Beste ouders en leden,
Dit nieuwe scoutsjaar doen we aan “Minder Is Meer”. We proberen ons op allerlei mogelijke
manieren in te zetten om van zo weinig mogelijk enorm veel te maken. Minder vervuilen,
minder verspillen, maar meer pret en plezier elke zondagochtend! We denken meteen aan
het milieu, maar proberen het ook door te trekken naar alle scoutsactiviteiten die ons dit
jaar te wachten staan!
Hieronder staan alle geplande activiteiten van deze taktie al eens opgelijst:
Di 09/10 OUDERAVOND
ZA 13/10 ITALIASLAG
ZO 14/10
VR 19/10 DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
ZO 18/11
MARSEPEINVERKOOP
ZA 24/11
ZO 25/11
SINT JAN
BERCHMANSWEEKEND

Deze avond hebben alle takken een ouderavond in het lokaal
om de takwerking verder toe te lichten. Exacte uren volgen
later.
Een weekend vol Italiaanse lekkernijen georganiseerd door
de Verkenners en Gidsen. Meer info en
inschrijvingsformulieren volgen snel. Allen daarheen om de
kampen te steunen.
Trek vandaag je scoutsuniform aan en vertegenwoordig de
hele dag lang de leukste jeugdbeweging van de hele wereld!
Vandaag verkopen we in Borsbeek en omstreken onze
heerlijke marsepein. Niet thuis? Niet getreurd! De naverkoop
gaat nog enkele weken door op zondag na de vergadering en
bij de groepsleiding thuis.
Omdat we dit jaar het zestigjarig bestaan van onze scouts
vieren, hebben we de jaarlijkse Sint Jan Berchmansviering in
een nieuw jasje gestoken. We hebben activiteiten waaronder
de KAAS EN WIJN AVOND en nog enkele anderen in een heus
feestweekend verzameld. Specifieke uren volgen later.

Ook eventjes de kampdata op een rijtje:
-Verkenners & Gidsen: 16 (3e jaars) of 17-31 juli
-Jonggidsen & Jongverkenners: 16 (3e jaars) of 17-31 juli
-Kabouters & Welpen: 21-31 juli
-Kapoenen: 25-31 juli
Op de volgende pagina staat een jaarkalender met alle activiteiten van het jaar!
Een stevige linker van jullie nieuwe groepsleiding,
Leonie, Robin en Ivana
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Hopper winkel

HOPPER WINKEL
Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper
winkels vind je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van
te maken.
We richten ons tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het
geschikte materiaal zoekt. De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een
coole zaklamp, een kompas, stafkaart of degelijk schoeisel ? In de
Hopper winkels vind je al wat je nodig hebt!
Jeugdgroepen, verenigingen, besturen, … kunnen bij Hopper terecht
voor groot kook- en kampmateriaal, zoals tenten, shelters, klaptafels en
banken, grote kookpotten, bijlen, zagen,....
Verder verdeelt Hopper ook allerlei nuttige publicaties over jeugdbewegingwerk,
kampadressen, vorming enzovoort. Uiteraard is ook het officiële scouts- en gidsenuniform
enkel en alleen bij Hopper (en nog enkele erkende verdelers) verkrijgbaar.
Hopper Winkel wordt gerund met duidelijke principes! Zo gaat service bij ons vóór op het
commerciële zakendoen en puur winstbejag. Veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn bij ons
bijzondere aandachtspunten. Het materiaal dat wij aanbieden wordt prijs- en
kwaliteitsbewust uitgezocht voor het spel van de jeugdbeweging. We vinden het eveneens
belangrijk om geen handel te voeren met landen waar kinderarbeid bestaat en kopen onze
producten elders, ook al is het dan soms duurder.
Van deze marketing wordt echt niemand rijk: wie bij Hopper koopt steunt de jeugdbeweging.

Uniform

Uniform?
Het basisuniform is voor welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners, jins en
leiding hetzelfde:
• beige hemd;
• groene trui;
• groene lange broek, korte broek of rok;
• scouts T-shirt (liefst van de 70);
• das (en dasring).
Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform, maar wij hebben liefst een das en een T-shirt van
de 70. Het basisuniform is eventueel ook in kapoenenmaten beschikbaar.
Kentekens?

Tweedehands?
Op vraag van vele ouders zijn wij begonnen met een "winkel" voor tweedehands uniformen
Wie heeft er nog bruikbare uniformen liggen?
Wie wil er een uniform verkopen en heeft dat niet meer nodig?
Mocht je nog een uniform of broek(en) hebben liggen, bezorg het dan in een zak aan de
groepsleiding op een vergadering zondagvoormiddag.

Vriendenkring
Activiteiten 2018-2019
Zat 22 sep
Zat 24 nov
Zon 3 feb
Zon 31 maa
Zon 30 jun

Overgang
Kaas & Wijn (+ bal)
Winterwandeling
Brunch (+ oudervergadering)
BBQ (+ groepsdag)

W●A●N●T●E●D●!

