


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. 
 



Voorwoord 

 

Beste ouders en leden, 

Wat vliegt de tijd, dit is al het voorlaatste boekje van het jaar! Maar jet scoutsjaar duurt nog 4 

maanden, waarin we er met z’n allen nog eens een lap op gaan geven!  

Ook nu weer een aantal leuke activiteiten die je alvast in je agenda kan noteren: 

Woensdag 2 maart: Comedy Night met William Boeva. Kom een avondje lachen met de grappigste 

dwerg van België en steun zo het buitenlands kamp van de verkenners! Meer info vind je in je 

mailbox, op de website of op de facebookpagina.  

4-6 maart: Groepsweekend. Joepie, hier kijken we met z’n allen al een half jaar naar uit! We trekken 

met de hele groep op een superleuk en gezellig weekend. Meer info volgt nog in een brief.  

Vrijdag 11 maart: Mucho Mojito. Vandaag organiseren we met onze scouts onze jaarlijkse fuif 

‘Mucho Mojito’ in het Fort van Borsbeek. Alle 16-plussers zijn uiteraard zeer welkom om eens 

helemaal los te gaan op de dansvloer.  

Zondag 13 maart: Oudervergadering + brunch. Aan alle ouders: zet het alvast in jullie agenda, deze 

zondag moeten jullie echt vrijhouden!  Alle takken gaan vandaag met leden én hun ouders 

spelletjes spelen. Om 11.00u  mogen alle uitgeputte ouders hun voetjes onder tafel schuiven op de 

brunch van de vriendenkring in het lokaal. Voor de leden worden er hotdogs voorzien om 12.00u, 

zodat de ouders zeker genoeg tijd hebben om te bekomen van dat vele spelen. Allemaal tot dan! 

1-3 april: LOL-weekend. Dit weekend gaat de leiding eens heel veel pret maken zonder de leden 

erbij. Deze week dus geen vergaderingen!  

25 april: Kapoenen en Wouterdag. Vandaag gaan alle kapoenen, kabouters en welpen van het 

district samen spelen. De ideale gelegenheid om allemaal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te 

maken! Meer informatie volgt nog. 

Alle kampdata nog eens op een rijtje: 

Kapoenen: 25-31 juli    Jongverkenners: 16 (3e jaars) of 17-31 juli 

Kabouters: 21-31 juli    Gidsen: 16 (3e jaars) of 17-31 juli 

Welpen: 21-31 juli    Verkenners: Slovenië: 4-18 juli 

Jonggidsen: 16 (3e jaars) of 17-31 juli 

Ten slotte willen we nog even vermelden dat wij meedoen aan de 

spaaractie van Joyvalle en Appelsientje. Per 10 flapjes krijgen we 1 liter 

gratis melk of 1 bus gratis Appelsientje mee op kamp. Je mag de flapjes aan 

iemand van je eigen takleiding geven of gewoon aan iemand van de 

groepsleiding. 

 

Een stevige linker van de groepsleiding,  

Elisabet – Joris – Wilma  



 



 
 

 

Beste ouders en sympathisanten, 

 

De  scouts en de vriendenkring presenteren: 
 
 
 
 
 

 

Wat houdt DIMANCHE DELUXE nieuwe formule 

in?  Wel dat is eenvoudig. Het is een uitgebreide 

zondagmorgendse brunch. Profiteer van deze 

gelegenheid om eens rustig te brunchen met 

andere ouders van de scouts of met vrienden en 

kennissen. Wat is er nieuw zal u zich afvragen? 

 

Wel eerst is er een gemeenschappelijke vergadering waar u met uw kinderen 

kan ravotten en eens proeven van het echte scoutsleven.  Daarna kan u met 

samen met de andere ouders (of vrienden of kennissen) genieten van een 

overheerlijke brunch. 
 

Wat kan je verwachten? Een heerlijk en zeer uitgebreid ontbijt-buffet in een 

gezellig kader. En ja, het mag ook gezegd worden … een babysit moet je 

niet zoeken, want je kinderen (vanaf 6 jaar en lid bij onze scouts ) kunnen 

lekker blijven ravotten bij hun leiding en achteraf mee aansluiten(apart te 

bestellen). 

 

Dus als we dan even concreet worden:  

Waar? In de scoutslokalen 

Wanneer? Zondag 13 maart vanaf 11.00u  

Kostprijs? €12  

Hoe inschrijven?  Via het formulier dat u kan terugvinden op onze website 
www.scoutsborsbeek.be (tot en met woensdag 9/3) 

Extra: koffiekoeken voor de kinderen na de vergadering apart bij te bestellen 

via het formulier aan €1/stuk. 

De opbrengst  van deze activiteit  wordt gebruikt voor  de verwarming,  het 

onderhoud en de herstelling van onze scoutslokalen. 

 

Graag op voorhand storten op het rekeningnummer BE80 7331 0630 7077 met 

vermelding "brunch + naam". 
 

Tijd en zin om een handje toe te steken? Mail dan naar 

karenfourneau@telenet.be 
 
 

Alvast bedankt voor jullie steun en hopelijk tot op DIMANCHE DELUXE! 
 

 

Groetjes, 

De  scouts en de vriendenkring 

http://www.scoutsborsbeek.be/
mailto:karenfourneau@telenet.be


Vriendenkring 

 

Jonge dynamische vereniging, gevestigd in de lokalen van de scouts Borsbeek, zoekt voor 
indiensttreding vanaf oktober 2011:   
  

Gemotiveerde medewerkers (M/V) 
  
Voor een part-time job van 5 à 8 avonden per jaar.  
   
Bent U iemand die  

• niet verlegen zit om een creatief idee;  
• bereid is om in gezamenlijk overleg initiatieven te nemen; 
• de handen uit de mouwen kan steken indien nodig; 
• vindt dat er al eens mag gelachen worden.  

  
Dan bent U meer dan waarschijnlijk de persoon die wij zoeken.  
  
Wij bieden U géén interessante loonvoorwaarden (de job gebeurt op geheel vrijwillige 
basis), géén extra legale voordelen, en zeker géén wagen van de firma, maar wél een 
aangename werksfeer en de voldoening deel te nemen aan activiteiten die de werking van 
de scouts ten goede komen.  
 
