
 

 

 



 

 

 

Hallo iedereen!  
 

Nu we het vorige scoutsjaar afgesloten hebben met een 
schitterend kamp, wordt het dringend tijd om aan een 
nieuw, minstens even plezant, scoutsjaar te beginnen! En 
daar horen uiteraard een aantal nieuwigheden bij:  
 

Jammer genoeg zullen een aantal leiding er dit jaar niet 
meer bij zijn: we moesten afscheid nemen van Belle 

(Eline) en Walhalla (Queenie). Maar niet getreurd, er is ook nieuwe leiding bijgekomen: Pongo 
(Donan) en Waldo (Sam). Ook werden er nieuwe groepsleidsters gekozen: Gloria (Charlotte) 
en Pebbles (Nona). Pingu (Zoë) blijft net als het voorbije jaar groepsleidster. 
 

Een ander nieuwtje: dit jaar zal de tak ‘Jonggivers’ opnieuw gesplitst worden tot ‘Jonggidsen’ 
en ‘Jongverkenners’.  
 

Naar aloude gewoonte in onze scouts beginnen we het scoutsjaar met ons Tuinfeest. Dat gaat 
dit jaar door op zaterdag 3 september. Jullie zijn vanaf 16 uur van harte welkom aan de 
scoutslokalen voor een hapje, een drankje, randanimatie en een gezellig kampvuur. Ook kan je 
je nu al inschrijven voor het scoutsjaar aan de scouts-infostand. Zeker de moeite waard om 
eens te komen kijken dus!  
 

De week na het Tuinfeest is er geen vergadering, aangezien de leiding nog even moet 
bekomen. Dit wordt de week daarna, met de Startdag op 18 september, dan wel zeker en vast 
goedgemaakt. Eindelijk is het zover: jullie zijn allemaal welkom van 14 tot 17 uur aan de 
scoutslokalen voor deze eerste vergadering van het jaar! Iedereen (vanaf 6 jaar of het eerste 
leerjaar) is dus zeer welkom om eens kennis te maken met onze scouts, om nu eindelijk te 
weten te komen wie jullie leiding is dit jaar en natuurlijk om fantastisch veel plezier te maken! 
Aarzel ook zeker niet om nog vriendjes en vriendinnetjes mee te brengen!  
 

Nog zo’n traditie is het Bloso Jeugdsportival op 2 oktober in het domein van Hofstade. Alle 
Jonggidsen, Jongverkenners en Givers trekken dan naar Hofstade voor een dag vol sport, spel, 
plezier en op het einde een optreden. De juiste uren waarop we vertrekken en aankomen, 
zullen later nog worden meegedeeld.  
 

In oktober wordt het dan toch tijd om nog eens terug te blikken op het voorbije kamp. Dit jaar 
doen we dit voor het eerst op locatie, en meer bepaald aan het Koetshuis (Kristus Koninglaan 
z/n. GPS-coördinaten: 50.840311, 4.115667). Om 14 uur verwachten we jullie daar, we doen 
daar onze vergadering. Om 17 uur is de vergadering dan afgelopen en zijn alle mama’s en 
papa’s, oma’s en opa’s, tantes en nonkels, … welkom om de foto’s te komen bekijken van ons 
fantastisch kamp in Esneux. Voor vragen hierover kunnen jullie altijd mailen naar 
scoutsborchtlombeek@gmail.com.  
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Hopelijk tot binnenkort!  
 

De leidingsploeg van dit jaar:  
 

Zoë Taymans (Pingu) (groepsleiding): 0473/49.82.00 
Charlotte Dethier (Gloria) (groepsleiding): 0474/26.67.37 
Nona Taymans (Pebbles) (groepsleiding): 0477/04.60.39 
Lieselotte Janssens (Boo): 0471/54.84.17 
Neil Van Cotthem (Abu): 0477/59.41.12 

Linde De Waele (Dori): 0471/30.41.68 
Gutske Goossens (Sarabi): 0492/79.94.85 
Paulien Dethier (Merida): 0487/49.14.26 
Margo Uyttendaele (Koda): 0499/38.52.35 
Robin Ghijsels (Hagrid): 0479/85.96.38 
Sam De Valck (Waldo): 0496/94.97.01 
Donan Camerlynck (Pongo): 0483/40.01.54 

