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,
Het einde van het scoutsjaar is weer in zicht. Maar we hebben natuurlijk nog twee maanden
vol pret met als kers op de taart een hoop geweldige kampen! De data hiervoor zijn:








Kapoenen: 25 tot 31 juli
Kabouters en welpen: 21 tot 31 juli
3de jaars jonggidsen en jongverkenners: 16 tot 31 juli
1ste en 2de jaars jonggidsen en jongverkenners: 17 tot 31 juli
3de jaars gidsen: 16 tot 31 juli
1ste en 2de jaars gidsen: 17 tot 31 juli
Verkenners: 4 tot 18 juli

Zondag 8 mei 2016 is het jeugddag in Borsbeek, die zal doorgaan van 13u tot 17u in het
Gemeentepark van Borsbeek. Die dag zullen het ’s morgens geen vergaderingen zijn, maar
onze leiding is wel aanwezig op de jeugddag. Meer informatie volgt later nog, maar het is
alvast een aanrader!
Maandag 16 mei 2016 is het weer kermis en jaarmarkt in Borsbeek. Als u in de buurt bent,
kom dan zeker eens langs het tombolakraam van de jonggivers!
De laatste vergadering van het jaar, 26 juni 2016, is het groepsdag! Dan trekken we er met
heel de groep op uit. Naar waar is voorlopig nog geheim, maar dat het leuk zal worden staat
al vast!
Na de groepsdag is iedereen welkom op de overheerlijke en
gezellige BBQ van de vriendenkring. Die zal van start gaan rond
16u30 op het Mertensplein. Meer informatie en de mogelijkheid
om in te schrijven, kan je verder in het boekje vinden. Schrijf jullie
massaal in, want de opbrengst gaat naar de verdere renovatie van
de lokalen.
Tot dan!
Voor de laatste keer vanwege de huidige groepsleiding,
Wilma, Joris en Elisabet

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
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toe

te

steken?

Mail

dan

karenfourneau@telenet.be

Alvast bedankt voor jullie steun en hopelijk tot op DIMANCHE DELUXE!
Groetjes,
De scouts en de vriendenkring

naar

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

KAPOENEN
Oooooooooooh  Dit is al het laatste boekje van het
jaar... Maar wees gerust, het worden opnieuw knallers van vergaderingen! Stap mee
in onze ‘taktie’ en ontdek welke fijne zondagsbestemmingen wij
voor jullie gepland hebben. Vroem vroem!
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

Zondag 8 mei van 13u00 tot 17u00
Jeugddag
Vandaag is het in het gemeentepark van Borsbeek Jeugddag. Er
zullen en heel wat leuke activiteiten zijn zoals springkastelen,
knutselen, … Dit is geen echte vergadering want de leiding moet
helpen bij de activiteiten, maar het zou heel leuk zijn moesten
jullie met zoveel mogelijk kapoenen aanwezig zijn! Neem zeker
jullie mama’s en papa’s mee om op jullie te letten .

Zondag 15 mei van 9u30 tot 12u00
Speeltuinvergadering
Jullie leiding weet dat jullie heel graag in de speeltuin spelen.
Daarom hebben wij vandaag speciaal voor jullie een
speeltuinvergadering gepland. Wat we allemaal gaan doen, is
nog een geheim, maar het zal zeker heeeeel leuk worden!

Zondag 22 mei van 9u30 tot 12u00
Wereldrecordsvergadering
Wisten jullie dat er iemand in 1 minuut 65 m&m’s gegeten heeft mét
stokjes?! En dat er iemand 27 golfballetjes in 1 hand kan vasthouden?
Maar… wij gaan dat vandaag beter doen! Probeer thuis al maar eens te
trainen. Wij zijn benieuwd om te zien wat voor gekke talenten jullie
hebben.

Zondag 29 mei van 9u30 tot 12u00
Cowboys- en indianenvergadering
Kom pak je lasso maar
Zo vangen cowboys indianen
We rijden over prairies
Steeds op zoek naar avontuur
Kom vandaag verkleed als cowboy of als indiaan. We gaan kijken wie de
sterksten zijn: de cowboys of de indianen. Spannend!

Zondag 5 juni van 9u30 tot 12u00
Popsterrenvergadering
De leiding (en jullie misschien ook?) droomt ervan om later even
beroemd te zijn als K3, Laura Tesoro of Justin Bieber. Deze
popsterren weten ondertussen al heel goed hoe het is om beroemd
te zijn. Maar wij nog niet. Doe daarom jullie mooiste
popsterrenoutfit aan want we gaan vandaag al voor een eerste
keer kennismaken met de rode loper.

Zondag 12 juni van 9u30 tot 12u00
Wereldreisvergadering
Zijn jullie al eens in Madagascar, Nieuw-Zeeland of Japan
geweest? Nee? Dan komt daar vandaag verandering in, want
vandaag gaan wij een reisje rond de wereld maken. Wie weet
wat gaan we allemaal tegenkomen op onze tocht… Misschien
wel kangoeroes of vulkanen? Ben je ook zo nieuwsgierig als
wij? Kom dan zeker naar de vergadering en neem jullie
verrekijkers mee!