Interesse?  Mail uw gegevens naar vriendenkring@scoutsborsbeek.be  
  
 
 
Voor de versterking van ons kernteam zijn we ook op zoek naar : 
  

Freelance medewerkers (M/V) 
  
Voor een job op interimbasis.  
   
Bent U iemand die  

• éénmalig wil helpen op een activiteit; 
• goede desserten kan maken; 
• handig is in verbouwingswerken . 

 
Voldoet u aan één van de vereisten, heten wij u graag welkom in ons team.  
  
Voor beide functies kan u steeds contact opnemen met de vriendenkring   
p/a   Karen Fourneau 
 Jozef Reusenslei 109 
 2150 Borsbeek 
 Tel: 03/236.35.29 
  
 vriendenkring@scoutsborsbeek.be 
 



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. 



Beste ouders en leden, 

Heb je ook altijd al willen weten wat er zich allemaal afspeelt 

in het diepst van de zee? Welke wonderen we er allemaal 

kunnen vinden? Kom het samen met ons ontdekken op het 

groepsweekend van 4 tot en met 6 maart!  

Om mee op ontdekking te komen, is de volgende informatie 

belangrijk: 

Inschrijven 

Het is belangrijk dat je voor dit weekend inschrijft via de link in de mail die je krijgt van de 

groepsleiding of via diezelfde link op onze site. Wanneer dit gedaan is vragen we nog om € 35 

te storten op het rekeningnummer BE10 7331 0629 0004 met vermelding: naam - tak - 

groepsweekend 2016. Dit tegen ten laatste maandag 29 februari!  

Vertrek 
Vrijdag 4 maart worden de jongste takken (kapoenen, kabouters, welpen) verwacht om 20u 

in de Bareelstraat 19, 2070 Zwijndrecht (Chiro Zwijndrecht). We raden aan om te carpoolen.  

 
De oudste takken spreken af om 19.30u aan de carpoolparking & terminus van tram 15 

(kruispunt Liersesteenweg en Borsbeeksesteenweg).  

 

Einde 

De leden worden 6 maart om 12u30 terug opgehaald door de ouders op volgend adres: 

Bareelstraat 19   

2070 Zwijndrecht  

(Chiro Zwijndrecht) 

 

Wat nemen we mee?  

De oudste takken steken dit best allemaal in een makkelijk draagbare trekkersrugzak! 

! Opgelet: er zijn geen bedden aanwezig in het huisje. Iedereen (ook jongste takken) moeten 

dus een matje/veldbed meenemen. Liefst geen dikke, grote matrassen die meer dan één 

slaapplek innemen, zodat iedereen een plaatsje heeft!  

 Matje/veldbed/kleine matras 

 Slaapzak 

 Pyjama 

 (Knuffel) 

 Proper ondergoed 

 Voldoende sokken 

 Warme kleren  

 Reserve schoenen 

 Regenjas  

 Zaklamp 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Verkleedkleren voor thema ‘diep in de 

zee’  

 Fluovest voor oudste takken! 

 Keukenhanddoek (met naam in) 

 (Persoonlijke medicatie: afgeven aan 

takleiding) 

 

 

Gelieve overal je naam in te zetten, zodat verloren voorwerpen gemakkelijk terug bij de 

eigenaar geraken! 

Wij kijken er alvast erg hard naar uit, hopelijk allemaal tot dan! 

De leidingsploeg 

http://www.chirozwijndrecht.be/component/content/article/41-info/58-ligging
http://www.chirozwijndrecht.be/component/content/article/41-info/58-ligging
http://www.chirozwijndrecht.be/component/content/article/41-info/58-ligging


KAPOENEN  

 

Heej kapoenies! Dit is al het voorlaatste boekje, ooooh   

Maar niet getreurd! Het gaat suuuperleuk worden! Kijk maar snel wat we de volgende 

twee maanden voor jullie in petto hebben…  

Weekend 4-5-6 maart 

Groepsweekend  

Dit weekend is het groepsweekend, een weekendje weg met de hele scouts! Zo kunnen jullie de 

oudere kindjes ook beter leren kennen en de hele scouts laten zien dat de kapoenen écht ‘klein maar 

dapper’ zijn. Joepie! Meer info volgt nog in een brief! 

Zondag 13 maart van 9u30 tot 12u00  

Oudervergadering  

Wij weten dat de mammies en pappies altijd kei jaloers zijn dat ze 

niet mogen meespelen op zondag. Vandaag komt hier verandering 

in. Neem allemaal jullie mammie en/of pappie mee naar de scouts! 

Vanaf 11u kunnen de mammie en de pappie gaan brunchen (zie 

vooraan taktie). Om 12u kunnen ook jullie een koeffiekoekje blijven 

eten, zodat de mammie en de pappie voldoende tijd hebben om te 

brunchen. Niet vergeten in te schrijven!!! 

Zondag 20 maart van 9u30 tot 12u00  

Jinvergadering 

Vandaag hebben de jins een vergadering voorbereid. Wat zijn jins? Jins 

zijn jongens en meisjes van verschillende scoutsen die zich een jaar 

samen voorbereiden om leiding te worden. Ze zijn de laatste 

vergaderingen al een paar keer komen meedoen. Vandaag is de laatste 

vergadering dat ze er zijn en daarom gaan ze speciaal voor jullie een 

supercoole vergadering ineen steken. Het gaat superleuk zijn, zeker 

komen!    

 

Zondag 27 maart  

Geen vergadering 

Vandaag is het Pasen dus de leiding gaat vandaag paaseitjes rapen. Jullie gaan 

dit waarschijnlijk ook doen en daarom is het vandaag geen vergadering. Wij 

wensen jullie natuurlijk wel allemaal een vrolijk pasen toe! 



Zondag 3 april  

Geen vergadering 

Dit weekend kunnen jullie uitslapen want de leiding is op weekend. Dit weekend worden heel 

belangrijke dingen geregeld om jullie jaar nog toffer te maken. Geniet van jullie vakantie en tot 

volgende week!  

Zondag 10 april van 9u30 tot 13u00 

Kookvergadering  

Ork ork ork, soep eet je met een… lepel! Vandaag gaan we 

lekker eten koken dat we dan zelf ’s middags kunnen 

opeten. Wie een schort of een koksmuts heeft, mag deze 

zeker meenemen! Wat we zullen klaarmaken, is nog een 

verrassing, maar het zal ongetwijfeld erg lekker zijn, 

mmm. 