Ben jij iemand die:
► niet meer in de scouts zit, de vrienden van toen mist en op zoek is naar een hobby?
► kinderen in de scouts heeft zitten, jaloers is op hun avonturen en ook graag lid wil zijn?
► vaak naar Njam! kijkt en bijzonder bedreven is in het maken van culinaire hoogstandjes?
► thuis een mega-grote mixer heeft liggen en die als geen ander kan beroeren?
Perfect! Dan ben jij misschien wel geschikt om toe te treden tot onze vriendenkring!
We zijn steeds op zoek naar helpende handen, zowel om mee te vergaderen om onze activiteiten voor
te bereiden en te plannen (een 5-tal keer per jaar), als om te helpen op de activiteiten zelf met het
maken en uitdelen van eten en drinken.
Interesse?
Bevestig dan je enthousiasme door even een mailtje te sturen naar vriendenkring@scoutsborsbeek.be.
Hopelijk tot snel!
De enige echte vriendenkring

Scouts & Gidsen Borsbeek
Hoe ziet de structuur van onze scouts er eigenlijk uit?
Bij wie kan je terecht met vragen, opmerkingen, suggesties of bemerkingen?
Wil je de scouts op een bepaalde manier helpen/ondersteunen/versterken?
GROEPSRAAD

VRIENDENKRING

MATERIAALTEAM

STAM

De (groeps)leiding
die steeds paraat
staan om de leden
onvergetelijke
zondagen,
weekends en
kampen te
bezorgen

Organisatie van
activiteiten voor
ouders, leden,
sympathisanten van
de scouts
(bv. eettent
overgang,
kaas&wijn, brunch,
bbq)

Verhuur en klein
onderhoud van
materiaal
(bv. gasbekkens,
tenten, tafels,
banken,
grote potten,
barbecues, …)

Organisatie van
activiteiten door en
voor oud-leiding
(bv. bal, dropping,
oud-leidingsweekend, …)

groepsleiding@

vriendenkring@

materiaalkot@

stam@

(steeds @scoutsborsbeek.be)

BEHEERSCOMITÉ

Ondersteunend comité bestaande uit
personen uit de 4 afdelingen hierboven.
Houden zich bezig met:
onderhoud van het lokaal, verbouwingen,
grote aankopen

beheer@scoutsborsbeek.be

Kapoenen
Allerliefste kapoenen,
Wij hebben super veel zin in het nieuwe scoutsjaar! Hopelijk jullie ook? Wat wij dit jaar allemaal gaan
doen kunnen jullie steeds in de taktie lezen. De eerste staat alvast in rebus-vorm. Maar dat zal voor
jullie, dappere en slimme kapoenen, zeker niet moeilijk zijn.
30 september van 9u30 tot 12u00
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Wist-je-datjes
ü Wij heel veel zin hebben in het nieuwe scoutsjaar?
ü 19 oktober dag van de jeugdbeweging is?
ü Jullie dan allemaal in uniform naar school moeten komen?
ü Nikki zich juist na een week eindelijk gewassen heeft?
ü Wij dit eigenlijk niet mochten zeggen (sshhttt)?
ü Ze nu wel terug helemaal proper is?
ü Zondag onze favoriete dag is?
ü Evert zijn lievelingskleuren zwart en geel zijn? (tip: Lierse)
ü Wij allemaal in het jaar 1999 geboren?
ü Wij eigenlijk echt oud zijn?
ü Stien en Nina vorig jaar ook al kapoenenleiding waren?
ü Zij dit zo leuk vonden dat ze nog een jaartje jullie leiding willen zijn?
ü Wij hopen dat jullie allemaal mee op weekend gaan?
ü Het weekend echt super leuk wordt?
ü Wij nu gaan slapen?
ü Wij elke avond het avondlied zingen?
ü Oh Heer…
XoXo
Nikki, Nina, Evert en Stien

Kabouters
Sneeuwwitje en de 10 kabouters
Dag lieve kaboutertjes,
we beginnen het jaar met een sprookje, het sprookje van 'Sneeuwwitje en De 10 Kabouters'.
Sneeuwwitje is gevlucht van haar boze stiefmoeder en ze belandt in het huisje van 10 kabouters.
Iedere week leert ze een kabouter beter kennen. Wij (Jitter, Driemke en Bambo) gaan dat samen met
jullie ook doen. Iedere week leren we een nieuwe kabouter kennen.

Zondag 30/09 van 9u30 tot 12u00: Kabouter Vergeetje
De eerste kabouter die we leren kennen, is kabouter Vergeetje. Aangezien kabouter Vergeetje altijd
jullie namen vergeet, hebben we vandaag een kennismakingsvergadering. Aan de hand van leuke
spelletjes zorgen we ervoor dat ze jullie namen nooit meer zal vergeten.

Zondag 7/10 van 9u30 tot 12u00: Kabouter Chichi
Ohnee, toen kabouter Chichi vanmorgen opstond, was al
haar make-up verdwenen. Ze moet vanavond naar een
bal en zonder lippenstift, oogschaduw en mascara kan ze
echt niet buitenkomen. Kunnen jullie haar helpen om
haar make-up terug te vinden en op tijd bij haar te
brengen. Wel oppassen kabouters, de dieven zullen
zich niet zomaar laten doen...

Zondag 14/10 van 9u30 tot 12u00: Kabouter Tennisracket
Eindelijk, dacht kabouter Tennisracket wanneer Sneeuwwitje
en jullie toekwamen. Ze is de enige kabouter die altijd wilt
sporten. De andere kabouters willen nooit meedoen. Maar
nu zijn jullie er natuurlijk. Daarom doen we vandaag een
sportvergadering. Heel de ochtend lekker sporten!