 

 



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag allerliefste kapoentjes! Hier nog heel eventjes jullie leiding van vorig jaar. Wij willen 
jullie heel graag bedanken voor een scoutsjaar vol plezier en voor het formidabele kamp 
als afsluiter! Hopelijk hebben jullie er net zo hard van genoten als wij. Maar aan alle mooie 
liedjes komt een einde, dus dit jaar krijgen jullie nieuwe leiding. Zij zullen er ongetwijfeld 
ook een super leuk jaar van maken! Dikke knuffels en kusjes en we zien jullie nog wel op de 
scouts xoxo Pebbles Abu Boo 
 
 
Hey kapoenen 
 
Tot jullie spreekt je nieuwe leiding voor dit jaar. Rarara wie zijn we? Nog even geduld en 
dan komen jullie dat te weten! Dit nieuwe jaar zal weer boordevol zitten met leuke spelle-
tjes en toffe activiteiten! Wij kijken al uit naar een tof jaar vol scoutsplezier met jullie. 
 
Zaterdag 3 septemeber 2016 
Vandaag wordt het scoutsjaar zoals altijd geopend met ons tuinfeest. Jullie kunnen samen 
met jullie familie en vrienden komen genieten van een varken aan het spit. Er zal ook een 
springkasteel zijn en je kan je laten schminken! Je kan je  ook inschrijven voor het komende 
scoutsjaar. 
 
Zondag 4 september 2016 
Vandaag is het jammergenoeg geen scouts L. Jullie leiding is nog druk bezig met alles op te 
ruimen van het tuinfeest. 
 
Zondag 11 september 2016 
Jullie leiding moet nog  uitrusten van vorig week en daarom is het geen vergadering. Geen 
getreur volgende week is het startdag en komen jullie te weten wie wij zijn. Hoera! 
 
Zondag 18 september 2016 
Jeej! Vandaag is het de eerste echte vergadering! Als je wil weten wie je leiding is kom dan 



 

 

 

Zondag 2 oktober 2016 
Omdat er veel nieuwe gezichtjes zijn doen we vandaag 
kennismakingsvergadering. Van 14u tot 17u doen we 
samen aan de scoutsspelletjes om elkaar beter te leren 
kennen. Wij kijken er al naar uit! 
 
Zondag 9 oktober 2016 

Bingo! Klinkt dit jou bekent in de oren? Dan is deze vergadering perfect voor jou. Vandaag is 
het boma en bompa vergadering! Haal jullie grijze pruiken en wandelstokken maar vanonder 
het stof want vandaag doen we alles zoals oudjes! We verwachten jullie van 14u tot 17u aan 
de scoutslokalen. 
 
Zondag 16 oktober 2016 
Het is eenmalig vergadering aan het koetshuis in Strijtem in plaats van aan de scoutslokalen. 
Het is zoals altijd vergadering van 14u tot 17u. Na de vergadering is het dianamiddag met de 
foto’s van het kamp. Wie wil kan blijven kijken. Deze zondag staat alles in thema van boeren 
en boerinnen. 
 
Zondag 23 oktober 2016 
Boe! Al verschoten? Vandaag is het halloweenvergadering! Dat jullie trolletjes zijn weten we al 
maar vandaag mogen jullie je verkleden in de engste spoken, heksen,... Jullie mogen samen 
met de leiding komen griezelen van 14u tot 17u aan de scoutslokalen. 
 
Zondag 30 oktober 2016 
Helaas pindakaas vandaag is het laatste van de maand en dus geen vergadering. 



 

 

 

Liefste woutertjes, 
 
aan alle mooi liedjes komt spijtig genoeg ooit een einde en ons liedje is 

nu helaas pindakaas uitgezongen.  Wij vonden het een 
superleuk scoutsjaar met als afsluiter het fantastische 
kamp! Maar wees niet getreurd: Jullie zullen ons wel 
nog zien op de scouts en er komt alweer een nieuw 
spannend scoutsjaar aan! 
 
xoxo jullie allerliefste wouterleiding 
 
 

Hey wouters, wij zijn jullie nieuwe leiding! 
 