Zondag 19 juni van 9u30 tot 12u00
Waterspelletjesvergadering
Het is bijna zomer, dus dat wilt zeggen dat de zon vaker gaat schijnen.
Daarom gaan we vandaag waterspelletjes spelen, jeeej! Als je een
waterpistool hebt, mag je dit zeker meenemen. Doe kleren aan die een
beetje vuil en nat mogen worden. *SPLASH*

Zondag 26 juni
GROEPSDAG!
Dit is de allerlaatste vergadering van het jaar . Speciaal daarom heeft de leiding een heel toffe
activiteit gepland met heel de scouts. Wat deze activiteit is, gaan we nog niet verklappen maar wij
hebben er alvast zin in! Verdere info volgt nog in een brief.
Wist-je-datjes:
-

Het bijna kamp is?
Dit van 25 tot 31 juli zal doorgaan?
Wij hier al heel hard naar uit kijken?
Wij het thema nog niet gaan verklappen?
We heel blij zijn dat het terug goed weer is?
De zon op 25 juni het vroegste van het jaar
opkomt (5u19)?
Jullie leiding hier bij zal zijn?
Wij hiervoor speciaal gaan opstaan?
Wij nu verder het kamp gaan voorbereiden?
Toedeloe!

xxxxxx jullie allercoolste leidings
Leonie – Roeland – Marijana – Lisa – Liese – Jorne

Kabouters
Hoi hoi beste kabouters van de hele wereld en nog veel verder,
Ik heb spijtig nieuws en leuk nieuws!.Met welk zal ik beginnen? Het spijtige? Oké, da’s goed!
Helaas pindakaas is dit alweer de laatste taktie van ons kabouterjaar samen  oooooooh.
Maaaaaar dat betekent ook wel dat ons SUPERMEGALEUK kamp in zicht is! Wij hebben daar
echt al super veel zin in, want dat betekent dat wij ons 10 dagen superhard gaan amuseren en
pret maken. En pret maken is nu juist iets dat ik graag doe!
Zondag 01/05 9u30 – 12u
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!
Zondag 8/05 13:00 – 17:00 JEUGDDAG
Vandaag is het jeugddag! Jippieeeejeeeej! Jullie mogen dan in het park komen spelen met de
andere kinderen van Borsbeek. Er staan dan verschillende kraampjes waar je allerlei dingen kan
knutselen of waar je coole dingen kan doen. Wij lopen daar ook rond, of staan bij een kraampje,
tot dan!
Zondag 15/05 9u30 – 12u
Verrassingsvergadering hoeraaaaaaa! Het enige wat jullie nodig hebben vandaag zijn kleren die
serieus wat vuiler mogen worden dan je scoutsuniform. Spanneeeeend!
Zondag 22/05 9u30 – 13u
Mmmmmmmmm, zo zondagochtend heb ik af en toe toch nog wat honger,
zeker als ik vergeet te ontbijten. Vandaag moeten jullie daarom EXPRES
vergeten te ontbijten, amai seg. Waarom? Wel dus, we gaan vandaag zelf
koken en heel wat lekker eten maken. YES YES YES tien windjes in een fles!!
Vergeet zeker geen €3 mee te brengen, want eten groeit jammer genoeg
niet aan de bomen op het Mertensplein. Tot op de kookvergadering!
!!!Woensdag 25 mei 20u!!!
OUDERAVOND! Vandaag worden jullie mama’s en papa’s verwacht om meer info te krijgen over
het kamp.
Zondag 29/05 9u30 – 12u
Ola, vandaagos gaanos we naaros Italios. We gaanos ons daaros voordoenos alsos
echtos Italiaanossen! Omos daaros nietos opos te valos moetos je je zekeros goedos
verkledenos als een italiaanos. Vergeetos uwos zonnebrilos, snoros enos aktetasos
volos geldos zekeros nietos!

Vrijdag 03/06 18u30 – 20u30
Huh? Op vrijdag scouts? Ja, dat klopt. De leiding heeft vanaf nu examens en moet op zondagvoormiddag dus kei hard studeren. Maar op vrijdagavond kunnen wij heel onze avond
vrijhouden om samen met jullie spelletjes te spelen! I’m a barbiegirl, in a barbiewooooorld, life
in plastic, is fantastic! Wie er allemaal een barbiepop heeft, mag die vandaag zeker meebrengen.
Maar vergeet je zeker ook nie te verkleden in een echte kabouterbarbie.
Vrijdag 10/06 18u30 – 20u30
Wapsie, Djiggel en Filoen zitten in de fanclub van
Justin Bieber. Raasja, Filie en Reska zitten in de
fanclub van 1 Direction. Oei oei, dat is wel een
probleem! Daarom gaan we één grote fanclub
oprichten voor Justin Bieber én 1 Direction. Kom
vandaag zeker verkleed als Justin Bieber of een
lid van 1 Direction.
Vrijdag 17/06 18u30u – 20u30
SpitterspetterSPAT! Wie wordt er vandaag supernat? Want vandaag
zijn het WATERSPELLETJES HOERAAAAAA!!! Neem zeker een
handdoek mee en je bikini (die mag je thuis ook al aandoen!) en dan
gaan we eens zien we er de koningin van de waterspelletjes is!

Zondag 26/06 Groepsdag + BBQ: verdere info volgt
We gaan vandaag met de heeeeeeele groep spelletjes spelen en op stap! Dus ook met de
kapoenen, welpen, jonggidsen, jongverkenners, gidsen en verkenners. Amai seg, als dat niet leuk
gaat worden, dan weet ik het ook niet meer! Na zo’n lange dag spelen en plezier maken is er op
de scouts ook nog een lekkere BBQ die de vriendenkring helemaal ineen gestoken heeft voor
ons. Allen daarheen, ook mama’s en papa’s!
Wist-je-dat
-

Wij suuuuuuuuper veel zin hebben in het kamp?
Djiggel eigenlijk niet echt zwanger is, maar dat gewoon een mopje was van de leiding?
Reska elke zaterdag broden bakt in de bakker? Maar ze vooral aan het wachten is tot ze
eens een Bresilienne-taart voor Raasja mag maken?
Filoen vroeger al in de boekjes heeft gestaan als model? Wij zijn al beniewd naar de
foto’s op kamp hoor!
Fillie een nieuwe Marcel heeft? En Marcel een auto is?
Wapsie wel zeker 4 dino’s heeft thuis?
Raasja op tv is geweest in april?
Dit was omdat ze een muis in de cinema had gezien?
Wij hopen dat jullie allemaal mee op kamp gaan?
Wij gaan afsluiten want het wordt tijd om naar de scouts te gaan?