Vrijdag 19/10: Vandaag is het geen vergadering, maar wel de leukste dag van het jaar, namelijk de
dag van de jeugdbeweging. Dit wil zeggen dat we allemaal in scoutsuniform naar school gaan. Maak
de 70 trots, lieve kabouters!

Zondag 21/10 van 9u30 tot 12u00: Kabouter
Partyanimal
Dit weekend was Jitter jarig, en kabouter
Partyanimal wilt graag een feestje voor haar
organiseren. Ze weet alleen niet meer waar hij alle
feestspullen heeft gelaten. Daarom heeft zij jullie
hulp gevraagd zodat we Jitter haar verjaardag goed
kunnen vieren. Zijn jullie klaar voor een party?

Vrijdag 26/10 tot 28/10: Kabouter Opreis (Brief volgt op de ouderavond)
Joepie, dit weekend neemt kabouter Opreis ons mee op scoutsweekend. Hopelijk hebben jullie er
evenveel zin in als wij, want het wordt een weekend om nooit te vergeten!

Zondag 4/11 van 9u30 tot 12u00: Kabouter Surprise
Kabouter Surprise speelt heel graag spelletjes, en speciaal voor
ons heeft ze een leuk spel in elkaar gestoken. Alleen wilt ze nog
niet vertellen wat ze juist in petto heeft. We spelen dus een
verrassingspel!

Zondag 11/11 van 9u30 tot 12u00: Kabouter Pollepel
De enige mannelijke kabouter van de hoop, is kabouter Pollepel. Hij kan heel
goed koken, maar gelooft niet dat de vrouwelijke kabouters dat kunnen. Nu
gaan wij eens bewijzen hoe goed vrouwen wel niet kunnen koken. Vandaag is
het de bedoeling dat jullie zo lekker koken dat niet alleen kabouter Pollepel,
maar ook Jeroen Meus en Sergio Herman van hun stoel vallen door het lekkere
eten.
We vragen wel om allemaal 2 euro mee te nemen, zodat we ingrediënten van
topkwaliteit kunnen kopen.

Zondag 18/11 van 9u30 tot 12u00: Kabouter Dikzak
Kabouter Dikzak kan blijven eten, het is echt niet meer gezond. Ze heeft stapels marsepein thuis
liggen. Om haar te helpen, gaan we vandaag al haar marsepein proberen te verkopen. We zouden
het heel leuk vinden moesten jullie met zo veel mogelijk aanwezig zijn om haar te helpen.

Zaterdag 24/11 (uren volgen nog): Kabouter Nonneke
Vandaag is het weer de jaarlijkse Sint-Jan-Berchmansvergadering. En als
er 1 kabouter deze vergadering niet wil missen, dan is het wel Kabouter
Nonneke. Zij vindt niets leuker dan met heel de scouts een misviering
bijwonen en daarna samen nog iets te doen.

Zondag 2/12 van 9u30 tot 12u00: Kabouter Slecht-Weer-Vandaag
De Sint komt normaal pas op 6 december, maar voor onze
scouts wilt hij wel een paar dagen vroeger komen. Dat heeft
kabouter Slecht-Weer-Vandaag voor ons kunnen regelen.
Zijn jullie klaar om bij de Sint te komen en te kunnen
smullen van de lekkernijen die hij bijheeft? Hopelijk zijn
jullie braaf geweest, want we willen niet dat zwarte piet
jullie in de zak steekt natuurlijk...

Wist-je-datjes
Wist je dat...
... het in het echte sprookje eigenlijk dwergen zijn?
... en het er normaal maar 7 zijn?
... 10 maal 7 gelijk is aan 70?
... de leiding heel veel zin heeft in het jaar?
... we hopen dat jullie er ook zoveel zin in hebben?

... je je altijd mag verkleden in het thema van de vergadering?
... als je je niet kan/wil verkleden, we verwachten dat jullie in uniform komen?
... er anders sancties zullen volgen?
... Sneeuwwitje een sprookje is dat gemaakt is in 1937?
... dan nog niet eens de Tweede Wereldoorlog was begonnen?
... het thema 'Minder is Meer' is en we daarom nu gaan afronden omdat we anders teveel papier
gebruiken?
... als je dit allemaal nog niet wist, het nu wel weet?
XXXXXX Driemke, Jitter en Bambo XXXXXX

Allerliefste welpen,
Welkom in het nieuwe scoutsjaar vol pret en ondeugendheid!
Wij vinden het een eer jullie leiding te zijn en zijn dolblij dat we
jullie de eerste taktie al mogen voorstellen! We hopen dat jullie
er zin in hebben, wij alvast wel!
Stevige linker en tot zondag,
Bagheera, Baloe en Chikai

Zondag 29/09 – 9u30-12u30 – Kennismakingsvergadering
WOOP WOOP het scouts jaar is eindelijk begonnen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De leiding kan niet wachten om jullie allemaal te leren kennen.
De meeste van jullie kennen elkaar natuurlijk al wel, maar kennen
jullie de namen van de nieuwe welpen nog???
Probeer dit al maar is op deze foto!!

