken! Met andere woorden: vandaag is het leidingswissel! Ben je benieuwd wie 
vandaag jullie leiding zal zijn? Kom het dan zeker ontdekken, van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 

Zondag 19 maart: 
 
Wat moet gebeuren, moet gebeuren. Omdat ik dit kamp de mooiste patrouillehoek wil 
maken van scouts Borchtlombeek, zal er nog veel geoefend moeten worden! Maar ik ben 
ervan overtuigd dat jullie mijn verwachtingen zullen inlossen. Vandaag doen we opnieuw 
een techniekenvergadering. Sjorren, knopen leggen, … Alles wordt nog eens opgefrist! 
Ik verwacht jullie aan de lokalen van 12 uur tot 17 uur. Zie dat je je buikjes al rond 
gegeten hebt! Ik hoop dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn. Zoals ik al enkele keren zei: 
het is super ongelooflijk enorm kei hard belangrijk dat je kan sjorren!  
 
Zondag 26 maart: 
 
Vandaag doen we uitzonderlijk wel vergadering. Om onze kas nog wat te spijzen voor op 
kamp (zodat het echt een geweldig kamp wordt!), gaan we vandaag nog een laatste 
winstgevende vergadering doen. Ik verwacht jullie om 14 uur op een locatie die ik 
jullie later nog zal meedelen. Om 17 uur mogen jullie daar ook opnieuw worden 

opgehaald. Tot dan! 

Jonggidsen 



 

 

 

Zondag 2 april: 
 
Omdat het bosspel van vorige keer niet kon doorgaan door de slechte 
weersomstandigheden, wagen we vandaag een nieuwe poging. We 
gaan, samen met de Jongverkenners, een super cool bosspel spelen 
in Neigem bos! Ik verwacht jullie daar aan de ingang Neerstraat in 

Gooik om 14 uur. Rij alsjeblieft niet tot aan het bos, 
maar kom vanaf het begin van de straat te voet. Om 
17 uur mogen jullie daar opnieuw worden 
opgehaald.  
 

Zondag 9 april: 
 

Vandaag doen we eens iets speciaals. Ondertussen kennen jullie elkaar al (heel) goed, en 
hopelijk hebben jullie ook vertrouwen in elkaar. Om de band tussen ons nog sterker te 
maken, gaan we vandaag enkele vertrouwensspelletjes spelen. Ik verwacht jullie aan 
de lokalen van 14 uur tot 17 uur. Tot dan! 
 
Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 april: 
 
We gaan op Jonggidsenweekend! Over het hoe en het wat krijgen jullie nog een 
weekendboekje via mail, maar het wordt alvast super geweldig én het belooft een 
speciaal weekend te worden! Hopelijk kunnen jullie allemaal mee!  
Op zondag is het uiteraard geen vergadering meer.  
 

Zondag 23 april: 
 
Onze Rode Duivels, onze chocolade, ons bier, onze frietjes, ons witloof, onze aardbeien, … 
Allemaal zaken waar wij als (rasechte) Belgen trots op kunnen zijn! Vandaag gaan we ons 
België – landje eens extra in de verf zetten. Kom maar naar de lokalen van 14 uur tot 17 
uur voor een pure, Belgische vergadering. Tot dan! 
 
Zondag 30 april: 
 
Jaja, jullie kennen het ondertussen al. Vandaag is het de laatste zondag van deze maand, 
wat dus betekent dat het vandaag geen vergadering is. Tot volgende week! 
 
 
Zo, dit was het dan voor de maanden maart en april. Hopelijk hebben jullie er even veel 
zin in als ik!  
 
Tot snel! 
Groetjes 
Zoë 

Jonggidsen 



 

 

 

Hey jongverkenners, het is alweer de voorlaatste maandschors voor 
het kamp en deze 2 maanden worden weer maanden vol plezier! 
 
Zondag 05/03 
 
Het is weer zover, de leiding moet veel voorbereiden met onder 

andere het kamp. Daarom vertrekken we op 
leidingsweekend en is het dus geen vergadering. 
Tot volgende week!  
 
Zondag 12/03  
 
Na maanden Sarabi en Abu te hebben zullen jullie 

deze 2 wel beu zijn. Daarom is het tijd voor een grote leidingswissel. Jullie leiding gaat 
naar een andere tak en jullie krijgen nieuwe leiding voor 1 zondag. Wees erbij van 14u 
tot 17u om te ontdekken wie jullie nieuwe leiding is. 
 
Zondag 19/03  
 
Na een aantal techniekenvergaderingen hebben we wel gemerkt dat jullie sjorkunsten 
nog niet zijn wat het moet zijn om op kamp te kunnen vertrekken. Daarom hebben we 
deze zondag van 12u tot 17u nog eens een techniekenvergadering op het programma 
gezet. Ook de knopen, EHBO en het opzetten van een tent zullen nog eens aan bod 
komen. Reden te meer om aanwezig te zijn dus ;) Tot dan! 
 
Zondag 26/03 
 
Water, Aarde, Vuur, Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. En de rest 
kennen jullie zelf wel. Kom van 14u tot 17u naar de lokalen en dan kunnen we testen wat 
jouw element is of misschien ben je wel de avatar. Weet je nog niet waarover het gaat? 
Dan zal je vandaag alles over avatar en de 4 elementen te weten komen. Wie weet komt 
zelfs appa (= de vliegende reuzebizzon) wel eens langs… of niet… 
 
Zondag 2/04  
 
Een echte scouts voelt zich thuis in een bos, daarom gaan we jullie survivalskills nog eens 

testen in Neigembos van 14u tot 17u. Doe zeker kleren aan die vuil mogen worden, dit 

betekent gewoon vol in uniform. . Jullie mogen aan het begin van het straatje afgezet 

worden (en hier ook afgehaald worden) aangezien het een doodlopend straatje is. Ook 

carpoolen is altijd fijn. 