Hopelijk hebben jullie zin om er dit jaar in te vliegen met ons. Wij zien het alvast helemaal 
zitten om voor fantastische activiteiten te zorgen. Zijn jullie benieuwd wie we zijn? Dat gaan 
we nog eventjes geheim houden hoor… Als jullie naar de startdag komen zullen jullie ein-de-
lijk weten wie jullie supergeheieme fantastisch toffe leiding is! 
 
Zaterdag 3 september 
 
Zoals elk jaar is er ons tuinfeest. Dit gaat door op 3 september vanaf 16u. Jullie kunnen 
spelletjes komen spelen, jullie laten schminken, op het springkasteel springen, enzovoort. 
Varken aan’t spit, pannenkoeken, … zijn er ook te verkrijgen. We hopen jullie allemaal te zien 
daar! Ouders, vrienden, vriendinnen, nichten, neven, oma’s, opa’s zijn ook altijd welkom. Op 
het tuinfeest kunnen jullie jullie ook al inschrijven (wat dus een briljant plan is aangezien dit 
jaar keitof gaat worden). 
 
Zondag 4 september 
 
Vandaag is het geen vergadering, aangezien jullie supergeheime leiding het tuinfeest nog aan 
het opruimen is! Ons jaarlijks tuinfeest gaat door op 3 september vanaf 16u, hopelijk zijn jullie 
allemaal aanwezig. 
 
Zondag 11 september 
 
Ook vandaag moet jullie supergeheime leiding nog opruimen op de scouts. Jammer genoeg 
geen scouts vandaag L. 
 
Zondag 18 september 
 
Yes yes yes! Eindelijk de start van het nieuwe scoutsjaar! We verwachten jullie om 14u aan de 
scoutslokalen en de startdag eindigt om 17u. Vandaag wordt jullie supergeheime leiding 
bekend gemaakt dus zie maar dat jullie er allemaal zijn, wouters! Tot dan! 
 
Zondag 25 september 
 
Het is de laatste zondag van de maand. Dit betekent dat er geen vergadering is deze keer. Tot 
volgende week! 



 

 

 

Zondag 2 oktober 
 
Kom vandaag allemaal naar de scouts want het is… 

kennismakingsvergadering! We gaan elkaar (nog) wat 
beter leren kennen en vertrouwen. Breng gerust 
vriendjes mee die nog niet in de scouts zitten! We 
verwachten jullie van 14u-17u aan de scoutslokalen. 
 
Zondag 9 oktober 
 
Vandaag is het een knutselvergadering! Maar knutselen 
is toch niet echt scoutesk, horen we jullie al vragen? 

Daarom is het niet zo maar een knutselvergadering. Willen jullie graag weten wat dit allemaal 
inhoudt? Kom dan naar de scoutslokalen van 14u tot 17u! 
 
Zondag 16 oktober 
 
Alles is omgekeerd vandaag! Meisjes komen gekleed als een jongen, jongens als meisjes. Jullie 
kunnen alles omgekeerd aandoen, enzovoort. Het is dus een omgekeerde namiddag! Vandaag 
is het zelfs vergadering op verplaatsing. We verwachten jullie om 14u aan het Koetshuis in 
Strijtem. Om 17u zijn ook de ouders welkom voor de dia-namiddag. We gaan dan de mooie 
foto’s van het voorbije kamp laten zien. 
 
Zondag 23 oktober 
 
Aangezien de herfst al een kleine maand geleden begonnen is, en het nu nog kouder wordt, 
houden we een herfstvergadering! Als jullie willen weten wat we vandaag gaan doen, moeten 
jullie zeker naar de scouts komen van 14u-17u. 
 
Weekend 28-29-30 oktober 
 
Deze keer is het geen laatste van de maand. We houden namelijk ons eerste weekend! Alle 
info over het weekend zullen jullie nog krijgen via mail.  
 
Wij kijken alvast uit naar een nieuw jaar met jullie, 
xoxo 
Jullie supergeheime leiding 



 

 

 

Hoi allerliefst drollenkopjes, 
 
Of misschien beter vaarwel, want zoals jullie wel weten zit ons leuke jaar 
erop. Hopelijk zijn jullie blij met jullie totem en vonden jullie het kamp 
top. Koda en Hagrid kom je nog wel tegen, maar voor Walhalla splitsen 

hier de wegen. 
 