Zondag 07/10 – 9u30-12u30 – Disneyvergadering
Vandaag zullen we de saaie mensen wereld verlaten
en de magisch werelden van Disney verkennen.
Dus zorg maar dat je tijdig in je bedje ligt want het
wordt een dag vol vermoeiende avonturen. Om het
helemaal af te maken mogen jullie allemaal verkleed
komen als jullie favoriete Disney karakter!!

Zondag 14/10 – 9u30-12u30 – Kermisvergadering
Herinneren jullie de tijden dat het kermis is in Borsbeek?
Er staan dan kraampjes en attracties waar er alleen maar
fun gemaakt kan worden. Wij willen natuurlijk ook plezier
maken op onze vergadering. Daarom organiseren wij onze
eigen kermis op het Mertensplein!!! Dus zie maar dat jullie
er bij zijn en er blij zijn

!!!!! Vrijdag 19/10 – Dag van de Jeugdbeweging
Het is Dag Van de Jeugdbeweging op vrijdag 19 oktober, dan mogen jullie allemaal in jullie
scoutsuniform naar school, hoezeeee! (Dit is geen vergadering.)
Zondag 21/10 – 9u30-12u30 – Rocket Power
Toen wij zo oud waren als jullie, waren de echt coole kinderen, die van Rocket Power. Zij zijn skaters,
met een missie, kijk maar eens een aflevering van jullie nieuwe favoriete show! Vandaag verwachten
we jullie allemaal op wieltjes.

Zondag 28/10 – 9u30-12u30 – Zombies vs Aliens
Het is bijna Halloween en de gekste wezens dalen weer naar onze planeet af.
Vandaag kijken we wie de sterkste is: zombies of aliens?? De ultieme battle zal
het vandaag bepalen! Kom verkleed in jouw favoriete monster. Jan is duidelijk
fan van de aliens, of misschien wil hij gewoon op Mars gaan wonen met zijn
raket?
Zondag 04/11 – 9u30-13u – Welpenkeuken
Hebben jullie ook zo’n zin in iets lekkers? Wij wel!
Vandaag krijgen jullie weer de kans om jullie beste
gerechten klaar te maken en ons te laten proeven
van jullie kookkunsten! Ga jullie handjes maar al
wassen, haal de grootste chef in jullie naar boven (koksmuts, schort, alles
erop en eraan!) want het is weer tijd voor onze kookvergadering! Kan
Mattias evengoed koken als knutselen?
Vrijdag 9/11 tot Zondag 11/11 – uren volgen – WEEKEEEND!
Euhj! Tijd om de zwijntjes uit te hangen op weekend en jullie mama en
papa twee dagen rust te geven. Extra informatie hierover krijgen jullie zo
snel mogelijk!
Zondag 18/11 – uren volgen – Marsepeinverkoop
Het is weer zo ver, vandaag zullen we eens zien wie de beste verkoper is. Wedstrijdje
om ter meeste kilo’s verkopen? De winnaar mag een thema in de volgende taktie kiezen,
wat denken jullie daarvan?
Zaterdag 24/11 – uren volgen – Sint-Jan Berchmansviering
Naar jaarlijkse traditie brengen we een bezoekje aan de kerk
voor onze scoutsviering. Dit jaar wordt het zelfs een extra
speciale dag, maar dat is nog een verrassing hihi! Ik zou wel al
goed oefenen op de scoutsliedjes want die worden zeker en vast
gezongen! Bent en Seppe zetten in.
Aansluitend zal de kaas-en wijnavond van de vriendenkring
georganiseerd worden (dat is meer voor de mama en de papa
maar die krijgen daar nog een brief van).

Oh heer!

Zondag 02/12 – 9u30-12u30 – Sinterklaaaaaas!
Wij hopen dat jullie ontzettend braaf geweest zijn,
anders gaan er veel welpen in de zak verdwijnen!
Vandaag komt de Sint op bezoek en die neemt heel
wat lekkers mee. Je mag gerust een tekening
meenemen, misschien krijg je dan wel een snoepje
extra! Aan deze foto te zien, heeft Luka er al veeeel
zin in!

Aiaiai, zoveel pret in 1 taktie dat de wist-je-datjes er niet meer op passen!
Volgende keer krijgen jullie er extra leuke, beloofd!
Tot binnenkort!

Welkom bij dit nieuwe epische jonggidsen jaar of yosh yo’riqchilar-jaar! Om dit jaar heel
zalig te houden hopen wij jullie altijd met de fiets te mogen verwelkomen dat we wat van de
wereld kunnen zien. Ook om steeds herkenbaar te zijn graag altijd in uniform of verkleed
(verkleed is misschien net iets minder herkenbaar, maar da’s oké)! Als je eens een keertje
niet kan komen, heel spijtig, geen ramp, maar laat ons zeker iets weten via mail, sms,
postduif,..!
Voor de rest “Woehoeeeeeeeeewwwwww!!!! Dit jaar wordt beter, groter, toffer, zaliger dan
alle jaren hiervoor en daar gaan wij voor zorgen!! YES YES YES 10 WINDJES IN EEN FLES”
30 sept. 9u30-12u
Leidng zkt ledn
(Enkel V/geen M)
Bnt u jnggids en hft u zin in avntr? Splt u
grg spelltjs en mkt u grg mopjs? Dan zkn
wij u!! Mrjna en Hnnh vrwelkmn u grg in
ht lkaal om elkr betr te lern kennn! Tt dan!
(Geen CV sturn aub)
xoxo
7 okt. 9u30-12u
Paus zkt heilge zieltjs
(Enkel V/geen M)
Bnt u heilg? Spkt u nts uit? Eet u
stds al uw grntjs op? Bnt u heilgr
dn kinnke Jzs zelf? Kn u ovr watr
lopn? Verandrt u wtr in wijn? Dn
bnt u de persn die wij zkn! Kom
in uw mst heilge outft nr de
vrgdrng vndg en zie wt u kn
beteknn vr de mnsheid!
14 okt. 9u30-12u
Sherlock zkt Watson
(Enkel V/geen M)