Daaaaaaaaaaaaaaaag
Dikke kus, dikke knuffel, dikke kus, dikke knuffel, dikke kus, dikke knuffel, dikke kus, ………
Raasja, Fillie, Wapsie, Reska, Djiggel en Filoen

WELPIES!
Dit is al de laatste taktie OFWA? Da kan ni! Toch wel, toch wel. Pfff dat jaar is voorbij
gevlogen. Gelukkig komt er nog een bangelijk kamp aan. Dit was een goed jaar he! We
hebben leren petanquen als bomma’s en bompa’s, we kunnen supergoed rugbyen, we
hebben lekker leren koken en vooral ons kunnen inleven als oermensen. Goh wij gaan
het missen hoor welpen.
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!
Zondag 8 mei: 13:00 - 17:00 : Jeugddag
Vandaag is het Jeugddag in Borsbeek, een dag voor alle jonge mensen dus! Daar horen
jullie bij, maar wij ook nog altijd. Er zal naar goede gewoonte vanalles te doen zijn in het
Gemeentepark: springkastelen, knutselen, go-karten,… Wij gaan er niet samen met jullie
naartoe, maar zullen er wel staan als vrijwilligers aan de verschillende standjes! We
hopen jullie daar dus zeker tegen te komen om samen een ijsje te eten in de zon.
Zondag 15 mei: 9:30 – 12:00 : chineesjes
你好，年輕的幼崽，維克多是中國 (Nǐ hǎo, niánqīng de yòu zǎi, wéi kè duō shì
zhōngguó), zoals jullie misschien allemaal wel weten is Mang eigenlijk een Chineesje!!
Hij wil ons vandaag graag een beetje meer laten weten over de Chinese cultuur. Wisten
jullie bijvoorbeeld dat 4 in de Chinese cultuur een ongeluksgetal is? En 8 een
geluksgetal? En dat Chineesjes bij het groeten nooit kussen maar enkel een kort knikje
geven? Dat zijn allemaal dingen die je maar beter kan onthouden wanneer je naar de
vergadering komt, het kan nog van pas komen…
Zondag 22 mei: 9:30 – 12:00 : piratenvergadering
♫♫♫♫Hoge golven, windkracht tien, storm op zee! STORM OP ZEE!
Nergens is de zon te zien, Storm op zee! STORM OP ZEE!
Maar voor ons is stormweer echt geen reden tot paniek
Want piraten worden van een storm op zee niet ziek! ♫♫♫♫
Aaaaaaahoy piraten!!!! Dat Piet piraat en zijn vrienden van niets bang zijn hebben ze wel
bewezen in hun liedjes, maar kunnen we dat van de welpen ook wel zeggen??? Zijn jullie
wel écht zo stoer als jullie lijken? Wij hopen van wel , want er wordt gefluisterd dat de
eeuwenoude schat van Yamashita nog steeds niet gevonden is, en dat die wel eens in het

fort van Borsbeek zou kunnen liggen… Kom dus allemaal meezoeken naar de schat en
bewijs dat jullie geen oude scheepsrotten zijn, maar jonge en sluwe piraten.
Vrijdag 29 mei: 18:00-20:00 : krachtpatsers
Beste MANNEN, ja jullie verdienen het na vorige week echt wel om zo genoemd te worden!
Omdat wij op kamp wel wat krachtpatsers kunnen gebruiken, dachten we dat het een goed
idee zou zijn om daar al een beetje voor te trainen. Squats, kickbacks, wrist curls… wij weten
allemaal hoe die oefeningen in elkaar zitten en jullie zullen het na deze vergadering nooit
meer vergeten... Zorg dat je kleren aanhebt waarin je goed kan bewegen en neem misschien
een handdoekje mee, want er zal gezweet worden!!

Vrijdag 3 juni 18:00-20:00 : Cluedo/detective/speurder
Vandaag laten we de beste Sherlock Holmes in ons naar boven
komen. Hopelijk zijn jullie niet snel bang, want er is een gruwelijke
moord gepleegd en als echte speurders gaan we op zoek naar wat
er nu echt gebeurd is. Op het einde van de vergadering zullen we
een antwoord hebben op de vragen: “Wie heeft het gedaan?”,
“Waar is het gebeurd?”, “Welk moordwapen is er gebruikt?”.
Vrijdag 10 juni 18:00-20:00 : Dierenvergadering
Poesjes, hondjes, olifanten, giraffen,… noem maar op. Vandaag is
het dierenvergadering. Jullie mogen allemaal jezelf eens zijn (vieze
varkentjes)! Welk beest is het sterkst en wie kan er het beste
klimmen. Is een haai nu zo gevaarlijk? Hebben spinnen echt wel 8
poten? Dat komen we allemaal te weten in onze
dierenvergadering. We pakken het vliegtuig en gaan naar het
dichtstbijzijnde oerwoud. Mopje, dat durven jullie toch niet!

Vrijdag 17 juni 18:00-20:00 : het grote voetbalspel
Jajaaaa manneeeen, het is alweer de laatste
welpenvergadering van het jaar   
(allemaal een traantje laten). MAAR dat wil niet
zeggen dat we er geen laatste keer een
megazotte vergadering van moeten maken.
Daarom dacht de leiding om van de meest
geliefde sport van de welpen een spel te maken.
Nee we gaan niet petanquen, we gaan voetballeeeeuh. Trek jullie tenue maar al aan want
de Rode Duivels zijn niks tegenover de welpen.
Zondag 26 juni: groepsdag
Al eeuwen lang is het een traditie om op de allerlaatste zondag van het scoutsjaar met de
hele groep een volledige dag weg te gaan. Dit jaar is het dus niet anders! Hou alvast de
hele dag vrij, want het kan wel is zijn dat we tot ’s middags wegblijven. Na de groepsdag
zal er ook een BBQ aan de lokalen zijn, georganiseerd door de vriendenkring. Meer info
volgt in een brief!
Wist je dat…
- Het scoutsjaar bijna gedaan is?
- Er gelukkig nog een supertof kamp aankomt?
- Mang niet zomaar een chinees is, maar een afhaalchinees?
- Tabaqui de stoerste leider is?
- De andere leiders ook wel redelijk stoer zijn?
- Jullie in het zand gaan bijten tijdens het grote voetbalspel?
- Wij dit niet figuurlijk, maar letterlijk bedoelen?
Groetjes van de leukste leiding ooit,
Raksha,Rama, Bagheera, Rikki-Tikki-Tavi, Tabaqui, Mang