Met pijn in het hart neem ik hier afscheid. Ik zal jullie 
missen lelijke dassen. Jullie hebben mijn laatste jaar 
onvergetelijk gemaakt. Much lovies jommens en tot 
ziens, Walhalla. 
 
Hey jonggidsen!  

 

(Afscheidstekstje jonggiverleiding van vorig jaar) 
 

Na het mooie afscheid hierboven te lezen van jullie al dan niet vorige leiding, staat er weer 
een spiksplinternieuwscoutsjaar voor de deur! Maar jullie weten alvast dat een 
spiksplinternieuwscoutsjaar ook nieuwe (nu nog geheime) leiding betekent! Zijn jullie klaar om 
samen met ons (jullie nog steeds geheime leiding hihi) er een fantastisch scoutsjaar van te 
maken??? Wij alleszins wel J 
 

Zaterdag 03/09 
 

Kom dat zien, kom dat zien!!  
 
Beste jonggidsen, zoals de meeste onder jullie wellicht al weten organiseert Scouts 
Borchtlombeek het eerste weekend van september het bekendste evenement in 
Borchtlombeek en omstreken (tromgeroffel): het Tuinfeest!!!!!!!!! 
Maar een tuinfeest zou een tuinfeest niet zijn moesten jullie, jonggidsen, niet aanwezig zijn! 
Dus vanaf 16u zijn jullie allemaal welkom aan de lokalen van de scouts 
om samen met je ouders, bomma’s en bompa’s, vrienden, liefjes,… iets 
te komen eten en drinken en ’s avonds te genieten van een groot 
kampvuur met op de achtergrond een sfeermuziekje! Hopelijk tot dan! 
 
Zondag 04/09 
 
Vandaag is het geen scouts omdat jullie leiding de scouts moet 
opruimen van het tuinfeest 
 
Zondag 11/09 
 
Omdat jullie leiding nog even moeten bekomen en uitrusten van al dat zware werk vorig 
weekend is het geen scouts vandaag! Wij zien jullie wel graag volgende week terug! 
 

Zondag 18/09 
 

Woehoeeeeeeeeee!!! Liefste jonggidsen, het is het zover. De allereerste vergadering van het 
jaar staat voor de deur. Vandaag is het startdag en komen jullie te weten wie jullie fantastische  

Jonggidsen 



 

 

 

nieuwe leiding wordt! Jullie zijn allemaal massaal welkom aan de lokalen 
van 14u tot 17u. 
 
Zondag 2/10 
 

Hey allemaal, vandaag gaan we naar het bloso 
jeugdsportival te Hofstade. Dit is een jaarlijks 
evenement waar veel scouts en chiro’s zich kunnen 
amuseren met allerlei activiteiten. De uren van vertrek 
worden jullie later nog meegedeeld. Vergeet je 
lunchpakket, zakgeld en 7 euro (gepast liefst) voor de 
inkom niet. 
 

Zondag 9/10 
 

Dag jonggidsen, om elkaar wat beter te leren kennen houden we vandaag een 
kennismakingsvergadering. Jullie zijn allemaal meer dan welkom van 14u tot 17u aan de 
lokalen. 
 

Zondag 16/10 
 

And girls they wanna have fun, oh girls just wanna have fun! Hey meisjes, jullie horen het al 
goed en kunnen het misschien al raden! Omdat de jonggivers gesplitst zijn dit jaar is het 
gepermitteerd om een echte meisjesvergadering te houden! Zijn jullie benieuwd wat dit 
inhoudt? Kom dan zeker van 14 tot 17 naar HET KOETSHUIS. We doen vandaag onze 
vergadering op verplaatsing! Dit omdat het na de vergadering, dianamiddag is in het 
Koetshuis. Meer informatie hierover vinden jullie terug in de Scoutsinfo.  
 