Wt u veel ovr misdd?
Lst u vl intrssant bkn?
Bnt u stds grg vn alls
op de hgte? Ondrzkt u
grg moordn? Bnt u uw
sidekck kwt? Dn hbbn
wij u ndg op 14 okt!
Alln op pst!

xoxo

xoxo

19 okt Hle dg!!!
Dag vn de zkt jgdbewgng
(V/M)
Alln in unfrm nr schl vr de dg vn de
jgdbwgng!! Vl prt vrzekrt!
(GEEN VERGADERING VANDAAG DUS HE)
21 okt.
Jani zkt lelijke mensen
(enkel V/geen M)
Bn je lelijk? Prfect! Km vndg meedn aan nze actie vr ht gde doel om lelke
mnsen om te tovern in echte beauty qeens!

Deze 2 trollen hebben hun
grot al gevonden

ZATERDAG 27 okt. 19u30-21u30
Trol zkt grot
(Enkel V/geen M)
Hft u een griezlg kntje? Hft u gn schrk
in ht dnker? Zn de mnsters ondr jw bd
je bff? Dn zken we jou!! Km in uw
griezlgste outft dze avnd dnsen rond
de hksenketl mt ons!

4 nov. 9u30-12u
Borsbeek zkt marginalen
(Enkel Johnny’s en Marina’s)
Stt u uw ptje altd op 45°? Is ht Mrtenspln
uw hngspot? U bnt de xpert die we zken!
Km uw knnis ovr Bbeek werldstd deln mt
ons en elkr!

9-11 nov.
WEEKEND
(Enkel V/geen M)
Lding zkt mnsen om op teamblding wkend te gn. Gn
ervarng vreist! Brf mt mr info vlgt!

18 nov. (uren volgen)
Scouts zkt mensen zonder diabetes
(V/M)
Bnt u een vrkoper in hrt en niern? Kn u
iedrn ovrtuign vn een prduct? U bnt de
prsn die we zkn! Vndaag gn we hl Bbeek
en omstrken vrzien vn lekkr mrspein!
<-------(oefen al eens op deze oma)

Van mijn erf met die Marsepein!!
Ik heb suikerziekte!!!
ZATERDAG 24 nov. (uren volgen)
Sint Jan zkt Berchmans
(V/M)
Bnt u een lfhebbr vn de 70? Wij zken
enthsiaste mnsen die een hle dag de
70 wllen viern tdens een fstweeknd!
Mr info vlgt.

Zoek de 7 Verschillen!
2 dec. 9u30-12u
Slecht weer vandaag zkt wortel
(V/M)
Bnt u brf gweest dt jr? We zken proefprsnen die breid
zn mee te dn aan onze grte Sint enqte! Vrgoedng is
vrzien!

Zo liefste jonggidskes, dit is het eerste boekske van
ons episch yosh yo’riqchilar-jaar!
Wij hebben echt al super veel zin in het jaar,
hopelijk jullie ook ;)
En als en 1 ding is dat jullie moeten onthouden;
“Dabbing is love, dabbing is life x” ---------------------->
Heel veel liefde, lekjes en knuffels van jullie leiding
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

YOUNG EXPLORERS
The Movie

Zondag 30 september

Zondag 30/09 9u30 – 12u00: When jongverkenners meet jongverkenners
“The name is verkenner. JONG-verkenner.“
Omdat jullie, voorlopig nog mysterieus en
onbekende, leiding het niet ziet zitten om jullie de
rest van het jaar aan te spreken met ‘Diene met
diene roden trui en dat petje’, is het vandaag een
heuse kennismakingsvergadering! Je mag je dus
verwachten aan een voormiddag vol bonding en
pret!

Zondag 7/10 9u30-12u00: Fat JV’s
“Love me, feed me, never leave me.”
Nu dat de zomer achter de rug is, is het
tijd om die summerbody weg te werken.
Kom dus allemaal lekker rond en bol
naar deze vergadering en embrace those
zwembandjes!

Zondag 14/10 9u30-12u30!: Catch me if you can 2: The Antwerp Adventure
“It’s our instinct to chase what’s getting away, and to run away from what’s chasing
us.”
Vandaag verlaten we de parking en trekken we met z’n allen richting het enige
echte ’t Stad à Antwerpen! Bereid jullie voor op een stadsspel vol spanning,
intriges en sneakyness, maar vooral ook op veel pret! Kom zeker met jullie stalen
ros, inclusief fluovestje, naar het Mertensplein. Wij zien jullie daar. Of niet? Of wel?
Wie zal het zeggen…

Zondag 21/10 9u30 – 12u00: Braveheart VS. THIS IS SPARTAAAA
“Give them nothing, but take from them
everything.”
Heis je in je uitrusting want, strijders als
jullie zijn, gaan we vandaag de ultieme
oorlog voeren tussen de twee meest
iconische legers uit de filmgeschiedenis.
(Pluspuntjes voor diegenen die met een
braveheartkapsel afkomen!!!)