Jongverkenners  



 

 

 

Zondag 9/04  
 
Ongetwijfeld zitten er veel pokemonfans bij de jongverkenners. 
Daarom wordt het eens tijd voor een pokémonvergadering waar we 
onder andere jullie kennis en vangkunsten testen. Van 14u tot 17u 
aan de lokalen. 

 
vrijdag 14/04 tot zondag 16/04 
 
Hoera! Het is weer tijd voor het weekend! Verdere 
informatie zal volgen in het weekendboekje die 
jullie via mail zullen ontvangen. Indien je ten laatste 
2 weken voor het weekend nog niets ontvangen 

hebt mag je ons zeker contacteren want dan zal de mail ergens verloren gegaan zijn. 
 
23/04  
Om zeer leuke dingen te doen op kamp hebben we uiteraard €€€ nodig, daarom is het 
tijd voor een winstgevende vergadering! Kom van 14u tot 17u aan de lokalen en laten 
we samen geld verdienen voor op kamp want wie weet wat voor leuke dingen er 
allemaal te doen zijn op onze nog zeer geheime kampplaats. 
 
Zondag 30/04  
 
Laatste van de maand dit wilt zeggen geen vergadering. 
 
Nu deze 2 maanden er ook al op zitten komt het kamp als maar dichterbij. Hierna nog 1 
maandschors en het is zover maar eerst gaan we nog wat genieten van onze 
vergaderingen. Voor eventuele vragen of opmerkingen kan je ons altijd bereiken via: 
 
Gutske: gutskegoossens@telenet.be of 0492/ 79 94 85  
 
Neil: neilvancotthem@hotmail.com of 0477/ 59 41 12 
 

Jongverkenners  
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Halloookes givers! Maak jullie alweer klaar voor twee maand 
boordevol plezier! Ook deze maandschors hebben we een paar 
‘specialekes’ voor jullie voorzien. Wij hopen jullie allemaal in grote 
getalen te zien in maart en april J 
 

Zondag 5 maart 
Dit weekend bereiden wij samen met alle andere 
leiding het kamp voor. Dit weekend is het dus jammer 
genoeg geen scouts. Maar geen getreur want volgende 
week staan we weer klaar voor jullie! 
 

Zondag 12 maart 
Altijd al gedroomd van andere leiding? Of jullie 

leiding nu al beu ;) ? Dan is deze vergadering voor jou! Het is namelijk een leidingswissel 
vandaag. Benieuwd wie jullie leiding is? Kom dan zeker langs van 14 uur tot 17 uur! 
 

Zondag 19 maart 
Wie heeft er vandaag de dag geen facebook? Of is instagram meer je ding? Ben je altijd op 
de hoogte van wat je vrienden doen via swarm? Weet je alles van internet hypes? Is het 
antwoord op al deze vragen volmondig ‘ja’, spring dan zeker eens binnen! We doen een 
sociale media vergadering van 14 uur tot 17 uur. 
 

Zondag 26 maart 
Deze week is het een zeer speciale vergadering. Jullie gaan vandaag al eens proeven van 
het leiding zijn (supertof trouwens!). Jullie mogen jullie beste leiderscapaciteiten uit de 
kast halen en de kapoenen een fantastische dag bezorgen! We hopen jullie allemaal 
zondag te zien van 13u30 uur tot 17 uur. We bereiden de vergadering samen met jullie 
voor op vrijdag 24 maart. 
 



 

 

 

Zondag 2 april 
Omdat het kamp al lang geleden is en jullie je scoutstechnieken dus al 
lang niet meer geoefend hebben doen we vandaag een enige echte 
techniekendag! Joepie! Het is wel echt belangrijk dat jullie komen want 
op kamp moeten jullie het allemaal zelf kunnen. We verwachten jullie 

allemaal te zien van 13 uur tot 17 uur. 
 

Vrijdag 7 april 
Omdat het vakantie is en een vakantie dient om te 
ontspannen, gaan we vandaag zwemmen. Neem je 
zwembroek,  bikini en zwembril mee want van 19 uur 
tot 21 uur dobberen we in het zwembad van Ninove. 
Dit is het adres: Parklaan 3, 9400 Ninove. 
 

 

Zondag 16 april 
Maandagavond 20u35. Iedereen zit vol spanning voor de tv. Welke bloedstollende 
opdrachten moeten de kandidaten deze keer uitvoeren? Wie maakt zich verdacht? En 
wie niet? En is die daardoor ook niet verdacht? Jaja, we hebben het over ‘De Mol’. Deze 
zondag moeten jullie je ware speurderstechnieken naar boven toveren en de mol 
ontmaskeren. Dit gaat door aan de lokalen van 14 uur tot 17 uur. 
 

Zondag 23 april 
Vandaag mogen jullie ons tonen hoe goed jullie BLB city eigenlijk wel kennen. We sturen 
jullie naar alle mooie en must see plekjes van Borchtlombeek. Afspraak aan de lokalen 
van 14 uur tot 17 uur mét fiets (!!!!). 
 

Zondag 30 april 
Vandaag is het naar aloude traditie laatste van de maand. We verwachten jullie dus niet 
aan de lokalen! Tot de volgende J 
 

Voila, dit was hem dan. De voorlaatste maandschors van het jaar alweer L. 