YOUNG GUIDES
(Volgens Google translate de juiste Engelse vertaling)

Dag allerliefste Jonggidsen!
Helaas is dit het laatste boekje van dit scoutsjaar…  Maar omdat dit de laatste vergaderingen zijn,
hebben wij er extra veel zin in!! EEEEN dit betekent ook dat het kamp er al bijna aankomt!!!
Jeeeeeej, want hier hebben wij nog veel meer zin in! Wij vonden dit jaar echt een heel plezant
jonggidsenjaar en hopen dat jullie dit ook vonden? De vergadering in Brugge bijvoorbeeld, dat was
heel grappig en gezellig:

XOXOXOXO
Zondag 1 mei 9u30-12u00 : Help mijn man is een klusser

‘Ej John, geeft diejen baksteen is deur astemblieft’! Dit wordt zeer
vaak gezegd door mensen die in den bouw werken. Deze zin klopt
niet echt met wat wij gaan doen vandaag. Hieronder ziet u een
kleine conversatie van hoe het in de meeste gezinnen aan toe
gaat.
Anneleen: ‘Schatje, wanneer gaat die lamp worden vervangen?’
Jasper: ‘Ja morgen zal ik dat doen, vandaag ben ik wat tam!’
Anneleen: ‘Pff, tis toch altijd hetzelfde met u eh. Ik zal het wel aan
iemand anders vragen die het werk tenminste ziet!’
Verteller: Anneleen belt naar Pieter-Jan #thehardworker

Zondag 8 mei : Geen scouts want het is jeugddag

Vandaag is het een zwarte zondag want het is geen scouts, boeee! Jullie leiding gaat namelijk helpen
op de jeugddag van Borsbeek, in het gemeentepark. Jullie mogen natuurlijk naar die jeugddag
komen, omdat jullie ons zo hard missen! Of gewoon om heel veel plezier te maken natuurlijk! Want
er is superveel te doen op de jeugddag: springkastelen, knutselen, … Pret verzekerd!
PS: uit vertrouwelijke bron hebben we vernomen dat op deze jeugddag ook ijsjes te verkrijgen zijn.
Als dat geen goeie reden is om te komen!
Maandag 16 mei : Jaarmarkt (uren volgen)
Vandaag staan we weer op de beroemde jaarmarkt van wereld stad Borsbeek! We verloten onze
prachtige prijzen aan gelukkige voorbijgangers. Laat al jullie vrienden en familie maar afkomen
want met het geld dat we verdienen, maken we er een nog toffer kamp van! Dus zet je grootste
glimlach op en breng je goed humeur mee, dan maken we er een topdag van.
We stellen nog een schiften lijst op met de uren waarop we jullie verwachten.
Zondag 22 mei 9u30-12u00 : Hoe vettiger, hoe prettiger

Daaaaaaaag girlz, vandaag geld er één gouden regel! Het is heel belangrijk
dat de mama of de papa na de vergadering zo veel mogelijk jullie kleren
moeten wassen omdat ze het niet na één keer proper krijgen! Moesten de
kleren echt niet meer te redden zijn is het belangrijk dat je slechte kleren
aan doet. Aangezien jullie toch allemaal kleine viezerikken verwacht ik
heel vuile kleren vandaag. De leiding gaat zich niet inhouden vandaag. We
kijken er al naar uit! 
Zondag 29 mei 9u30-12u00 : Vervangleiding

Vandaag moet de leiding
helaas studeren, BOEE! 
Maar niet getreurd! Wij hebben
super leuke (maar toch iets
minder leuk als ons)
vervangleiding gezocht! Hang
het maar eens goed uit zodat
jullie de week erna weer braaf
zijn als wij terug komen!
Vrijdag 3 juni 19u30-21u30 : Verrassingsvergadering

Vandaag is één grote
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We kunnen al wel met zekerheid zeggen dat het, zoals
gewoonlijk, a-w-e-s-o-m-e wordt!

Vrijdag 10 juni 19u30-21u30 : Waterspelletjes
H2O, aqua, waterstofdioxide of oxidaan is een chemische verbinding van twee waterstofatomen
en één zuurstofatoom, maar jullie zullen het vooral kennen onder de meer volkse term: water.
Wat we vandaag gaan doen met al die atomen van waterstof en zuurstof zal je ontdekken als je
komt. We kunnen jullie wel al vertellen dat je van al deze atomen kletsnat zal worden, dus het is
slim om niet uw beste kleren aan te doen (alhoewel, in het wasmachien worden uw goeie kleren
ook nat hé)! Hier nog een paar leuke weetjes over oxidaan a.k.a. water: Alles wat leeft op aarde
bestaat grotendeels uit water en is ook afhankelijk van water om te kunnen overleven. Het
aardoppervlak (de buitenkant van de wereldbol) bestaat voor 71% uit water. De zee waarin wij
zwemmen bestaat voor 100% uit water (en
een beetje zout). Ook mensen bestaan uit
water: baby’s bestaan voor 75% uit water, en
volwassen mensen voor 55 tot 60%. Gelukkig
zijn jullie mama’s en papa’s niet drinkbaar.
De hersenen bestaan ook voor 70% uit water
(en ik denk soms bij sommigen dat er alleen
maar water in zit en helemaal geen hersenen
 bijvoorbeeld bij Samson).
Zaterdag 18 juni 18u00-21u30 : Afsluitbarbecue