Zondag 28/10 9u30 – 12u00: Speed & Soapkarrekes
“You go, I go with you. You ride, I ride with you.”
Buckle up, vrienden, want
vandaag houden we een
heuse zeepkistenrace!
READY!
SET!
GO!

Vrijdag 2/11: 19u00 – 22u30: Filmnacht
Deze taktie zou deze taktie niet zijn als we niet ook een filmnachtje placeren
en daarom placeren we dus een filmnachtje. Slaapzakken en dekentjes zijn
welkom. Gelieve ook allen €2 mee te nemen, dan zorgt jullie oh zo geliefde
leiding voor versnaperingen!

9, 10 en 11 november: The Weekend
“We’re going on an adventure!”
Meer info volgt nog in de weekendbrief! Pret gegarandeerd!

Zondag 18/11 (uren volgen nog): All the money in the world door ne
marsepeinverkoop
“Money is the oxygen of capitalism and I wanna breath more than any man alive.”
Beeld je eens in wat de scouts zou
kunnen doen met al het geld van de
wereld! En wat beter dan een
marsepeinverkoop om dit te bereiken?
Kam dus die haren, haal jullie Colgatelach naar boven en haal die moneyzz
binnen!

Zaterdag 24/11 (uren volgen nog): The Saint: A Jan Berchmans story
“If we stand tall it is because we stand on the shoulders of many ancestors.”
Vandaag wijden we geheel aan onze stamvader Jantje Berchmans, zonder wie
we nooit elke zondag(vandaag trouwens zaterdag) pret hadden kunnen
beleven. Kom dus zeker eentje drinken op onze oude goude vriend!
Zondag 2/12: 9u30 – 12u00: The Saint 2: The Sint
Praise be want we vieren ook deze week een heilige makker!
Jullie kennen het ondertussen à Be braaf, get snoep
Be stout, in de zak!

Wist-Je-Datjes:
Volgens Google:
De naam Tuur staat voor (Beer, adelaar en STEEN) en staat op de 37e plaats voor Vlaamse jongensnamen.
De naam Doris komt van Doria (Griekenland) en 1 van de 86 mensen is daarvan jongen. Zo is Doris dus voor 1,16%
jongen.
De naam Matthias staat voor ‘Geschenk van GOD’ ja echt waar!
Wij Belgisch kampioen klakkebuizen zijn? Smeer jullie beentjes maar al in voor deze boemannen!
Dat als je naar de eerste vergadering komt met ‘Matthias’ op je rechterarm, er een beloning volgt!!! ;)

Jowwww gidskes! Eindelijk is het zo ver, het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur! Wij zijn super
excited om jullie leiding te zijn en gaan er voor zorgen dat jullie de meeste awesome dingen gaan
doen dit jaar! Om jullie een voorproefje te geven van de komende vergaderingen, geven we jullie
steeds een inspirerende instagramquote zodat jullie je kunnen voorbereiden op wat gaat komen!
#doitforthegram #follow4follow #like4like #yoloswag

Zondag 30 september 9u30-12u00: Joepieee vriendjes maken! Alleja,
niet echt want jullie kennen elkaar al en ons ook wel een beetje. Maar
weten jullie echt alles over elkaar? Dat zullen we vandaag nog wel is zien!
#wiezeddegoa

Zondag 7 oktober 9u30-12u00: “Er zijn troubles in kamp Noord!”
Vandaag is het tijd om uw innerlijke oerinstincten boven te halen zodat
jullie alle andere naar huis kunnen stemmen bij Expeditie Robinson!
Hopelijk hebben jullie de nodige skills om te overleven want ge wilt niet de
zwakke schakel zijn zoals ons Ernestine he!! #eilandraad

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober: Dit weekend is het de slag der slagen,
de italiaslag! Dit weekend mogen jullie je opdien/bar/afwas-kunsten nog
eens showen. Maak zo veel mogelijk reclame op uw social media accounts en
zorg ervoor dat uw familie, vrienden, kennissen, BFF’s, liefjes en frenemies
aanwezig zijn! Meer info over shiften enzo komt later. #getthatmoney

Vrijdag 19 oktober: Leuke quote maar we weten allemaal wel dat de beste outfit ons
scoutsuniform is natuurlijk! Laat met al uw scoutsvrienden op school maar eens zien
aan die chiroseuten wie dat de beste zijn! #twinningiswinning ♀

Zondag 21 oktober 9u30-12u00: Na al die pasta en andere lekkernijen van
vorige week is het tijd terug een beetje in shape te geraken.
♀ ♀ ♀ Ons
is het niet gelukt om onze summerbody klaar te krijgen voor de zomer, maar we
blijven dromen he! Wie weet lukt het ons volgende zomer wel ;) Kom dus allemaal
deze zondag naar de scouts om is goed te sporten en te werken aan onze
#beachbody

Vrijdag 26 tot zondag 28 oktober: Oh em gieeee we gaan op weekend!
#squadgoalsss Hou dit weekend zeker vrij want het wordt lit!! Veel kunnen we nog niet
verklappen maar meer info volgt nog.