Zaterdag 16 april  

Kapoenendag 

Kennen jullie kapoenen van andere scoutsen? Nee? Geen paniek! Vandaag 

gaan we ze zeker leren kennen want het is kapoenendag, jeeej! Vandaag 

gaan we spelletjes spelen met alle kapoenen van het district. De uren en 

meer info volgen later nog. 

 

 

Zondag 24 april van 9u30 tot 12u00  

DE-LEIDING-IS-JARIG-vergadering 

JEEEEEEEJ! JOEPIEEEE! HEEEEEUJ! De leiding is vandaag 

jarig! Jullie zijn allemaal uitgenodigd op ons 

verjaardagsfeestje!  Wat we gaan doen op ons feestje is 

nog een verrassing maar het gaat superleuk worden en wij 

willen onze verjaardag zoooo graag met jullie erbij vieren! 

Als je niet komt, ga je het beste verjaardagsfeestje ooit 

missen en dat zou toch heel erg jammer zijn denken wij! 

Tot zondag dus  

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 1 mei van 9u30 tot 12u00 

Wetenschapsvergadering 

 

Geachte kapoenen, 

 

Ik ben best benieuwd wat er zou gebeuren als we muntjes 

in een colafles zouden gooien! Dit komen we thans te 

weten. Kom verkleed als echte wetenschapper zodat jullie 

mij kunnen bijstaan tijdens al mijn gevaarlijke 

experimenten. 

 

Met vriendelijk groeten,  

Professor Gobbelijn 

 

Wist-je-datjes: 

- de vervangleiding jullie allemaal supertoffe kapoenen vond? 

- jullie allemaal supersportief zijn? 

- jullie dat bewezen hebben tijdens de sportvergadering? 

- jullie de bruiloft zeer goed georganiseerd hebben? 

- dit precies een echte bruiloft was? 

- jullie ondanks de regen toch goed gewandeld hebben op de winterwandeling? 

- de leiding goeie examens heeft afgelegd? 

- examens grote toetsen zijn? 

- thans en momenteel volgens synoniemen.net synoniemen zijn voor vandaag? 

- de leiding hier niet helemaal mee akkoord is? 

- fort niet hetzelfde is als Ford? 

- Daaaaag! 

Kusjes en knuffels van jullie gekste scoutsleiding! 

Leonie – Roeland – Marijana – Lisa – Liese – Jorne 

 

 



 
Liefste   
 
 
Twee volle maanden plezier staan weer op ons te wachten. Jullie hersenen zullen nu 
moeten beginnen opwarmen voor de eerste vergadering van maart dus 
we beginnen met raadseltjes!  

a) Hoe heet de bovenste steen van een huis?   

b) Wanneer ga je net zo snel als een Formule1-auto op volle snelheid?   

   
04/03-06/03 – Groepsweekend 
Jeeeeeeej, een weekend met iedereen van de scouts!  Verder info hebben jullie 
ondertussen al via een brief gekregen. 
 

13/03 – 9:30 - 12:00 Oudervergadering 
Omdat jullie ouders jullie steeds moeten missen op 
zondagvoormiddag en wij dit toch wel zielig vinden, mogen zij 
vandaag eens mee komen spelen. Hoezeee! Neem dus allemaal jullie 
mams en paps mee naar de vergadering op het Mertensplein en dan 
laten we ze zien hoe leuk de kabouters zijn. Ouders, BE PREPARED 
voor de leukste zondagvoormiddag van het jaar!  
Om 11.00u nemen we afscheid van onze lieve oudertjes en kunnen ze 
aanschuiven aan de brunch van de vriendenkring (inschrijven en meer 

info vooraan in de taktie). Ook jullie kunnen voor na de vergadering koffiekoeken 
bestellen! 
 
20/03 – 9:30 - 12:00 Vergadering door Mops en Snorrie 
Zoals jullie intussen weten zijn Mops en Snorrie volop bezig met leren hoe ze leiding 
moeten zijn. Op deze vergadering gaan ze tonen dat ze dat heel goed gaan doen 
volgend jaar! Allemaal met de beste beentjes uit bed want het wordt een topper van 
een zondag! 
 
27/03 Pasen – geen vergadering  
Vrolijk Pasen, liefste kabouters! Net zoals jullie gaan wij 
ons deze ochtend amuseren met paaseitjes rapen. De 
Paashaas komt ook eitjes brengen op het Mertensplein 
maar wij willen die allemaal zelf opeten, dus jullie mogen 
thuisblijven ;)  
 
3/04 LOL weekend – geen vergadering 
Dit weekend gaat de leiding samen met de andere 
leiding op weekend (ja ook met de welpenleiding, 
eikes). Wij gaan allemaal ingewikkelde dingen doen 
zoals belastingen en contracten regelen. We 
dachten dat jullie dit niet zo leuk zouden vinden dus 
mogen jullie deze zondag uitslapen. Veel plezier en 
tot volgende week!  

 +      +s 
       n=b                                s=u 

a) Schoorsteen! 

b) Als je erin zit! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQxv_49-fKAhXBtBQKHbgcCQQQjRwIBw&url=http://kwiekvenlo.nl/paaseieren-zoeken/&bvm=bv.113370389,d.d24&psig=AFQjCNG8b8JR5-vXzAdqDpMWXYn7SkCLog&ust=1455012988367580
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoM-D-efKAhVJchQKHfQnDAAQjRwIBQ&url=http://scoutspaloke.be/scoutspaloke/Palodi/files/Palodi_Oktober2015.pdf&bvm=bv.113370389,d.d24&psig=AFQjCNGqV2P-hdOZlp3hzd9PUmxmY_zw9A&ust=1455013280643845
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpuaI-ufKAhXEPxQKHS8bC_wQjRwIBw&url=http://www.vvbj.be/web/?p%3D508&bvm=bv.113370389,d.d24&psig=AFQjCNHqIG7iKzVC9M_m0M9vRbuHqvysfA&ust=1455013552133482


10/04 – 9:30 - 12:00 Battle Royal 
Al eeuwenlang wordt er oorlog gevoerd, om macht, om geld, om wat dan ook, maar 
dit is nooit proper en al helemaal niet leuk. Op deze dag voeren wij ook oorlog maar 
niet met gewone wapens! Nee, wij gaan vechten met veel coolere en minder 
dodelijke wapens, op een véééééél leukere manier. Nieuwsgierig? Wees erbij en 
ontdek hoe wij de wereld willen veroveren. 
 

