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.
Hopper Winkel Antwerpen

Voorwoord

Beste ouders en leden,
Na een fantastisch groepsweekend hebben we weer twee maanden vol speelplezier in petto! De
lente komt er bijna aan en dat betekent hopelijk veel mooi weer om buiten te spelen.

Ook komende maanden zijn er weer enkele data die je alvast in je agenda mag noteren:
Zondag 15 maart, 9u30: Brunch. De vriendenkring nodigt jullie allemaal uit op hun heerlijke brunch.
Meer informatie kan je verder in het boekje of op de site vinden.
20, 21 en 22 maart: Giverdagen. Dit weekend gaan alle derdejaars gidsen en verkenners uit het
district samen op weekend. Een echte aanrader om toekomstige medejins te leren kennen en pret
verzekerd!
23 april, ‘Nooit van niks iets’ – Johan Terryn. Onze gidsen vertrekken binnenkort op buitenlands
kamp. Om dit te sponsoren organiseren zij deze voorstelling die zal doorgaan om 20u in de Mark
Liebrecht Schouwburg in Morstel (Heilig-Kruisstraat 16 2640 Mortsel). Kaarten zijn de koop bij de
gidsen of via de link op de site.
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.
24, 25 en 26 april: Duodagen. Dit is net zoals giverdagen een weekend met alle groepen uit het
district, maar deze keer enkel voor derdejaars jonggidsen en jongverkenners.

Verder 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,
Wilma, Joris en Elisabet

Tickets voor deze voorstelling ten voordele van het buitenlands kamp
van de gidsen zijn te verkrijgen via de gidsen zelf of via de site! Zeker
komen kijken is de boodschap. 

Beste ouders en sympathisanten,
De scouts en de vriendenkring presenteren:

Wat houdt DIMANCHE DELUXE 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. En dit alles terwijl jullie kids zich uitleven
op de scouts.
Wat kan je verwachten? Een heerlijk en zeer uitgebreid ontbijtbuffet 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
ravotten bij hun leiding.
Dus als we dan even concreet worden:
Waar? In de scoutslokalen
Wanneer? 15 maart tussen 9.30u en 12.00u
Kostprijs? €12
Hoe inschrijven? www.scoutsborsbeek.be (tot en met woensdag 11/3)
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

27, 28 februari - 1 maart
Groepsweekend
Hierover krijgen jullie nog meer informatie!
Jullie moeten deze datum zeker vrijhouden,
want dit wordt één van de beste weekends
van het jaar! Buiten ons kamp natuurlijk, daar kan niets tegen op ;)
8 maart van 9:30 – 12:00

Mammie-of-pappie-vergadering
Omdat wij echte scouts zijn en dit al bewezen hebben willen
wij wel eens zien of jullie mammies en pappies dit ook zijn!
Jaja, ik hoor jullie al denken : “Mogen onze mammies en
pappies mee?” Ja die mogen... Wat zeg ik? MOETEN mee!
Vandaag is het de bedoeling dat jullie jullie mammie of pappie meenemen zodat
we samen pret kunnen maken. Een kleine tip voor de ouders : doe zeker
gemakkelijke kleren en schoenen aan die vuil mogen worden.

15 maart van 9:30 – 12:00

Oudjesvergadering
Met een wandelstok wandelen, in een rolstoel zitten, de
eendjes voeren,… Dit gaan wij allemaal doen! Vandaag mogen
jullie de outfit van jullie leuke grootouders vragen of jullie
helemaal laten gaan en zelf verkleden want vandaag is het
Oudjesvergadering! We gaan vandaag even 80 jaar ouder
worden en het leven ervaren als de ouderen van nu!
Over oudjes gesproken, terwijl wij lekker aan het spelen zijn, kunnen jullie
ouders lekker gaan smullen op de jaarlijkse brunch van de vriendenkring. Tegen
12.00u hebben zijn hun buikje rond gegeten en kunnen jullie samen weer naar
huis. Meer info vooraan in de Taktie.