Zondag 4 november 9u30-12u00: “ Halloween is mijn favoriete feest,
dan ben ik verkleed in een griezelbeest! Met halloween ben je welkom in
de hel, je krijgt de kriebels, je bibbert uit je vel!” Hopelijk kennen jullie
deze schijf nog en houden jullie even veel van halloween als wij!

Zondag 11 tem vrijdag 16 november: We weten allemaal wel dat jullie het
super hard missen om op kamp te zijn, omdat dat natuurlijk kei plezant is.
Daarom doen we deze week een mini-kampje aka leefweek!! Eigenlijk is dit
gewoon één grote sleepover van een week lang met het kleine detail dat jullie
nog wel naar school moeten Over deze geweldige week krijgen jullie later
nog meer info.

Zondag 18 november: Hoezo onze harten zijn van marsepein
gemaakt??
Rare griet ze die Kerstin Gier en vage quote
#weirdo #dislike
Soit, vandaag mogen jullie weer in uw rol kruipen van schattige
scoutsmeisjes om zo veel mogelijk marsepein te verkopen! Uren
volgen nog.

Zaterdag 24 november: Nog een traditievergadering, de Sint-Jan
Berchmansviering! You know what it izzzz; wandelingetje maken,
iets eten en gezellig samen naar de kerk gaan. ⛪Uren worden later
nog wel gepost in onze Facebookgroep #jwz .

Zondag 2 december 9u30-12u00: Yeeeesss, Sinterklaas en Zwarte Piet zijn
weer in’t land! Kom zeker naar deze vergadering vandaag als ge wel zin hebt in
wat snoep! #sugardaddy Zorg er maar voor dat ge geen naughty dingen hebt
gedaan dit jaar, anders vliegt ge misschien in de zak!

Allé seg dat was de eerste taktie al! Omdat afsluiten met wist je datjes wat mainstream is en alleen
basic bitches dat doen, zullen wij afsluiten met instagramaccounts die ge zeker is moet checken!!
FOLLOWLIST:
lieseverswyvel à gekke griet uit Massenhoven, leerkracht to be
loeka_stoop à wacko wijf dat vrije kunst studeert in Gent
evelien_dv à crazy chick die masseuse wordt (eigenlijk kine, maar das hetzelfde ofni??)
gidskes70 à instagramaccount waar we met zen alle gekke selfies op kunnen zetten!

sarcasm_only à tof account waar wij stiekem al onze #dailyquotes van halen hihi
manbunmonday à knappe mannen met dotjes, goed voor alle hipsterz onder jullie
jayalvarrez à nog een knappe gast op uw timeline kan geen kwaad zeker?

XOXO,
Liese, Loeka en Evelien
#followusoninstagram

Zondag 30 september 9u30 – 12u00 Wie de fok zedde gij?
SFUCKING NICE NIIGGUUUUH!! Eerste vergadering a mattiiii. Beter dat ge komt, maar ni te vroeg
natuurlijk he Vandaag is het de dag, DE dag dat we elkaar beter leren kennen Dit doen we aan de
hand van leuke spelletjes Afspraak: Mertensplein

Zondag 7 oktober 9u30 – 12u00 Van Afrika tot in Amerika
Dit kamp wordt geen gewoon kamp, we gaan naar het buitenland! Waar gaan we hosselen? Waar
gaan we op de block staan? Waar gaan we stallen? Waar gaan we hunten? Waar gaan we kakken?
Waar gaan we chappen? Waar gaan we trappen?
Zoals we vorige vergadering gezegd hebben, maken we vandaag een voorstelling over ons
droomkamp.

13-14 oktober – Italiaslag
Incapabele
Teringleiers,
Allemaal
Lokaal
Ivm
Al dente
Spaghetti.
Legooo!
Allen
Gegroet

Zondag 21 oktober 9u30 – 12u00 Get rich or die tryin’
So you wanna get rich huhhh?!
Hussel up your homies and get yo ass over here.
I've been in this game for years,
it made me an animal.
It's rules to this shit, I wrote me a manual.
A step-by-step booklet for you to get your game on track,
not your wig pushed back.
~ Notorious B.I.G. ~

Zondag 28 oktober 9u30 – 12u00 Fortnite
Vandaag komen we te weten welke verkenners de victory royale binnen weten te halen. Wie is Ninja
2.0?

2-3-4 november – Weekend
Yes, weekend! Meer info volgt nog wel via fb.

Zondag 11 november 9u30 – 12u00 worp vergadering
Werpen, gooien, smijten, katapulteren, lanceren, kegelen, keilen, sodemieteren, kletsen, knallen,
slingeren, …

Zondag 18 november 9u30 – 15u00 ?Marsepein
Aaah fuck, vandaag is het marsepeinverkoop. Heel onze zondag
verspillen door bij mensen aan de deur marsepein te verkopen
en 69% van de tijd afgewezen te worden. Uiteindelijk zullen we
beloond worden met een miezerig stukske marsepein. Voor
hetzelfde geld regent het dan ook, waardoor we kletsnat zullen
zijn. Die dozen marsepein gaan helemaal naar de zak met als
gevolg dat het moeilijk wordt om ze te dragen.
Uiteindelijk verwachten wij jullie wel vandaag. Zij die onwettig
afwezig zijn zullen lijfstraffen krijgen.
xoxo

Zaterdag 24 november … - …SJB (uren volgen nog)
“Maar als een vrouw vloeiende zijn zal, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees, zo zal zij zeven
dagen in haar afzondering zijn; en al wie haar aanroert, zal onrein zijn tot aan den avond.”
- Lev. 15:19-24
Om meer van deze wijze woorden te horen gaan we naar de misviering!