 
Zaterdag 16/04 Wouterdag 
Feeest! Vandaag spelen we samen met alle 
kabouters en welpen (ieuw) van andere 
scoutsen. Verdere info hierover volgt nog 
want er moet nog veel afgesproken worden 
met de andere leiding in het district, maar 
pret is verzekerd dus zorg dat je erbij bent! 
 
 

 
24/04 – 9:30 - 12:00 Wieltjesvergadering 
Tijd voor een erg actieve vergadering! Deze zondag mogen jullie 
allemaal op wieltjes komen. Dat wil zeggen, skates, fiets, step, 
skateboard, eenwieler, scootmobiel, bureaustoel op wieltjes, 
heelys (dat zijn die coole schoenen met wieltjes onder, soms 
geven ze zelfs licht!), noem maar op! Zorg voor de nodige 
bescherming zodat vallen niet te veel pijn doet, wij plakken 
alvast een kussen op onze poep.  
 
 
01/05 – 9:30 – 12:00  De slimste kabouter ter wereld 
Iedereen kent het programma de slimste 
mens ter wereld wel? Omdat de vrt heeft 
gezien dat de kabouters van Borsbeek ook 
heel erg slim zijn, komen deze vandaag langs! 
We gaan dus kijken welke kabouter de 
slimste van de wereld is! Jullie gaan 6 super 
coole en bekende quizmasters hebben! Zoek 
jullie atlassen, woordenboeken en 
leerboeken dus maar al! Want hoe meer voorbereiding hoe beter!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLj5aT8-fKAhVJchQKHfQnDAAQjRwIBw&url=https://www.skatepro.nl/c80.htm&psig=AFQjCNEytF8jXlzDtIaVTInu2l2JMWjvFw&ust=1455011696986249
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo_5uJiPzKAhWEcRQKHWbyCpYQjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/dagboek2013&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNF2dnGOsaD3nJ_bW7KOPb4Y9-KYYA&ust=1455704503197465
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinkauy8-fKAhWGXBQKHXtJDTYQjRwIBw&url=http://www.cuttingedge.be/telex/tomas-van-den-spiegel-wint-de-slimste-mens-ter-wereld&bvm=bv.113370389,d.d24&psig=AFQjCNFS7xSRxPp9hez9SxZogomIr_ky_A&ust=1455011773976853


Wist je datjes: 
- Wist jullie dat wij super-mega-apen-trots-fier op Lauranna en Maxime zijn? 
- Omdat zij als enigste kabouters op de winterwandeling waren? 
- Wij dit jammer vonden dat er zo weinig kabouters waren? 
- Djiggel nog steeds niet bevallen is van haar baby? 
- Wij nog steeds niet zeker weten wie de papa is? 
- Dit Justin Bieber wel eens zou kunnen zijn? 
- Justin Bieber dus ook zeker bij de bevalling zal zijn? 
- Snorrie een 3 dubbele salto kan? 
- Mops wel 1 uur lang een handstand kan? 
- Wij super blij zijn dat jullie ouders verwittigen als jullie niet kunnen komen? 

 
Dikke kusjes en knuffels van jullie leiding! 
 
Djiggel, Wapsie, Filoen, Raasja, Reska en Fillie 
 

-ur    n=b     +ute +   -o   m=r    w=z -ur 

k=u   + -a  +e             -om   -s    +! 

  
De Kabouterleiding zijn de leukste leiding ter wereld! 



Heeeeey kleine baby’s! Ja, je hoort het juist. Kleine babytjes, dat zijn jullie allemaal (ook 
al zullen er een heel groot deel van jullie jezelf al stoer en groot vinden). Daar hebben 
jullie vast en zeker nog nooit over nagedacht hé? Elke keer als wij ‘welpeeeeen’ roepen, 
noemen wij jullie eigenlijk altijd babytjes. Ah ja, want welpen zijn de kinderen van 
wolven! Flauw mopje van de leiding natuurlijk, jullie zijn eigenlijk best wel groot en 
stoer. Toch proberen wij jullie elke week nog groter en stoerder te laten worden, zodat 
jullie hopelijk ooit effectief volwassen wolven zullen worden. De komende twee 
maanden hebben wij dus heel veel gepland, hopelijk zijn jullie na deze twee maandjes 
geen baby’s meer maar wolven… 
 
Vrijdag 4 maart – zondag 6 maart: Groepsweekend 
Joepie, dit weekend zijn we weer eens met z’n allen weg! Leuk toch? 3 dagen lang op 
schok met de leukste leiding van de hele wereld! Meer info volgt via een brief. We 
kunnen jullie al wel verklappen dat het een knaller van een thema zal zijn dit jaar… 
 
Zondag 13 maart: 09:30-12:00: Oudervergadering 
Deze zondag is een beetje speciaal, want jullie ouders mogen mee naar de scouts komen! 
Wel maar voor één keertje, daarna moeten jullie ouders lekker thuis blijven terwijl wij 
verder kattenkwaad kunnen uitsteken… Wie zal er winnen? De ouders zullen vast en 
zeker sterker zijn, maar de welpen misschien wel 
sluwer! Wij zijn alvast benieuwd! 
Ouders kunnen meespelen tot 11 uur. Daarna 
kan u zich inschrijven voor de brunch van de 
vriendenkring (meer info vooraan dit boekje). 
Voor de leden kunnen er koffiekoeken besteld 
worden voor na de vergadering.  
 
Zondag 20 maart: 09:30-12:00: Jinvergadering 
Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, zijn Luka en Amber de afgelopen twee 
maanden mee leiding geweest bij de welpen. Hoe leuk we dit ook vonden, kunnen zij 
jammer genoeg niet voor altijd bij ons blijven… (eigenlijk zijn die van nen andere scouts, 
boeeeeeeeh, 70 is de beste scouts!!!!) Zij zitten dus in een tak die ‘Jins’ heet. Zij vonden 
de afgelopen twee maanden net even leuk als ons, en hebben besloten om jullie te 
bedanken! Hoe ze dit willen doen vraag je? Door een knaller van een vergadering in 
elkaar te steken voor jullie. Kom deze zondag dus zeker even afscheid nemen van deze 
twee topJins!  
 