Allerliefste schatties, dit is alweer de laatste vergadering van dit jaar! Oooooooooooooo! Maar niet
getreurd, we gaan nog op kamp natuurlijk  Vandaag houden we, om het jaar feestelijk af te sluiten,
een gezellige barbecue. Op het menu staat veel pret,
lekker eten, goeie mopjes en veel liefde van jullie leiding,
die jullie nu al superhard mist! Dus zeker allemaal komen
naar deze culinaire afsluiter! Hoe meer kinders, hoe
minder eten voor de leiding! Nee, mopje, hoe meer
vreugde natuurlijk! Hoezee! (Praktische info volgt nog)
Zondag 26 juni : Groepsdag + BBQ vriendenkring
(UREN VOLGEN IN BRIEF)

Om het scoutsjaar goed af te sluiten, organiseren we
vandaag DE groepsdag! Dit is een hele dag vol pret en
plezier. En daarna is er nog de lekkere bbq die de
vriendenkring organiseert. Hiervoor mogen jullie je niet vergeten in te schrijven. Meer info volgt
zeker nog via een brief!

Dat ziet er lekker uit hé 

Wist-je-datjes:








De jaarmarkt tijdens het weekend van Pinksteren valt.
Niemand weet waarom we Pinksteren vieren.
Dit helemaal niet erg is want we moeten op pinkstermaandag niet naar school.
We in de plaats hiervan de inwoners van Borsbeek zullen verrassen met onze leuke prijzen.
Ik bijna ‘verassen’ wou schrijven.
Er niet veel van Borsbeek zou overschieten als we alle inwoners zouden ‘verassen’.
H2O er zo uitziet:



Jullie H2O waarschijnlijk op deze manier kennen:






Het EK voetbal is in juni en juli.
KOMAAAAAAAANNN RODE DUIVELS
De echte Rode Duivels eigenlijk rood zijn zoals tomaten.
Dit ziet er ongeveer zo uit:

Een kus van de juf en een bank vooruit XXXXX

SITA PJ STIEN ANNELEEN LIEN JASPER

Allerliefste jongverkennerzzzz,
Met spijt in ons hart moeten we jullie zeggen dat dit alweer het laatste boekje van het jaar
is.. Ooooh  MAAAAAR.. Ondertussen is jullie leiding, die naar ’t schijnt echt super awesome
zijn, al volop bezig met het kamp te plannen! En ik kan jullie al verklappen dat het weer een
topper van formaat wordt! In de tussentijd hebben wij natuurlijk ook
nog bangelijke vergaderingen voor jullie in petto, die naar goede
gewoonte hieronder staan.
Dan rest mij alleen nog jullie te overladen met marginale afkortingen
om onze liefde voor jullie uit te drukken! Hier komtie: <3 XoXo #Nwly
#BigLove #Swagg #JV #BorsbeekWereldstad xxxxxxxxxxxxxxx
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: Jeugddag 13u00 – 17u00
Ieder jaar organiseert de geweldige gemeente en jeugddienst van het bijna nog geweldigere
Borsbeek een jeugddag voor alle kindertjes van Borsbeek en omstreken. Het is vandaag dus
geen echte scoutsvergadering, maar alle leiding komt helpen op de jeugddag en het zou dan
ook fantastisch zijn als jullie daar ook langskomen! Neem dus je mammie en pappie bij de
hand en kom vandaag naar het Gemeentepark!

Maandag 16 mei: Jaarmarkt : Uren volgen nog

Centjes verdienen, joepie!!!! Vandaag staan we op de jaarmarkt met
onze geweldige tombola. Zeg het door aan al je vrienden en familie want
veel tombolalotjes verkopen, betekent veel pret op kamp! Of in ieder
geval nóg meer dan alle pret die jullie leiding al heeft gepland! Iedereen
zal vandaag een shift moeten komen helpen. De exacte uren van de
shiften en wie wanneer moet komen helpen, volgen nog!

Zondag 22 mei : Kaartlezen: 9u30 ► 12u00
Hoe lees ik coördinaten? Hoe werk ik met een kompas? Hoe moet ik
roemeren? Al jullie vragen zullen beantwoord worden op deze
vergadering. Het is dus zeer nuttig dat je komt. Je tweedaagse is
leuker als je niet verkeerd loopt natuurlijk! Allee, een paar kilometers
meer lopen daar zagen wij niet over hoor  .

Zondag 29 mei: Hoe vettiger, hoe prettiger: 9u30 ► 12u00
Dit is de beste vergadering van je leven. Komen is dus de boodschap! Doe niet je beste
kleren aan en voor 1 keer mag het uniform thuis blijven. Liggen in de modder, rollen in de
modder,… het mag allemaal vandaag. Hoe vuiler je bent, hoe toffer je het gehad hebt!

Vrijdag 3 juni: Margot is bijna jarig- vergadering: 19u30 ► 21u30
PARTYYY!!!!!! Dat is het enige woord dat vandaag belangrijk is. Omdat Margot
bijna jarig is, gaan we dit vieren. Vergeet dus zeker geen verjaardagscadeau
voor Margot. Voor andere leiding mag dit natuurlijk ook ;)

Vrijdag 10 juni: Oudervergadering zonder ouders: 19u30 ► 21u30
Tijdens de oudervergadering hebben we spelletjes gespeeld met alle oudste takken. Wij
vonden dit zo tof dat we dit vandaag weer gaan doen, maar zonder ouders. Hoe meer JV’s
aanwezig, hoe makkelijker we winnen. We laten ze eens zien wie de beste tak is. JV’s aan de
macht!
Vrijdag 17 juni: wereldrecord vergadering: 19u30 ► 21u30
Een vrouw die 363 kippenvleugels opeet, het
langste twerken,… Er zijn genoeg gekke
wereldrecords. Je moet maar aan een woord
denken en er bestaat wel een wereldrecord van!
Vandaag zijn jullie aan de beurt: wat weten jullie
van wereldrecords en welke gaan jullie verbreken?
Kom het allemaal te weten op de tofste
vergadering ter wereld!