22 maart van 9:30 – 12:00
Jin-vergadering

Zoals jullie weten doen er al een aantal weken 2 jongens met ons mee tijdens
de vergaderingen. Onze 2 jins krijgen dan ook de ongelofelijke eer om zelf een
spel te maken voor jullie! Zij bepalen heel de vergadering dus de leiding wordt
even mee kapoen! Spannend? Ja hoor wij zijn even benieuwd als jullie!
29 maart van 9:30 – 16:00
Kinderboerderij
Doe vandaag jullie laarzen of klompen maar aan. We
gaan met iedereen naar de kinderboerderij! Ja de
leiding doet al een vreugdekreet! Wij zien hier al
lang naar uit, amai! Omdat we de kinderboerderij
niet op een halve dag kunnen zien, gaan we een
gewoon een hele dag gaan! Extra lang pret maken en
genieten van de diertjes! Jullie mammies en pappies krijgen hierover nog een
mailtje met verdere info!

5 april - Pasen (geen scouts)
Vandaag is het een speciale dag want onze lieve
Paasklokken zijn geweest! Zoek maar gauw een
mandje om eieren te zoeken en laten we hopen
dat de Paashaas er veel heeft gebracht! Omdat
de leiding ook dol is op paaseieren is het vandaag
geen scouts! Wij gaan zelf lekkere eitjes zoeken! Heel veel succes met de
spannende zoektocht!
12 april - De leiding gaat skiën (geen scouts)
Vandaag wederom geen vergadering  De
leiding is gaan skiën, terwijl wij met onze
voeten in de sneeuw zitten kunnen jullie
vandaag eens goed uitslapen! Jullie kunnen
ook al nadenken hoe jullie volgende week naar
de vergadering komen (kijk al maar is wat het volgende week is). Of jullie
kunnen gewoon uitrusten want wij kunnen ons wel inbeelden dat er een aantal
kapoenen ziek zijn van de paaseieren.

19 april van 9:30 – 12:00

Wieltjes-vergadering
Rollen, rollen en nog eens rollen.. Vandaag moeten
jullie allemaal iets meenemen met wieltjes! Een
skateboard, skates, een fiets, alles mag zolang het
maar wieltjes heeft! We gaan vandaag een tocht
maken op wieltjes. Beschermingen zijn dus
aangeraden!!! We gaan als echte skaters door
Borsbeek rollen! Dus zeker niet vergeten om iets mee te nemen op wieltjes!
Vandaag laten we onze wielen werken en onze voeten rusten!
25 april

Kapoenendag!
Vandaag wordt het super-mega-fantastisch leuk! We gaan niet alleen met onze
kapoenen spelletjes spelen maar ook met kapoenen van andere scoutsen van
het district Morkhoven (ons district)! Vandaag gaan we bewijzen dat wij de
beste scouts zijn! Maar buiten dat we ons gaan bewijzen, gaan we ook heel
veel plezier maken! Want geeft toe, er is niets leuker dan nieuwe mensen
leren kennen en samen gekke avonturen te beleven! Wij kijken er al naar uit!
Verder info en de uren volgen nog!
3 mei van 9:30 – 12:00

Zwemvergadering Arena!
“Spitter spetter spater lekker in het water, ga maar
vast naar huis, ik kom een druppel later!” Zoals Alfred
Jodocus Kwak het zong, gaan wij vandaag te water
gaan! Hohoho de leiding heeft er al zin in! Wat jullie
uiteraard niet mogen vergeten : Handdoek om jullie
helemaal mee te kunnen afdrogen, zwembroek, zwempak,
eventueel zeep, dit alles in een stevige rugzak. Zodat
wij als echte scouts te voet kunnen naar het zwembad 
Wat jullie zeker niet mogen vergeten is 1,5 euro! Moesten jullie watervrees
hebben is dit geen probleem want wij spelen maar al te graag mee in het
warme ondiepe water! Ook voor kapoentjes die niet graag zwemmen is er
leiding die mee aan de kant blijft zitten.

Wist-je-datjes?
-

Het groepsweekend echt zalig was?!
Ons kamp nog zaliger wordt?!
Wij echt een super cool en leuk kamphuis hebben?!
Wij hopen dat jullie allemaal meegaan?!
Kampdata: 25 juli – 31 juli !!!!
De vervangleiding jullie super leuk vonden?!
Wij daarom super fier zijn op jullie?!
Wij een dikke proficiat wensen aan de kapoenen die mee op de
winterwandeling waren?!
Jullie op de Valentijnsvergadering super schattig waren?!
Wij hopen dat jullie nog steeds afbellen/ mailen als jullie niet komen?
Zie gsm-nummers achteraan in de taktie en kapoenen@scoutsborsbeek.be
Wij heel trots zijn op de kapoenen die dit wel doen?