Zondag 27 maart: geen vergadering 
Deze zondag is het Pasen. Hoe graag wij ook samen met jullie 
paaseitjes zouden willen rapen, wij gaan dat toch nog liever bij 
onze bomma’s en bompa’s, en oma’s en opa’s doen. (Die zijn veel 
liever voor ons, en geven ons ook nog eens snoep). Veel plezier 
ermee jongens! Tot volgende weeeeek! 
 



 
Zondag 3 april: geen vergadering 
Oeps sorry, toch niet tot volgende week… Deze week gaat de leiding zonder jullie op 
LOL-weekend. Dat weekend heet zo omdat er natuurlijk enoooooorm veel lol gemaakt 
wordt, maar ook omdat LOL eigenlijk staat voor ‘Leiding Onder Leiding’. Wij gaan dit 
weekend dus allemaal op een hoopje onder elkaar liggen. (Hahaha! Goei mopke van de 
leiding he!).  
 
Zondag 10 april: 09:30 – 12:00: Bomma & Bompa vergadering 
Vandaag leren we jullie alle tips & trucs om echte bomma’s en 
bompa’s te worden. We weten dat jullie er misschien nog wat jong 
voor zijn, maar we dachten dat het wel leuk zou kunnen worden om 
de mensen eens te foppen… En volgens jullie zijn wij toch al mega 
super duper oud, dus wij zijn al helemaal klaar om bomma & bompa 
te worden! Beetje krom lopen, een wandelstok, een echte bompa-
pet,… wij hebben de voorbereidingen alvast getroffen! Aangezien we 
iedereen moeten overtuigen dat jullie echte bomma’s en bompa’s 
zijn, zouden we graag hebben dat jullie deze week verkleed komen. Dikke pret!  
 
Zaterdag 16 april: Wouterdag! 
Deze dag is het een beetje een speciale dag. Scouts is deze week op zaterdag en niet op 
zondag (ja jongens, we weten het, wij vinden dat ook heel bizar en voelen ons daar een 
beetje ongemakkelijk bij). Maar het goede is dat we deze week allemaal spelletjes gaan 
spelen tegen verschillende scoutsen van bij ons in de buurt! Nu kunnen we eindelijk is 
voor eens en altijd vaststellen dat de 70 écht wel de allerbeste scouts van de hele wereld 
is. Jammer genoeg gaan er ook wel meisjes aanwezig zijn, maar die negeren we dan wel 
gewoon. (Tenzij dat jullie weer verliefd gaan worden en het willen aanvragen, ik ben 
zeker dat jullie veel hebben opgestoken tijdens onze valentijnsvergadering, dan staan 
wij ook volledig achter jullie keuze). Meer informatie over deze dag volgt later via een 
brief.  
 
 
Zondag 24 april: 09:30 -12:00: Hoe vettiger hoe 
prettiger 
Hohohohoho zaaaaaalig, de allerbeste vergadering van 
het jaar komt er alweer aan! Jazeker, hoe vettiger hoe 
prettiger is het motto waar we vandaag naar gaan leven. 
Doe dus zeker NIET jullie mooiste kostuum aan, maar 
liever kleren die achteraf gewoon de vuilbak in mogen. 
Wij hebben er alvast vettig veel zin in!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 1 mei: 09:30 – 12:00: Beroepenvergadering 
Zoals jullie misschien wel of niet zouden weten, is 
vandaag de Belgische Dag van de Arbeid. Om deze mooie 
dag te vieren, hadden wij het geniale plan om een 
beroepenvergadering te doen! De vragenronde tijdens de 
valentijnsvergadering heeft ons al wat wijzer gemaakt 
over wat jullie later allemaal willen worden, dus nu is het 
tijd om effectief tot actie over te gaan. Wat wil jij worden? 
Brandweerman, politie-agent, piloot, dokter, astronaut of 
misschien wel een professionele strontvliegvanger? Na 
vandaag zal je vast en zeker een beslissing genomen 
hebben!  
 
Wist je dat……  
- wij echt heel trots zijn op Siemen, Gijsbrecht, Mirko, Tommy en Jordi? 
- dat is omdat zij de enigste welpen waren op de winterwandeling? 
- zij dus ook wel echt al wolven zijn en geen welpen meer?  
- de kabouters echt allemaal verliefd op jullie zijn na de valentijnsvergadering? 
- dit zeker komt omdat wij jullie zo’n goede tips hebben gegeven?  
- wij het wel grappig vonden dat wij jullie gefopt hadden door te zeggen dat het een ‘vip-
vergadering’ was?  
- jullie een beetje dom waren dat jullie daar zomaar ingetrapt waren?  
- jullie leiding al begonnen is met het kamp ineen te steken? 
- het kamp echt super mega waanzinnig zalig gaat worden?  
- jullie de beste leden ooit zijn? 
Groetjes van de allerbeste leiding ooit, 
Raksha,Rama, Bagheera, Rikki-Tikki-Tavi, Tabaqui, Mang 
 

 

 



JONGGIDSEN 
Weekend 4-5-6 maart Groepsweekend (uren volgen nog!!) 

Meer info vinden jullie in de brief in jullie mailbox. We kunnen al wel verklappen dat het superzalig 

gaat worden!!! Tot dan xxx 

 

Zondag 13 maart 9u30-12u00 Oudervergadering + brunch 

“We sturen de mamies en papies allemaal weer naar de scouts toe” (op het melodietje van het 

K3-liedje!) Voor de mama’s en papa’s duurt deze vergadering maar tot 11h00! Daarna kunnen zij 

gaan brunchen ten voordele van onze o zo geliefde vriendenkring! Ook jullie kunnen voor na de 

vergadering koffiekoeken bestellen, eeuhj! Meer info vooraan in de taktie. 

Zondag 20 maart 9u30-12u00 Transgendervergadering  

Vandaag gaan we het leven ervaren van het andere geslacht!  

Willen jullie zien hoe PJ en Jasper eruitzien als meisjes of Lien,  

Stien, Anneleen en Sita eruitzien als jongens?  

Kom dan vandaag zeker naar de vergadering.  