Zondag 26 juni: Groepsdag: Uren volgen nog
Jippie groepsdag!! Pret verzekert voor iedereen! Dit is de laatste vergadering van het jaar
voor ons mega cool kamp. OOOOOOH . Om het jaar in schoonheid af te sluiten, trekken
we er weer met de hele scouts op uit voor een dag vol doldwaze pret! ’s Avonds organiseert
de vriendenkring ook een BBQ, waarop jullie en jullie oudertjes van harte uitgenodigd zijn!
Alle praktische informatie volgt nog in een brief.

Wist-je-dat..







Dit de laatste taktie is van het jaar? OOOOOOH 
Wij heel hard uitkijken naar het kamp?
Wij het echt een top jaar vonden?
De zomervakantie er bijna aankomt? Jippie!!
We eerst allemaal examens moeten doen? IEUW
Wij nog heel veel toffe vergaderingen gaan doen, dus jullie allemaal zeker moeten
komen?
 Er geen inspiratie meer is voor een nieuw wist-je-datje?
 Dus….. CIAO

Lars
Margot

Shmetta
Brent

Lieselot
Lena

Bonjour les Guides!
Wij zijn al bezig met ons Frans te oefenen voor op kamp! Over het kamp
gesproken, het is bijna zo ver zeg… Dit is de laatste taktie van dit jaar. Met
veel spijt in het hart schrijven wij dus deze laatste woorden. Dit neemt
natuurlijk niet weg dat er niet nog twee zalige laatste maanden gepland
staan en daarna een nog veel zaliger en geweldiger kamp!
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!
Zondag 8 mei: Jeugddag 13u00-17u00 GEMEENTEPARK
Dat Bbeek City een wereldstad is, is voor niemand nog een
geheim! Iets wat onze metropool zo mooi maakt, is natuurlijk
al de jeugd die er woont. De gemeente organiseert daarom
speciaal voor jullie een jeugddag. Alle jeugdbewegingen van
Borsbeek en kinderen die niet in een jeugdbeweging zitten
zijn hier uitgenodigd! Er zullen verschillende leuke attracties en
activiteiten te doen zijn. Wie weet leren jullie wel de
felbegeerde boyz van Borsbeek kennen...
De jeugddag is ter vervanging van een gewone vergadering.
We hopen natuurlijk wel dat we jullie hier allemaal mogen
verwelkomen! De leiding van onze scouts zal activiteiten
begeleiden waar jullie vrijblijvend aan kunnen deelnemen.
Zaterdag en Zondag 14 en 15 mei: Quondam
Dit weekend gaan we nog eens centjes verdienen voor
ons kamp. We stappen hiervoor in een teletijdmachine
en begeven ons naar een middeleeuws festival,
Quondam. De exacte uren en informatie zullen nog
medegedeeld worden.
Zondag 22 mei: Technieken 09u30-12u00
Het verschil tussen Scouts en Chiro? De Scouts kan ten
minste sjorren! Of dat zeggen we toch altijd… We gaan
onze sjorskills voor de zekerheid toch maar eens
opfrissen, want het zou niet zo aangenaam zijn als jullie
bed of shelter op kamp ineens inzakt! Deze
vergadering is heel belangrijk voor het kamp, dus
hopelijk zijn jullie massaal aanwezig vandaag! Wie
weet kunnen we op kamp dan wel een constructie
sjorren zoals op de foto!

Vrijdag 27 mei: Filmavond 19u30-21u30
Vrijdagavond is soms toch echt wel bedoeld om gewoon in uw zetel te
ploffen en er niet meer uit te komen, behalve voor een chipke en een
drankje. Awel, vanavond is dat exact wat we gaan doen. Het is namelijk
*tromgeroffel* filmavond! Benodigdheden voor een geslaagde filmavond:
films, dekentje, eventueel pyjama, zin om te chillen en in de zetel te
hangen en natuurlijk jullie!
Vrijdag 3 juni: Fat Bastard 19u30-21u30
Tijd om jullie dieet aan de kant te schuiven,
want vandaag is het om ter dikste! Wij willen
zien wie van jullie de grootste, dikste, beste
fat bastard is. Doe dus kleren aan waar je
eventueel uit mag scheuren en vul ze op
met zo veel mogelijk kussens, dekens en
andere zaken die je dik maken. Tip: neem
alles om op te vullen mee in een zak naar
de scouts, want fietsen als fat bastard is
echt moeilijk!
Vrijdag 10 juni: Waterspelletjes 19u30-21u30
Het is bijna zomer en daar moeten we van profiteren! En wat hoort er bij
zomer, scouts en warm weer? Ja hoor, waterspellekes! Bovendien zijn water
en spelletjes de perfecte ontspanning voor tijdens de examens. Doe kleren
aan die nat mogen worden en neem een handdoek, droge reservekleren
en best een dikke trui mee.
Vrijdag 17 juni: Schildenspel 19u30-21u30
Eentje uit de oude doos, maar wel een golden oldie,
Schildenspel! Het kon en mocht ui-ter-aard niet ontbreken
dit jaar. Verzamel al jullie frustraties tegenover de
leerkrachten en examens en kom ze er allemaal uitgooien
op het meest epische schildenspel van het jaar!

SPEL

Zondag 26 juni: Groepsdag
Welle gaan op trot! Waar we naartoe gaan is voorlopig
nog een groot geheim, maar we kunnen al wel
verklappen dat het suuuper leuk zal zijn. Een dagje op stap met heel de 70,
dat kan nooit slecht zijn he! De groepsdag eindigt met een gezellige
barbecue. We hopen jullie dus met z’n allen te mogen verwelkomen op
deze leuke afsluiter van het jaar! Meer informatie over de groepsdag en de
bbq volgt nog via mail of per brief.