KABOUTERZZZZ
27 februari tot 1 maart Groepsweekend
Zie vorig boekje
8 maart: HARRY POTTER vergadering 9.30 uur – 12.00 uur
“10 punten voor Griffoendor!” De echte
fans van Harry Potter weten wat dit
zinnetje betekent. Vandaag reizen we
naar de tovenaarswereld en veranderen
we onszelf in ware tovenaars en
heksen. Net als Harry, Ron en
Hermelien gaan we met magie de
wereld bevrijden van duistere krachten.
Expelliarmus!!!
15 maart: DE SLIMSTE KABOUTER TER WERELD 9.30 uur – 12.00 uur
Dat jullie echte helden zijn in spelletjes spelen, is ondertussen wel
duidelijk! Maar zijn jullie ook slim? Even testen: wat is de hoofdstad van
China? In welk land staat de toren van Pisa? Hoeveel poten heeft een
spin? Op deze en nog veel meer vragen moeten jullie vandaag het
antwoord weten als jullie willen bewijzen dat jullie ook echte kabouterbreinen hebben!
22 maart: WE SPELEN EEN SPEL VANDAAG 9.30 uur – 12.00 uur
“We spelen een spel vandaag, van MB!” Maar
wat voor een spel, dat is nog een verrassing! Het
wordt in elk geval super-mega-bangelijk-ik-weetni-hoe-leuk!

29 maart: SPEL VAN DE JINS 9.30 uur – 12.00 uur
Ondertussen kennen jullie Arno, de jin, wel he! Vandaag spelen we een
spel dat hij heeft bedacht, als afsluiter van zijn stage bij ons. We kunnen
jullie nog niet veel vertellen over dit spel, maar we weten wel dat het
suuuuuuuuuuuperleuk gaat zijn!
Ssssssssssssssssspanneeeeeeeuuuuund! Go Arno!!!

5 april: LEVENDE SPELEN 9.30 uur –
12.00 uur
Vandaag gaan we niet stilletjes aan tafel
zitten en monopoly of vier op een rij of
ganzenbord spelen, nee, we gaan iets veel leukers doen! We gaan deze
spelletjes in het groot spelen! Als je wil weten hoe we dat gaan doen,
moet je zeker komen vandaag!
12 april: GEEN VERGADERING
Joepieee het is vakantie en vandaag mogen jullie uitslapen en tv kijken!
19 april: SPORT vergadering 9.30 uur – 12.00 uur
“1 2 3 4 hup naar achter hup naar voor! 1
2 3 4 even rust en dan weer door! 1 2 3 4
links en rechts en spreid en sluit! 1 2 3 4
adem in en adem uit!” Vandaag gaan we
niet alleen ochtendgymnastiek doen,
maar ook echt hard sporten! Dus trek
jullie sportkleren aan en wees voorbereid
voor een sportieve scoutsvergadering!
Zaterdag 25 april: WOUTERDAG (info en uren volgen nog)
Ondertussen kennen jullie elkaar al heel goed, maar hoe goed kennen
jullie de welpen en kabouters van andere scoutsen? Vandaag gaan we
samen met hen spelletjes spelen zodat we nog meer vriendjes kunnen
maken! Hoera!

Wist-je-dat:
 Wij het groepsweekend superleuk vonden?
 Wij heel blij zijn dat jullie erbij waren?
 Wij jullie heel leuk vinden?
 Wij hopen dat jullie ons ook leuk vinden?
 Wij eigenlijk zeker weten dat jullie ons heel leuk vinden?
 Wij heel blij zijn dat wij jullie leiding zijn?
Heel veel liefs van jullie leiding,
Eline, Margot, Anneleen en Evelien

