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Beste Liefhebber van Scouts Boven-Lo, 

 

Zoals jullie allemaal wel weten hebben we een aantal jaren geleden nieuwe lokalen gezet. Maar 

zoals jullie misschien ook wel weten zijn deze nog niet af. Voor deze zomer dromen wij ervan om 

ons balkenkot en de buitenaanleg in de gleuf af te werken. Het balkenkot is belangrijk zodat onze 

balken droog liggen, niet kunnen rotten en we dus veilig op kamp kunnen blijven gaan. De 

buitenaanleg is belangrijk omdat bij een Belgische bui, de modder richting onze lokalen spoelt. 

Hoe we dit concreet zien vindt u hieronder. Wij kunnen dit met de groepskas alleen niet trekken. 

Daarom doen we beroep op u, liefhebber van Scouts Boven-Lo. Door ons een (fiscaal aftrekbare) 

gift te geven, brengt u ons een stap dichter bij deze droom die wij echt graag concreet zien 

worden. 

 

Koop 20 plantjes! 

 

Per 40 euro kan u 20 plantjes kopen. Vanaf 40 euro is uw 

gift fiscaal aftrekbaar. Meer en minder kan uiteraard ook. Wij 

hebben in totaal maar liefst 1000 plantjes nodig. Om er 

zeker van te zijn dat we niet over een paar jaar opnieuw 

moeten planten en om zeker te zijn dat de plantjes voldoen 

aan al onze vereisten hebben we voor de volgende plant 

gekozen: cotoneaster dammeri oftewel the queen of 

carpets. 

 

Adopteer uw eigen sjorbalk! 

 

 

 

Voor het balkenkot kan je per 

40/20/10  euro een balk kopen. Als u 

een balk adopteert, krijgt de balk uw 

naam (letterlijk! We spuiten uw naam 

er in zwarte verf op). Onze grootste 

mastodonten kosten 40 euro, onze 

middelbalken 20 euro en onze 

kleintjes kan u al adopteren voor een 

luttele 10 euro. Uiteraard mag u er 

zoveel kopen als u wil, en uiteraard 

mag er ook iets anders op komen dan 

uw naam. 

 

Betaalgegevens: 

De giften gaan via Scouts en Gidsen Vlaanderen zodat er fiscale attesten voorzien kunnen 

worden. Storten kan op BE55 4096 5041 4144 met als mededeling: BVG 5-332 BALKENKOT 

SCOUTS BOVEN-LO 

→ Indien u een sjorbalk koopt, stuur dan ook een mailtje met de gewenste naam naar de 

groepsleiding en de datum van uw storting. 

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage en het helpen verwezenlijken van onze dromen! 
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