WIE ZIJN WIJ?
Scouts Sint-Paulus Borchtlombeek is een
scoutsgroep die het beste van zichzelf geeft om
jongeren een onvergetelijke ervaring te laten
opdoen. Ravotten op zondagmiddag, ‘ zomers
op kamp, vrienden maken voor het leven,….We
doen het allemaal!
Naast spelen en ravotten leren we ook
samenwerken, een mening vormen, elkaar
helpen, ons plan trekken en ons engageren
voor de samenleving, het milieu of een goed
doel.

ONZE TAKKEN?
Kapoenen:
kinderen van 6 tot 8 jaar
Wouters (Kabouters en Welpen):
kinderen van 8 tot 11 jaar
Jonggivers (Jonggidsen en Jongverkenners):
11 tot 14 jaar
Givers (Gidsen en Verkenners):
14 tot 17 jaar
Leiding
18+jaar

WAAR SPELEN WE?
De activiteiten gaan door aan onze
scoutslokalen, tenzij anders vermeld
Scouts Sint-Paulus Borchtlombeek
Pastoriestraat 5
1761 Borchtlombeek

UNIFORM?
Kapoenen: groepsdas
verkrijgbaar bij de leiding: €8
vanaf de Wouters: het volledige uniform :
groepsdas, een beige scoutshemd, en een
groene broek of rok.
In de Hopper - de winkel van Scouts en Gidsen
Vlaanderen vzw (www.hopper.be)
facebookgroep: Tweedehandskledij – Scouts
Borchtlombeek https://www.facebook.com/

ACTIVITEITEN?
Zondagnamiddagen tussen 14u en 17u
laatste zondag van de maand: meestal een
rustdag
het programma is terug te vinden in de
maandschors: https://scoutsborchtlombeek.be/
maandschors
Wijzigingen worden vermeld via mail of
Facebook.

KOSTPRIJS?
€45 voor een heel jaar speelplezier!
Dit is inclusief verzekering voor het hele
scoutsjaar maar exclusief kamp- en
weekendkosten.
Zelf kan u onze werking een extra duwtje in de
rug geven via Trooper. Concreet betekent dit
dat je via https://www.trooper.be/nl passeert
wanneer je een online aankoop doet. Een
percentje van jouw aankoopbedrag gaat dan
naar onze vereniging.

HOE INSCHRIJVEN?
Je kan als nieuw lid eerst een tweetal keren de
sfeer komen opsnuiven.
inschrijven via de website: https://
scoutsborchtlombeek.be/inschrijven
voor nieuw en bestaand lid:
medische fiche invullen op de website
€45 storten op rekeningnummer BE93 0013
9748 5767 met vermelding van naam en tak)

CONTACT?
Bij meer algemene vragen kan je steeds mailen naar
scoutsborchtlombeek@gmail.com
Bij vragen aan de leiding van uw kind:
Kapoenen: kapoenen.scoutsBorchtlombeek@gmail.com
Wouters: wouters.scoutsBorchtlombeek@gmail.com
Jonggivers: jonggivers.scoutsBorchtlombeek@gmail.com
Givers: givers.scoutsBorchtlombeek@gmail.com
De groepsleiding:
Rien Geeroms (Kuzco): 0495/33.33.26
riengeeroms2001@gmail.com
Louise Dethier (Moana): 0487/78.86.48
louise.dethier@gmail.com
Voor praktische zaken, beleidszaken en ondersteuning in
administratie en onderhoud zijn we blij te mogen rekenen op
de ouderraad. Indien je daarover vragen hebt, brengt de
groepsleiding jou met plezier in contact.
onze website: https://scoutsborchtlombeek.be/
onze facebookpagina: https://
www.facebook.comscoutsborchtlombeek /?fref=t