Zondag 23/10 
 

Hallo hallo, vandaag is het winstgevende vergadering! We verwachten jullie aan de lokalen van 
14 uur tot 17 uur. Breng alvast je breedste glimlach en verkoperstalent mee, want jullie gaan 
het kunnen gebruiken. We hopen dat jullie met veel aanwezig zullen zijn, zodat we veel 
centjes gaan verdienen en er een onvergetelijk Jonggidsenjaar van kunnen maken!! 
 

Zondag 30/10 
 

Laatste zondag van de maand, en dus geen vergadering.  
 

 

BELANGRIJK! Ons eerste Jonggidsenweekend staat ook al gepland. Dit gaat door op 4, 5 en 6 
november 2016.  
Meer informatie ontvangen jullie binnenkort via e-mail, maar wij kijken er alvast enorm naar 
uit!! 
 

Ziezo, dit zijn de geplande activiteiten voor de komende twee maanden! Wij hebben superveel 
zin om er in te vliegen met de jonggidsen! Jullie ook? 
 

XOXO jullie geheime leiding 

Jonggidsen 



 

 

 

Hoi allerliefst drollenkopjes, 
 
Of misschien beter vaarwel, want zoals jullie wel weten zit ons leuke jaar 
erop. Hopelijk zijn jullie blij met jullie totem en vonden jullie het kamp 
top. Koda en Hagrid kom je nog wel tegen, maar voor Walhalla splitsen 

hier de wegen. 
 
Met pijn in het hart neem ik hier afscheid. Ik zal jullie 
missen lelijke dassen. Jullie hebben mijn laatste jaar 
onvergetelijk gemaakt. Much lovies jommens en tot 
ziens, Walhalla. 
 
 

Heyhey! Hier jullie nieuwe, geheime en enthousiaste leiding die tot jullie spreekt :D. We hopen 
dat jullie al een beetje hebben kunnen uitrusten van het kamp want hier zijn we weer! De 
eerste 2 maandjes van een fantastisch jaar staan weer voor de deur en ooooo jaaaa we 
hebben er zin in maar…. Eerst ons tuinfeest natuurlijk, duh wie kan dat nu vergeten ;). Kijk snel 
verder en be prepared (oeps jaarleuze van vorig scoutsjaar) voor jullie nieuwe leiding en hun 
gekke ideeën ;). Tot binnenkort! 
Groetjes van jullie tot nu toe nog zeer geheime leiding 
 
Zaterdag 3 september 
Huh? Eerste weekend van september? Iets speciaals te doen ofzo? Jaja beste jongverkenners 
ook dit jaar houden wij ons mega fantastisch, super cool en niet te missen TUINFEEST! Zeg het 
aan je familie, meldt het bij de buren, schreeuw het van de daken want (zoals jullie wellicht al 
weten) het is altijd feest op de scouts en wie houdt er nu niet van een feest in de tuin van de 
scouts (vandaar dus ook het woord tuin-feest ;)). Voor varken aan ’t spit, pannenkoeken, 
kinderanimatie, een live band en zoveel meer kan je dus ook gewoon naar de scouts komen. 
Allen welkom dus vanaf 16 uur in onze scoutstuin! 
 
Zondag 4 september 
Zoals jullie wellicht al zullen weten was het gisteren tuinfeest. Dit alles moet ook opgeruimd 
worden en dat gaan wij, de leiding, vandaag dus doen. Zoals jullie dus al kunnen raden is het 
vandaag geen scouts. Maar onthoudt: aat aat aat, wij staan voor jullie paraat; aar aar aar, dit 
wordt een fantastisch jaar! 
 
11 september 
Helaas pindakaas, maar omdat wij zo hard hebben moeten werken op het tuinfeest zijn we 
nog steeds aan het uitrusten waardoor wij niet naar de scouts kunnen komen L. Maar niet 
getreurd, volgend weekend zijn we er wel dus tot dan. 
 
18 september 
Juicht gij allen voor deze verhelderende dag! Eindelijk, EURECA, jullie kunnen ontdekken wie 
wij zijn op onze startdag. We weten het wel, jullie zijn nieuwsgierig… kom dus maar snel van 
14-17 uur naar onze lokalen want voor dolle pret moet je op de scouts zijn. 
 