WELPEN
Hallo allerliefste (maar natuurlijk ook erg stoere) welpen!
Het is tijd voor een nieuwe taktie, en daarmee is het ook tijd voor veel meer pret, nog
meer plezier, enorm veel leuke dingen en twee maanden vol avontuurlijke, knotsgekke
en leuke belevenissen op de scouts! Lees dus maar snel verder als je wilt ontdekken wat
er allemaal te wachten staat  (en we gaan er vanuit dat iedereen dit wilt weten, dus
huphup! Snel verderlezen!)
Vrijdag 27feb – Zondag 01 maart: Groepsweekend
Zoals jullie hopelijk op dit moment al weten, gaan we op groepsweekend. Meer info
hebben jullie ook al gekregen via een brief, en we hopen dat jullie allemaal goed
verkleed zullen komen (zoals we weten dat jullie allemaal goed kunnen).
Zondag 08 maart 09:30-12:00: Oorlogvergadering
“Oorlog? Een échte oorlog toch niet?” horen we jullie
al denken. Maar jawel hoor jongens, vanochtend
trekken we samen met jullie naar het front, gooien we
met granaten naar de vijand, belagen we ze met
kanonnen, en oh ja: geweren hebben we ook
natuurlijk. Bereid jullie dus goed voor, neem afscheid
van jullie lieve mama en papa en wij zullen jullie wel
beschermen.
Zondag 15 maart 09:30 – 12:00: Brunch + Verassingsvergadering
Verrassing? Verrassing? JOEHOE! JOEPIE! KEI TOF! ZALIG! We hebben wel degelijk een
plan voor vandaag, en we kunnen het jullie verzekeren, meer pret ga je nog nooit gehad
hebben.
Jullie ouders zijn ondertussen welkom op de brunch van de vriendenkring. Meer info
vooraan in de Taktie.
Zondag 22 maart 09:30 – 12:00: Detectivevergadering
Wie van de welpen is de beste speurneus? Dat gaan we
vanochtend te weten komen. Om dit te kunnen beslissen
moeten we dus eerst wel op een speurtocht gaan! Er is in
de scouts onlangs iets enorm tragisch gebeurd (de details
vertellen we jullie deze ochtend). Aangezien niemand
anders het kon oplossen, zijn jullie onze laatste hulp en
hebben we jullie dus broodnodig!
Zondag 29 maart 09:30 – 12:00: Jinsvergadering
Misschien is het jullie nog niet opgevallen, maar de afgelopen twee maanden waren er
twee extra jongens in onze leidingsploeg, namelijk Jan en Bas. Deze superlieve jins
zorgen er voor dat wij even geen werk hebben vanochtend en steken deze vergadering
in elkaar. We hebben van horen zeggen dat ze dit wel heel goed kunnen…. Wij zijn even
benieuwd als jullie!

Zondag 05 april: geen vergadering
OOOOOOOH….. JAMMER! We wensen
jullie heel veel plezier met eitjes rapen,
aangezien het vandaag pasen is.
Toedeloe en tot volgende week!
Zondag 12 april 09:30-12:00: geen
vergadering
VAKANTIEEEEE HOEZEEEE!! Vandaag
geen vergadering opdat we allemaal vollop van onze vakantie kunnen genieten en
ongelooflijk veel plezier kunnen maken!! We verwachten jullie volgende week
enthousiast op met een topvergadering dus maak jullie borst maar al nat.
Zondag 19 april 09:30 – 12:00: Powerrangervergadering
Een team kinderen met attitude worden
gerecruteerd om Angel (aka rakshja) te redden
van de gemene heks Rita Repulsa (aka
Bagheera), Lord Zedd (aka Sherkaan) en hun
leger onderdanen. Samen met mentors Baloe en
Akela zullen zij de strijd aangaan om het kwade
te verslagen en Raksja te bevrijden
ZATERDAG 25 april Wouterdag
Vandaag wordt het super-mega-fantastisch leuk! We gaan niet alleen met onze welpen
spelletjes spelen maar ook met welpen en kabouters van andere scoutsen van het
district Morkhoven (ons district)! Vandaag gaan we bewijzen dat wij de beste scouts
zijn! Maar buiten dat we ons gaan bewijzen, gaan we ook heel veel plezier maken! Want
geeft toe, er is niets leuker dan nieuwe mensen leren kennen en samen gekke avonturen
te beleven! Wij kijken er al naar uit! Verder info en de uren volgen nog!
3 mei 09:30 – 12:00 Actionvergadering
Vandaag heeft jullie oh zo super fantastische en
geweldige leiding voor heel veel actie gezorgd. Actie
= pret en pret = nog meer pret dus zeker komen!!