Kom verkleed als iemand van het andere geslacht!  

 

Zondag 27 maart Pasen 

Geen vergadering vandaag want jullie leiding  

moet paaseieren gaan rapen!!!  

 

Zondag 3 april LOL-weekend 

Vandaag weer geen vergadering want jullie leiding gaat heel veel pret 

maken zonder jullie op hun LOL-weekend!  

 

 



Zondag 10 april 9u30-12u00: Hunger Games 

Nu de laatste film van de hunger games gepasseerd is, is het aan ons om uit te maken wie van 

de jonggidsen het koelbloedigst kan blijven in deze strijd tussen leven en dood. Wie van jullie 

gaat Katniss, Peeta, Gale, Haymitch en de rest achterna om de wereld te redden van het 

Capitool en vooral van die gemene president Snow? We zullen het weten op het einde van deze 

vergadering ;)  

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 16 april 13h00-17h00 Tombolaprijzen zoeken 

Aangezien we centen nodig hebben om op kamp te gaan zullen we dit weekend tombolaprijzen 

moeten gaan inzamelen! Die prijzen worden dan verloot op de tombola van de jonggidsen en de 

jongverkenners op de jaarmarkt in Borsbeek! We spreken af om 13u stipt op het Mertensplein in 

perfect uniform!! Neem zeker ook uw goed humeur mee want kindjes die lachen krijgen altijd 

meer gedaan ;)  

Zondag 24 april 9u30-12u00: Hoe vettiger, Hoe prettiger 

Vandaag gaan we er een heel vettig boeltje van maken.  

Zeg al maar tegen uw mama en papa dat ze extra zeep en shampoo  

gaan kopen want wij gaan er voor zorgen dat jullie heel de  

zondagnamiddag in den douche zullen moeten staan!!  

Wel belangrijk om te weten: DOE NIET UW BESTE KLEREN AAN  

WANT WE ZULLEN VANDAAG HEEL VIES WORDEN!  

Ge moogt ongewassen naar de vergadering komen  

want tegen het einde zult ge toch allemaal enorm hard stinken!   

Zondag 1 mei 9u30-12u00 ‘Help mijn man is een klusser’-vergadering! 

Het is algemeen geweten dat mannen niet goed kunnen klussen en daarom gaan wij vandaag deze 

taak van de mannen overnemen! Doe maar uw allergekste werkkleren aan!! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

                                        

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jongverkenners 
4-6 Maart: Groepsweekend 

Joepieeeeee, met heel de scouts op weekend! Verdere info hebben jullie al via een brief 
gekregen. 
 

Zondag 13 Maart: oudervergadering + brunch: 9u30 ► 12u00 
Vandaag mogen jullie ouders mee komen spelen met ons. Om 11u nemen we afscheid 
van die oudjes en mogen zij aanschuiven aan de brunch van de vriendenkring (inschrijven 
via site). Ook jullie kunnen koffiekoeken bestellen om deze na de vergadering op te 
smullen, hmmmmmm! 
 

Vrijdag 18 Maart: friturentocht: 19u30► 21u30: €2 

meenemen 
Wij gaan uitzoeken waar het beste frituur is van de regio Borsbeek. 
De leiding zal elke keer de frieten betalen, daarom vragen wij om €2 
mee te brengen. Als je een vleesje wil, moet je dit wel zelf betalen. 

 

Zondag 27 Maart: geen vergadering 

Vandaag is het geen vergadering omdat we allemaal paaseieren 
gaan zoeken bij de bomma,moeke,tante,...   

Zondag 3 April: geen vergadering 

Vandaag is het weer geen vergadering omdat jullie leiding op 
weekend gaat om pret te maken met de andere leiding! 

 

Zondag 10 April: paasvergadering: 9u30 ► 

12u00 
Wie houdt er nu niet van Pasen? Daarom hebben wij een 
Paasvergadering voor jullie gemaakt. Kom allemaal als paashaas, 
paasei, paasshit... verkleed naar deze super vergadering. 
 

 

Zaterdag 16 April: tombola prijzen: 13u00► 

17u00 
Als we op de jaarmarkt prijzen willen verkopen, moeten we er natuurlijk 
hebben. Daarom gaan we vandaag de straten onveilig maken en 
tombola prijzen zoeken. Kom daarom in perfect uniform naar de scouts. 
Als je thuis nog leuke prijzen hebt mag je deze altijd meenemen. 

 

 

 



Zondag 24 April: alles op wieltjes: 9u30 ► 12u00 
Zorg er vandaag maar voor dat alle wieltjes van jullie step, 
skateboard, go kart …  goed in gesmeerd zijn. Alleen dan zullen 
jullie het parkoers vlekkeloos kunnen afleggen. 
 

 

 

 Zondag 1 Mei: brainiac 

vergadering 9u30 ► 12u00 
Vandaag gaan we alles laten ontploffen en wegvliegen. Er zal niets meer   
overblijven na onze experimenten. Kom daarom verkleed als je favoriete 
professor! 

 

 

 

Zondag 8 Mei: technieken vergadering: 9u30► 15u00 
Omdat jullie op kamp zelf moeten koken, willen we jullie toch wel de fijne kneepjes van het 
vak leren. Daarom gaan we vandaag koken op een houtvuur. Kom zeker met je fiets naar 
de scouts! 
 

Maandag 16 Mei: jaarmarkt: uren volgen 
Jullie leiding is al heel veel aan het plannen voor het kamp, maar dan moeten we wel 
centjes hebben. Daarom gaan we vandaag onze verkoop kunsten gebruiken op de 
jaarmarkt. De uren van de shiften krijgen jullie later nog! 
 

Wist je dat … 

 … de leiding net leefweek heeft gehad? 

 … het lokaal nu super proper is? 

 … shmet en zijn team gewonnen zijn met de laser shoot? 

 … Lena weeral een Tinder match heeft? 

 … zij echt wel goed kan swipen? 

 … de letter R  echt wel graaf is? 

 … wij nu klaar zijn? 