25 september 
Wat?!?! Nu al laatste van de maand?!?! We horen jullie denken en ja inderdaad jullie zijn juist, 
de laatste zondag van de maand is aangebroken. De eerste maand zit er al op en dat betekent 
dat we nog 9 maanden vol plezier gaan beleven! 

Jongverkenners  



 

 

 

2 oktober 

Vandaag gaan wij naar het jeugdsportival J! Dit is een evenement waarop 

je de zotste sporten eens kan uitproberen. Van zumba op het strand tot 

een deadride en een speleobox. Laat zien wat je kunt en ontdek wat je 

nog nooit gedaan hebt. Voor ieder wat wils dus zeker komen ;). Meer info 

over het exacte uur volgt later.  

 
 
9 oktober 
Wat kunnen we anders doen dan een 
kennismakingsvergadering nu we onze eerste echte 
vergadering gaan houden. Niet enkel wij zijn nieuw 

voor jullie maar misschien ook enkele andere leden uit de groep dus gaan we kennismaken op 
een toch wel zeer scoutesque manier…. Benieuwd wat er jullie allemaal te wachten staat? 
Kom dan naar de lokalen van 14-17 uur samen met je mensenkennis en teamspirit. 
 
16 oktober 

Vandaag draait het om , om  en om . Zoals jullie 
waarschijnlijk al door hadden of nog niet door hadden doen we vandaag een vergadering in 
het thema expressie. Wil je dus creatief en expressief zijn vandaag dan kom je best naar het 
koetshuis van 14-17 uur. Ook als je het niet wil zijn kom je best naar het koetshuis want een 
hilarische vergadering staat voor jou klaar! Zoals jullie al gezien hebben staat er het koetshuis 
en niet de scouts… dit komt omdat het na de vergadering daar ook dia – namiddag is, hier 
worden de leukste kampfoto’s getoond dus kom zeker een kijkje nemen. 
 
23 oktober 

 Wat zal ik doen vandaag 
Wat ga je doen vandaag  
Wat zal ik doen vandaag 

Wat zal ik doen  
Niet enkel pipi langkous vraagt zich af wat we vandaag gaan doen maar jullie waarschijnlijk 
ook. Pech gehad want we zeggen het niet :p deze zondag staat er een geheime vergadering op 
jullie te wachten. Jullie geheime leiding heeft een geheime vergadering in petto voor degenen 
die onze geheime lokalen weten zijn en dit volledig in het geheim ;). En alsof er nog geen 
geheimen genoeg zijn, hebben we ook nog een geheim uur… oké toch niet het is zoals elke 
zondag van 14 – 17 uur. 
 
30 oktober 
sorry de snorry jongverkenners maar naar aloude traditie is het vandaag geen scouts. En het 
zou toch wel zeer ongepast zijn deze te doorbreken aangezien deze al meer dan 50 jaar 
bestaat. Maar volgend weekend maken we dit scoutsloze weekend goed met een heel 
weekend scouts! 
 

 

Jongverkenners  



 

 

 

Opmerking: Hou het weekend van 4-5-6 november zeker vrij want dan is 
het ons eerste jongverkenner-weekend. Het boekje met de nodige info 
volgt nog. 
 
Dit waren de eerste 2 maanden, hopelijk hebben jullie er even veel zin in 

als wij en kunnen we het nieuwe scoutsjaar goed 
inzetten. Voor de nieuwe jongverkenners onder ons 
maar ook voor de al iets ervarenere jongverkenners die 
een geheugensteuntje nodig hebben staat hieronder 
toch nog eens de wet J. 
 
Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad: 

Hij doet mee en zet zich in 

Hij wil winnen maar kan verliezen 

Hij is een opmerkzaam ontdekker 

Hij leeft oprecht tegenover zichzelf en de anderen rondom hem 

Hij is fijn in zijn optreden 

Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt 

Hij helpt graag waar hij kan.  

Jongverkenners  



 

 

 

 
Hey Givers! 
 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, en de tijd van gaan is nu 
gekomen. Wij nemen hierbij afs:cheid van jullie, met spijt in het hart. We 

vonden het een topper van een jaar, en denken met 
plezier terug aan al onze momenten samen. Zeker het 
kamp was een fantastische afsluiter van een mooi jaar. 
Maar niet getreurd, jullie zullen ons nog wel 
tegenkomen!  
 