Et voila, dit is het programma voor de laatste twee maanden. Nu kunnen
we echt beginnen aftellen tot het kamp. Wij hebben er in ieder geval echt
al enorm veel zin in en we hopen jullie nog veel meer!
Mei en juni zijn natuurlijk super door het mooie weer en de opkomende
zomer, maar dat gaat jammer genoeg ook gepaard met examens.
Daarom zijn er hier nog een paar examentips van tante Hannelore, Evelien
en Jolien:
-

-

Focus op de leuke kant van examens en studeren, bijvoorbeeld: je
moet niet naar de les en je kan heel de dag koekjes eten
Drink genoeg water, je hersenen hebben dit nodig! En anders droogt
je mond uit van die koekjes
Pauze nodig? Houd een dancebattle met je broer/zus, huisdier,
spiegelbeeld, oma/opa, …
Wanneer je het echt niet meer ziet zitten, ga dan op facebook en
zoek marginalen op, zo weet je hoe je niet wilt worden en waarom je
ook alweer studeert
Neem op tijd en stond pauze en kom op vrijdagavond naar de
scouts!

Hopelijk gaan jullie je examens knallen met deze super nuttige tips!
We hopen dat iedereen naar elke vergadering kan komen, maar als je
toch een keertje niet kan komen, vergeet dan niet af te zeggen! Dit kan
altijd via facebook, mail of per sms.
Heel veel dikke bezen van de dezen!!!
Hannelore, Evelien en Jolien

Verkenners
Jow dreiries,
Weeral het laatste boekske van dit jaar, maar voordat jullie allemaal spontaan beginnen wenen, wil
ik zeggen dat dit ook betekent dat het kamp er bijna aankomt. Omdat niemand van jullie geklaagd
heeft dat er in het vorige boekje geen inleidend tekstje stond, ga ik het deze keer ook kort houden.
We gaan nog 2 maanden alles geven, om daarna veel pre(u)t op kamp te beleven! Da rijmt zelfs!?
Zaterdag 30/04 en zondag 1/05 Spartacus Run 8:45-19:00
Dit weekend gaan we de helpen op één van de leukste loopwedstrijden in België. Jullie ouders zijn
hiervan al op de hoogte maar in de loop van deze week zullen wij nog wel een mail sturen met de
laatste praktische info en dan zullen we ook proberen van het vervoer zo efficiënt mogelijk te
regelen.
Zondag 8/05 ONDER VOORBEHOUD geldactiviteit tuin Tom en Githa
Jongens wij doen ons best om vandaag weer een geldactiviteit te regelen
voor jullie kamp. We zouden kunnen gaan werken in een tuin waarin er
verschillende klusjes te doen zijn zoals struiken wegdoen, een pad
afbreken, (kleine) bomen verwijderen … Kortom allemaal niet te
ingewikkeld en als de zon schijnt wel een plezant klusje. Het ligt nog niet
helemaal vast, maar als het doorgaat laten wij jullie zo snel mogelijk weten
om hoelaat en waar je mag komen helpen.
14-15/05 Quondam – meer info volgt
Dit weekend gaan we geld binnenrijven op een heus middeleeuws festijn, jochei! U wordt allen
verwacht, meer info volgt spoedig.

ter illustratie: Middeleeuws tafereel

Zondag 22/05 Hoe vettiger hoe prettiger 9:30-12:00
Vandaag doen we een hoe vettiger hoe prettiger zoals jullie wel al uit de titel
konden afleiden. Doe niet je beste kleren aan, want ik denk dat je mamie daar niet
mee zou kunnen lachen. De Jani’s onder jullie die liefst niet al te vuil willen
worden, blijven best thuis.

Vrijdag 27/05 Klakkenbuizen 20:30-22:30
Vanavond gaan we terug naar de basics, een old-skool klakkenbuizen vergadering!
Doe uw beste camo broek aan en smeer maar alvast een laag modder op uw gezicht, vanavond gaan
we nog eens goed op mekaar schieten! Weest erbij!

Vrijdag 3/06 afspraken Slovenië 19:30-22:00
Het kamp nadert met rasse schreden, nog slechts 1 maand.
De centjes zijn (grotendeels) verdiend. De spanning stijgt
zienderogen. Hoog tijd dus om enkele praktische afspraken
te maken en een antwoord te geven/ verzinnen op al jullie
prangende vragen.

Vrijdag 10/06 als-het-mooi-weer-is-dan-doen-we-waterspellekes-en-anders-ook vergadering
19:30-22:00
De titel verklaart zichzelf, me dunkt!

ter illustratie: volledig irrelevante cartoon

17/06 Filmvergadering 19:30-22:00:
Omdat de examens volop bezig zijn en we allemaal onze zondagochtend
nodig hebben om eindelijk eens te beginnen met studeren, hebben wij een
ontspannende filmavond ingepland om zowel tijd te besparen als stoom af
te laten. Neem dus je favoriete film en een grote doos popcorn mee om
nog eens rustig een filmpje te zien!
26/06 Groepsdag:
Welle gaan op trot! Waar we naartoe gaan is voorlopig nog een groot geheim, maar we kunnen al
wel verklappen dat het suuuper leuk zal zijn. Een dagje op stap met heel de 70, dat kan nooit slecht
zijn he! De groepsdag eindigt met een gezellige barbecue. We hopen jullie dus met z’n allen te
mogen verwelkomen op deze leuke afsluiter van het jaar! Meer informatie over de groepsdag en de
bbq volgt nog via mail of per brief.
Wist je dat…?
-

Dit het laatste boekje is en het scoutsjaar bijgevolg bijna afgelopen is?
U niet in een hoekje hoeft te gaan wenen want er komt nog een fantastisch kamp aan?
Ik iedereen wil bedanken die regelmatig is komen helpen?
de vlegels/schelmen/snoodaards/schurken/… (vul aan naar believen) die amper zijn komen
helpen een serieuze oorvijg verdienen?
Ik ‘oorvijg’ een leuk woord vind?
Dit totaal irrelevant is voor jullie?
Ik ‘irrelevant’ ook een mooi woord vind?
Vandaar dat ‘irrelevant’ vier keer in de taktie staat?
Ik er nu mee ga stoppen?
Nog eentje om het af te leren: merci voor ’t leuke jaar!
De wist-je-datjes door iemand anders geschreven zijn dan het inleidend tekstje?
Daarom de eerste 2 wist-je-datjes daarom sterk overeenkomen met dit tekstje?
De wist-je-datjes eigenlijk eerst geschreven waren?
De dame op de foto ons opwacht op het strand van Slovenië?