 …. SEE YOU LATERZ, ALLIGATORZZZZ 

 

 

 

 

 

 

 



GIDSEN 
 
 

4-6 maart: groepsweekend  
Het is weer zo ver! Het weekend van het jaar waar we met heel de 70 er op uit trekken. HIP 
HOI ! Meer informatie volgt nog!  
Btw. Wij hopen dat jullie massaal mee gaan, want het weekend wordt echt super leuk! Dit 
kan natuurlijk niet anders als jullie mee gaan! ;)  
 

Vrijdag 11 maart:  Mucho Mojito 
Jullie zullen ongetwijfeld het evenement van ons jaarlijkse feestje al 
gezien hebben. Jullie zijn hier allemaal op uitgenodigd! Normaal moet je 
16 zijn, maar omdat jullie onze gidskes zijn maken wij graag een 
uitzondering en mogen jullie dus komen! JOEPIEEEE!  (Het is geen 
officiële vergadering, maar jullie zijn altijd welkom!)   
 

Zondag 13 maart : Brunch - 9.30u-12.00u  
Vandaag mogen jullie mama’s en papa’s mee komen naar de scouts. Om 11uur mogen jullie 
uitgeputte ouders (want geef toe zo spelen is best wel vermoeiend als je al wat ouder bent 
) hun voetjes onder tafel schuiven op de brunch van de vriendenkring in het lokaal. Jullie 
ouders kunnen zich hier voor inschrijven. Dus moedig zeker de mama’s en papa’s aan om 
eens vroeg uit hun bed te komen en mee te komen spelen! Jullie zelf kunnen koffiekoeken 
bestellen en deze samen met ons lekker gezellig om 12uur opeten. 
 

 

19-20 maart: giverdagen (Voor de 3e jaars!)   
Jammer maar helaas mogen de eerste en tweedejaars dit weekend 
lekker uitslapen. Voor de derdejaars is dit het top weekend van het 
jaar! Jullie gaan op giverdagen. Dit houdt in dat jullie samen een 

weekendje weg gaan met alle derdejaars givers van het hele district. Jullie hebben hier 
eerder al een brief via mail van ontvangen. Deze staat ook op de facebook groep. Als jullie 
nog vraagjes hebben derdejaars: SHOOT!  

 
27 maart: Pasen = Geen vergadering 
Dag bomma, mag ik de paaseitjes gaan zoeken in de tuin? Waar is ons jaarlijkse zakcentje 
dat de paashaas brengt? Ja jongens jullie kennen dit wel. Het is Pasen dus geen tijd voor 
spelletjes op de scouts, maar wel om paaseieren bij de bomma te gaan zoeken.  
 

3 april: LOL-weekend = Geen vergadering 
Vandaag zijn wij lekker zonder jullie heel veel pret aan het maken! Niet getreurd, volgende 
week staan we er terug!  



10 april:  WIE IS HET???  - 9.30u-12.00u  
Dit spelletje kennen jullie wel. Het is een gezelschapsspel dat standaard in je 
spelletjes kast moet zitten. Moest dit bij jullie niet zo zijn, Shame on you! Maar 
als jullie wel Rumikub in de kast hebben zitten is het jullie vergeven! Hehe! Nu 
ja Wie is het is natuurlijk een spel voor met 2 te spelen. Dit gaat natuurlijk niet. 
Want jullie zijn met 28… Willen jullie weten hoe we dit gaan spelen? Kom dan 
gewoon af!  
 

17 april: Ten Miles  
Ohwje het is weer zo ver de Ten Miles. Wij zijn niet zo zot omdat zelf te gaan lopen, maar 
wij gaan wel weer massaal helpen! Hiermee kunnen wij wat extra centjes verdienen,  om zo 
super leuke toffe dingen te kunnen doen op kamp! Met hoe meer jullie komen, hoe meer 
centjes we zullen krijgen. Meer informatie zal nog volgen!  
 

24 april: Reuze klakkenbuizenspel 
Sinds dit jaar wordt er een reuzenklakkenbuizenspel georganiseerd. Dit spel zullen we 
samen met alles givers van het hele district spelen. 
VERDERE INFO VOLGT NOG! 

 
Zondag 1 mei: De dag van de Arbeid - 9.30u-12.00u 

Ja lap, dat valt op een zondag! Dat wilt zeggen een feestdag minder in de week…. En dus 
een dag minder vakantie! Maar niet getreurd wij gaan er vandaag een lap op geven! We 
spelen het grote arbeidsspel! Als jullie weten wat dit inhoudt, dan moeten jullie zeker 
komen!  
 
 
 
 
 

 
 

XOXO DE GIDSENLEIDING  

 
 
                                 
 



VERKENNERS 
inleidend tekstje 

4-5-6 maart - Groepsweekend 

Deze week gaan we zoals elk jaar op groepsweekend. Dit betekent dat we op weekend gaan met heel de 

groep. Elke groep. Een heel weekend. 

Hebben jullie er al zin in? Wij alvast wel! 

De weekendbrief met alle informatie volgt nog. 

vrijdag 11 maart - GELDACTIVITEIT MUCHO MOJITO van 21:30 tot 00:00  

Om nog wat extra centjes te verdienen gaan we op ons eigen feestje lekkere hamburgers bakken. We 

verwachten dat iedereen er is en geen zwakke excuses. 

Dit duurt tot 12 uur. Daarna pakken wij, als leiding, het hamburgertentje over. 

zondag 13 maart - Oudervergadering van 9:30 tot 12:00 

Vandaag mogen jullie mama’s en papa’s mee komen naar de scouts. Om 11uur mogen jullie uitgeputte 

ouders (want geef toe zo spelen is best wel vermoeiend als je al wat ouder bent ) hun voetjes onder 

tafel schuiven op de brunch van de vriendenkring in het lokaal. Jullie ouders kunnen zich hier voor 

inschrijven. Dus moedig zeker de mama’s en papa’s aan om eens vroeg uit hun bed te komen en mee te 

komen spelen! Jullie zelf kunnen koffiekoeken bestellen en deze samen met ons lekker gezellig om 12uur 

opeten. 

18-19-20 maart - Giverdagen 

De eerste- en tweedejaars mogen dit weekend eens in hun luie bed blijven liggen, terwijl de derdejaars 

samen met hun leiding op giverdagen gaan. 

Dit wordt zeker leuk, dus probeer mee te gaan! 

De weekendbrief volgt later. 

Zondag 27 maart - Pasen 

HET IS FEEST! HET IS FEEST! 

KINDJE JEZUS IS HERREZEN! 

HET IS FEEST en daarom is er geen vergadering. 