Vele groetjes van Eline en Zoë 
 
 

 
Alohaaa givers! 
Na het, al dan niet ontroerende afscheid, van jullie vorige leiding is het nu alweer tijd voor een 
nieuw scoutsjaar! Hopelijk hebben jullie even veel zin in dit nieuwe scoutsjaar als jullie nieuwe, 

voorlopig nog geheime leiding.  
 
 
Vrijdag 02/09 
Zoals jullie wel weten is het morgen tuinfeest. Jullie worden meteen na schooltijd op de scouts 
verwacht om samen met de leiding de laatste dingen klaar te zetten. De laatste loodjes wegen 
het zwaarst, dus jullie hulp kunnen we zeker niet missen! 
 
Zaterdag 03/09 
Naar aloude gewoonte is het ook deze eerste zaterdag van september weer ons formidabele 
tuinfeest! Als oudste tak hebben jullie de eer om, samen met alle leiding, de handen uit de 
mouwen te steken tijdens het tuinfeest! Jullie worden om 9 uur verwacht aan de lokalen. 
 
Zondag 04/09 
’s Avonds grote jan = ’s ochtends grote jan. We verwachten jullie om 8 uur aan de lokalen om 
het hele tuinfeest gebeuren terug netjes op te ruimen. Tot dan! 
 
Zondag 11/09 
Omdat jullie leiding nog moet bekomen van de zware, voorbereidende weken die het 
tuinfeest vooraf gingen en het tuinfeest zelf, is het vandaag jammer genoeg geen vergadering! 
Maar volgende week hebben wij terug tonnen energie om jullie te verwelkomen! 
 
Zondag 18/09 
Eindelijk is het zover! De eerst vergadering van het jaar is een feit. Jullie zijn welkom van 14-
17uur aan de lokalen om te weten te komen wie nu eigenlijk jullie magnifieke leiding is dit 



 

 

 

 
komende scoutsjaar ;) 
 
Zondag 02/10 
Vandaag gaan we samen met de jonggidsen en de jongverkenners naar het 

bloso jeugdsportival te Hofstade. De uren van vertrekken 
zullen we jullie later nog meedelen, maar vergeet alvast 
jullie lunchpakket, zakgeld en €7 (gepast, voor inkom) 
niet! Ook een goed humeur is mooi meegenomen. 
 
Zondag 09/10 – vrijdag 14/10 
Jippie jippie jee! We zijn nog maar net begonnen aan het 
nieuwe scoutsjaar of er staat al een leefweek voor onze 
deur! Zet jullie maar schrap voor een week vol 

knotsgekke avonturen. Meer info en details krijgen jullie later nog. 
 
Zondag 16/10 
Vandaag is het voor jullie geen vergadering omdat jullie er net een zeer vermoeiende leefweek 
hebben opzitten. Let op! Het is echter wel dianamiddag in het koetshuis vandaag. Hier mogen 
jullie vrijblijvend naartoe komen. Meer info over de dianamiddag vind je terug in de 
scoutsinfo ! 
 

Zaterdag 22/10 
Yes yes yes tien windjes in een fles! Het is tijd voor een eerste 
winstgevende activiteit van dit jaar! We doen een 
giverrestaurant! We verwachten jullie om 12uur 30 aan de 
lokalen, zorg dat je al gegeten hebt. Meer info over het 
restaurant zelf, ontvangen jullie later nog. 
 
Zondag 23/10 

Omdat het gisterenavond giverrestaurant was, is het vandaag rustdag. Geen vergadering dus 
voor jullie! 
 
 
Zondag 30/10 
Je hoort ons waarschijnlijk al komen: deze zondag geen vergadering! Snorrie knorrie lieve 
Givers. Volgende maandschors zijn we er weer met kei veel spannende avonturen. 
 
Heeeeel veel geheime groetjes van jullie super geheime leiding xoxo  

 

Indien er nog vragen zijn over vrijdag 02/09, zaterdag 03/09 of zondag 04/09 mogen jullie 

altijd jullie vorige leiding, Pingu, contacteren. 