Zondag 2 december 9u30 – 12u00 Sint
Beste leden,

Aanstaande zondag verwachten wij jullie op het Mertensplein te Borsbeek, om de Sint te begroeten.
De Goedheiligman zal aanwezig zijn in de voormiddag van de dag des Heren.
Hij zal niet alleen zijn, zijn zwarte pieten zullen hier ook zijn. Deze zullen jullie rijkelijk belonen met
snoep, na het warm onthaal.
Wij kijken uit naar jullie komst!
met vriendelijke groeten
jullie leiding

Adres
Corneel Smitslei 14
Unitaslaan 124

Adres
Diepenbeekvelde 2
Joseph Wateletlaan 9
Eksterlaar 213

Adres
Sprinkhaanveldestraat 10
Corluylei 43b
Vlasput 15

Adres
Vogelzangstraat 24
Jozef de Hasquestraat 7
Breedveld 19
Broekstraat 10

2100 Deurne
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2100 Deurne

2150 Borsbeek
2160 Wommelgem
2100 Deurne

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2240 Massenhoven
2000 Antwerpen
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/321.37.05
03/366.43.27
0488/10.52.24

E-mail
Telefoon
03/366.30.52
03/272.51.99

E-mail
Telefoon
03/321.17.93
03/290.08.98
03/288.71.39

E-mail
Telefoon
03/484.69.20
03/295.70.60
03/366.39.69

03/321.34.59
03/458.19.14

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/05.62.60
0497/40.94.65
0488/10.52.24

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/92.51.44
0488/29.07.38

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0497/42.81.11
0474/19.55.72
0491/50.51.49

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/85.74.11
0495/77.62.13
0470/44.13.76

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/54.58.35
0492/99.95.30
0475/57.99.98
0495/80.74.80

E-mail
Telefoon
03/484.69.20

Adres
Sint-Rochusstraat 15
Priester Poppestraat 102
August Van Putlei 166

Adressenlijst 2018 - 2019
Kapoenenleiding
Naam
Evert Verswyvel
Nina Van Den Keybus
Stien Kiebooms
Nikki Severyns

Kabouterleiding
Naam
Ruben Bogaerts
Marthe Mesens
Laure Cleyhens

Welpenleiding
Naam
Veerle Moyson
Torre Stoop
Robbe Martens

Jonggidsenleiding
Naam
Hannah Van Mechelen
Marijana Lipovac

Jongverkennerleiding
Naam
Doris Van Boxem
Tuur Wissels
Matthias Mevis

Gidsenleiding
Naam
Liese Verswyvel
Evelien Dierickx-Visschers
Loeka Stoop

Verkennerleiding
Naam
Nathan Weyn
Tim Wuyts
Victor Verhaegen

Groepsleiding
Naam
Ivana Lipovac
Leonie Van Boxem
Robin Smets

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Laurent Wauters
Joren Van De Vondel
Jelle Dangez
Raf Boumans
Lars Galliaert
Brent Parys
Jasper Tuboville
Robin Michielsen

Vriendenkring
Naam
Geert Van de Laar

2240 Massenhoven
2160 Wommelgem
2160 Wommelgem

E-mail
Telefoon
03/322.21.14
03/272.31.26
03/322.87.43

E-mail
Telefoon
03/484.69.20
03/366.07.49
03/290.08.98

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0470/50.78.50
0484/37.87.96
0484/66.20.68

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0495/51.33.07
0479/10.29.47
0479/85.37.52

Adres
Vogelzangstraat 24
Pietingbaan 46
Joseph Wateletlaan 9

2150 Borsbeek
2530 Boechout
2150 Borsbeek

Adres
Hulgenrodestraat 68a
Vlaamse Gaaistraat 5
Wenigerstraat 45

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0488/29.07.39
0494/20.35.67
0471/52.87.51
2100 Deurne
2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/272.51.99
03/321.37.05

Adres
Unitaslaan 124
Sint-Rochusstraat 15
August van Putlei 7

E-mail
Telefoon
03/322.85.22
03/385.80.03
03/366.27.08
03/322.42.30
03/236.04.76
03/322.61.34
03/321.66.46
2150 Borsbeek
2970 Schilde
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek
2970 Schilde
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

materiaalkot@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72
0468/14.37.90
0494/03.72.76
0474/36.24.60
0486/66.61.11
0488/23.70.33
0478/30.98.05
0472/48.72.45
0476/06.49.23
Adres
Louis Janssensstraat 55
Kluisdreef 17
Floris Primslei 7
August Van Putlei 180
Dokter Van De Perrelei 15
Hulgenrodestraat 39
Beukenlaan 8
Boechoutselei 55
Granvellelaan 12

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0485/62.36.58
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
Adres
August Van Putlei 129