1-2-3 april - Alweer geen vergadering 

De leiding gaat dit weekend alleen op weekend. Daarom is het deze week alweer geen vergadering. We 

weten dat jullie dit zeer spijtig vinden, maar soms moet de leiding zich ook kunnen amuseren zonder 

jullie. Tot volgende week! 

Zondag 10 april -       Anschlüssvergadering          van 9:30 to 12:00 

In 1938 besloot Oostenrijk zich aan te sluiten aan het Duitse rijk onder leiding van de Führer Hitler. Deze 

daad van samenhang gaan we vandaag ook celebreren met een übergeile vergadering. Zeker 

anschlüssen. 

 



Zondag 17 april -  10 Miles tijden volgen nog 

Voor het kamp te financiëren hebben we de volgende fase bereikt waar we nog meer centjeees kunnen 

verdienen. Wees dus zeker aanwezig om onze financiële toestand te ondersteunen!!!!!!!! ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Zondag 24 april - Klakkenbuizen tegen het district  

Alle givers (gidsen en verkenners) van het district komen vandaag samen om te laten zien wie het beste 

kan klakkebuizen. Aangezien wij dit zijn (natuurlijk), moeten we dit ook bewijzen. 

Kom dus allemaal en neem je beste sluipschuttalenten mee. 

1 mei -  Spartacus run tijden volgen nog 

De Spartanen waren de grootste krijgers van het oude Hellas #300 . Vandaag gaan we naar een hoop 

amateurs zien die de vergaande glorie proberen te emuleren, maar we verdienen er weer een dikke duit 

aan ( ͡° ͜ʖ ͡°) zeker komen!! 

Wist-je-datjes 

- kindjes krijgen heel makkelijk is 

- Dutroux graag met eieren smijt 

- wij nu op leefweek zitten 

- de knuffel van robin juist vermoord is op een heel gruwelijke wijze RIP 

- het was een half uur geadopteerd #racisme 

-  

 

 

 

 

 

 

 

- Patat de beer van Raf aan het verkrachten is 

- we echt uitkijken  naar de volgende vergaderingen 

- het kamp goed op pad is ( ͡° ͜ʖ ͡°)  

( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ʖ͜ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ʖ͜ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) 



Adressenlijst 2014 - 2015

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Jorne Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.32.75

Leonie Van Boxem Sint-Rochusstraat 15 2100 Deurne 03/321.37.05 0494/20.35.67

Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03/484.69.20 0495/51.33.07

Lisa Kamperdijk Louis Huybrechtsstraat 17 2150 Borsbeek 03/366.41.58 0496/76.48.74

Marijana Lipovac Unitaslaan 124 2100 Deurne 03/272.51.99 0488/29.07.38

Roeland Vetters Stenenkruisstraat 32 2520 Ranst 03/322.13.57 0470/86.93.39

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Elly Wilri Louis Huybrechtsstraat 4 2150 Borsbeek 03/295.55.78 0476/73.21.56

Femke Stroobants Eugeen Verelstlei 16 2150 Borsbeek 03/366.47.50 0487/34.51.32

Hannah Van Mechelen Corneel Smitslei 14 2150 Borsbeek 03/366.30.52 0494/92.51.44 

Helena Dhulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0491/14.62.00

Ivana Lipovac Unitaslaan 124 2100 Deurne 03/272.51.99 0488/29.07.39

Veerle Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0497/42.81.11

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Charlotte Buelens Lode Van Berckenlaan 138 2600 Berchem 03/366.41.56 0470/55.14.16

Liedewei Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0496/30.96.22

Lisbeth Borms Herentalsebaan 143 2100 Deurne 03/295.59.58 0488/18.47.69

Nathan Weyn Hulgenrodestraat 68a 2150 Borsbeek 03/322.21.14 0470/50.78.50

Tim Wuyts Vlaamse Gaaistraat 5 2530 Boechout 03/272.31.26 0484/37.87.96

Victor Verhaegen Wenigerstraat 45 2150 Borsbeek 03/322.87.43 0484/66.20.68

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Anneleen Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0495/25.80.11

Jasper Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.29.73

Lien Van Kerschaver Schanslaan 3 2150 Borsbeek 03/322.20.27 0479/62.03.06

Pieter-Jan Van Aert Mertensstraat 22 2150 Borsbeek 03/366.09.80 0471/61.97.73

Sita Impens Spillemansstraat 45 2140 Borgerhout 03/271.08.03 0483/46.09.45

Stien Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0493/76.41.91
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Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Brent Parys Beukenlaan 8 2970 Schilde 0478/30.50.59

Lars Galliaert Hulgenrodenstraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0485/78.48.40

Lena Watters Floris Primslei 39 2150 Borsbeek 03/294.90.65 0499/30.44.71

Lieselot Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/58.08.29

Margot Huysmans August Van Putlei 31 2150 Borsbeek 03/322.74.76 0488/31.41.91

Robin Smets August van Putlei 7 2150 Borsbeek 0471/52.87.51

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Evelien Dhulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0479/48.61.31 

Hannelore Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/59.13.80

Jolien Meukens Jozef Reusenslei 59 2150 Borsbeek 03/322.42.15 0475/59.04.61

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek 03/321.66.69 0476/06.49.23

Louis Watters Floris Primslei 39 2150 Borsbeek 03/294.90.65 0477/29.80.14

Laurent Wauters Kluisdreef 17 2970 Schilde 03/385.80.03 0478/93.38.63

Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0472/48.72.45

Raf Boumans Dokter Van de Perrelei 15 2140 Borgerhout 03/236.04.76 0487/26.69.40 

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Elisabet Vetters Stenenkruisstraat 32 2520 Ranst 03/322.13.57 0493/52.60.27

Wilma Van Boxem Sint Rochusstraat 15 2100 Deurne 03/321.37.05 0471/38.72.70

Joris Simkens Karel Govaertsstraat 23 2100 Deurne 03/322.09.87 0474/06.20.28

Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 03/322.85.22 0472/32.47.72 

Pieter Vereycken Karel Soetelaan 103/2 2150 Borsbeek 0474/56.86.43 

Joren Van De Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76

Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 03/322.42.30 0474/36.24.60

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Karen Fourneau Jozef Reusenslei 109 2150 Borsbeek 03/236.35.29 0494/18.89.09
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