Liefs,
Uw teergeliefde leiding

Adressenlijst 2014 - 2015
Kapoenenleiding
Naam
Jorne Frank
Leonie Van Boxem
Liese Verswyvel
Lisa Kamperdijk
Marijana Lipovac
Roeland Vetters

Adres
Herentalsebaan 51
Sint-Rochusstraat 15
Vogelzangstraat 24
Louis Huybrechtsstraat 17
Unitaslaan 124
Stenenkruisstraat 32

2520 Ranst
2100 Deurne
2240 Massenhoven
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2520 Ranst

E-mail
Telefoon
03/321.25.97
03/321.37.05
03/484.69.20
03/366.41.58
03/272.51.99
03/322.13.57

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/82.32.75
0494/20.35.67
0495/51.33.07
0496/76.48.74
0488/29.07.38
0470/86.93.39

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/295.55.78
03/366.47.50
03/366.30.52
03/321.84.83
03/272.51.99
03/440.80.11

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/73.21.56
0487/34.51.32
0494/92.51.44
0491/14.62.00
0488/29.07.39
0497/42.81.11

2600 Berchem
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2530 Boechout
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.41.56
03/366.27.08
03/295.59.58
03/322.21.14
03/272.31.26
03/322.87.43

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0470/55.14.16
0496/30.96.22
0488/18.47.69
0470/50.78.50
0484/37.87.96
0484/66.20.68

2150 Borsbeek
2520 Ranst
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2640 Mortsel

E-mail
Telefoon
03/440.80.11
03/321.25.97
03/322.20.27
03/366.09.80
03/271.08.03
03/366.43.27

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0495/25.80.11
0479/82.29.73
0479/62.03.06
0471/61.97.73
0483/46.09.45
0493/76.41.91

Kabouterleiding
Naam
Elly Wilri
Femke Stroobants
Hannah Van Mechelen
Helena Dhulst
Ivana Lipovac
Veerle Moyson

Adres
Louis Huybrechtsstraat 4
Eugeen Verelstlei 16
Corneel Smitslei 14
Unitaslaan 3
Unitaslaan 124
Diepenbeekvelde 2

Welpenleiding
Naam
Charlotte Buelens
Liedewei Van de Vondel
Lisbeth Borms
Nathan Weyn
Tim Wuyts
Victor Verhaegen

Adres
Lode Van Berckenlaan 138
Floris Primslei 7
Herentalsebaan 143
Hulgenrodestraat 68a
Vlaamse Gaaistraat 5
Wenigerstraat 45

Jonggidsenleiding
Naam
Anneleen Moyson
Jasper Frank
Lien Van Kerschaver
Pieter-Jan Van Aert
Sita Impens
Stien Wissels

Adres
Diepenbeekvelde 2
Herentalsebaan 51
Schanslaan 3
Mertensstraat 22
Spillemansstraat 45
Priester Poppestraat 102

Jongverkennerleiding
Naam
Brent Parys
Lars Galliaert
Lena Watters
Lieselot Moors
Margot Huysmans
Robin Smets

Adres
Beukenlaan 8
Hulgenrodenstraat 39
Floris Primslei 39
Karel Soetelaan 50
August Van Putlei 31
August van Putlei 7

E-mail
Telefoon
2970 Schilde
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Gidsenleiding
Naam
Evelien Dhulst
Hannelore Moors
Jolien Meukens

Adres
Unitaslaan 3
Karel Soetelaan 50
Jozef Reusenslei 59

2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Verkennerleiding
Naam
Robin Michielsen
Louis Watters
Laurent Wauters
Jasper Tuboville
Raf Boumans

Adres
Granvellelaan 12
Floris Primslei 39
Kluisdreef 17
Boechoutselei 55
Dokter Van de Perrelei 15

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2970 Schilde
2640 Mortsel
2140 Borgerhout

Groepsleiding
Naam
Elisabet Vetters
Wilma Van Boxem
Joris Simkens

Adres
Stenenkruisstraat 32
Sint Rochusstraat 15
Karel Govaertsstraat 23

2520 Ranst
2100 Deurne
2100 Deurne

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Pieter Vereycken
Joren Van De Vondel
Jelle Dangez

Adres
Louis Janssensstraat 55
Karel Soetelaan 103/2
Floris Primslei 7
August Van Putlei 180

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Vriendenkring
Naam
Karen Fourneau

Adres
Jozef Reusenslei 109

2150 Borsbeek

03/322.61.34
03/294.90.65
03/366.47.83
03/322.74.76

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0478/30.50.59
0485/78.48.40
0499/30.44.71
0493/58.08.29
0488/31.41.91
0471/52.87.51

E-mail
Telefoon
03/321.84.83
03/366.47.83
03/322.42.15

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/48.61.31
0493/59.13.80
0475/59.04.61

E-mail
Telefoon
03/321.66.69
03/294.90.65
03/385.80.03
03/236.04.76

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/06.49.23
0477/29.80.14
0478/93.38.63
0472/48.72.45
0487/26.69.40

E-mail
Telefoon
03/322.13.57
03/321.37.05
03/322.09.87

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/52.60.27
0471/38.72.70
0474/06.20.28

E-mail

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

Telefoon
03/322.85.22
03/366.27.08
03/322.42.30

GSM
0472/32.47.72
0474/56.86.43
0494/03.72.76
0474/36.24.60

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