JONGGIDSEN
Dag lieve kindeeeeers!
Wij presenteren hier voor jullie het supermegacoole pretprogramma voor de maanden
maart en april. Bereid jullie al maar voor op nooit eerder geziene zondagvoormiddagen
vol spannende avonturen, verhalen om nooit meer te vergeten en de allergrootste pret!
ZONDAG 8/03 – 09u30 tot 12u00
In tijden van oorlog kan je niemand vertrouwen. Wel, in tijden van
klakkenbuizen is dat nog veel erger. Vandaag is de dag dat intriges
onthuld worden, verbonden gesloten worden en de vijand verslagen
wordt. Als jullie willen overleven in het veld waar kleibolletjes of
pijltjes rond de oren vliegen, trek dan jullie beste camouflagepak
aan! Denk na over tactieken, want eens de strijd begonnen is, is daar
geen tijd meer voor…
ZONDAG 15/03 – 09u30 tot 12u00: BRUNCH VRIENDENKRING VANAF 10u
Vandaag maakt de vriendenkring een lekkere brunch klaar! Jullie ouders zijn hier van
harte welkom! Meer informatie hierover is te vinden vooraan in het boekje.
Terwijl de ouders lekker gaan smullen, gaan
wij natuurlijk niet stilzitten! De vergadering
van vandaag is in het thema van onze geliefde
noorderburen… Het is Hollandervergadering,
asjemenou zeg! Trek dus jullie mooiste
Nederlandse outfit aan en begin ook maar te
werken aan dat hartstikke leuke accent.
ZONDAG 22/03 – 09u30 tot 12u00
Weut zeu euns leuveun zeun zeundeur deu eukeua? Euk
keun heut meu eulleuszeunds neut eunbeulden. Weu
veundeun teuch deut heut teud weurd deut weu eunzeu
eugeun meubeuls euns geungeun meukeun!

Aan allen die de vorige drie zinnen hebben verstaan:
proficiat! Aan allen die de vorige drie zinnen niet hebben
verstaan: ook proficiat! De reden waarom er drie “Zweedse”
zinnen staan is dat het Ikea-vergadering is (Ikea is een
keten afkomstig uit Zweden, nvdr.). Vandaag gaan we dus
Poängs, Billies, Bjursnas en vele andere meubels bouwen.

ZONDAG 29/03 – 09u30 tot 12u00
Vandaag gaan we op zoek naar onze roots. Wij
denken dat we die gaan vinden bij de sinjoren!
Jullie raden het misschien al? We gaan een
stadsspel spelen! Kom vandaag zeker met de
fiets, want anders zullen we de sinjoren niet
gemakkelijk kunnen bereiken…

ZONDAG 05/04 – GEEN VERGADERING
Aangezien we het mooie Paasfeest vieren vandaag
en we jullie niet willen storen bij het zoeken van
paaseitjes, is het vandaag geen vergadering. Slaap
dus maar een keertje lekker uit en geniet van al die
chocolade!
ZONDAG 12/04 – GEEN VERGADERING
Ook deze week is het jammer genoeg geen vergadering… Het voordeel is wel dat jullie
nog een keer tot heel laat kunnen slapen en de komende week extra veel energie gaan
hebben!
ZONDAG 19/04 – 09u30 tot 12u00
Onverwachte verdwijningen zijn als schering en inslag. Niemand verbaast zich er nog over.
De mensen komen altijd wel terug, maar de manier waarop is onrustwekkend. Ze worden
vaak gevonden op openbare plaatsen. Ze weten echter nooit hoe ze daar gekomen zijn, wie
ze zijn en waar ze naartoe willen. Er gaat een mythe dat dit fenomeen zich elke twintig
jaar herhaalt.
We hebben dit artikel gevonden in een plaatselijke krant van 1995. Omdat scouts altijd
helpen waar ze kunnen, voelen wij ons genoodzaakt om dit mysterie op te lossen. Haal
jullie Sherlock Holmes capaciteiten naar boven en help mee het mysterie te ontrafelen.
VRIJDAG 24/04 TOT ZONDAG 26/04 – DUODAGEN
Het zijn de Duodagen dit weekend! Dit betekent dat enerzijds de derdejaars een
superzalig weekend tegemoet gaan! De brief en verdere informatie zullen nog volgen.
Anderzijds betekent dit ook dat de eerste –en tweedejaars geen vergadering hebben dit
weekend. Jullie mogen in jullie bedje blijven liggen om te dromen over de avonturen die
jullie gaan beleven als jullie zelf op Duodagen gaan!

ZONDAG 03/05 – 09u30 tot 12u00
Wij zoeeeken de schat, wij zoeeeeeeken de schat! Vandaag gaan we niet op zoek naar een
schat, maar naar iets veel leuker! Hier zijn een aantal hints:
-

Het is een plaats.
Er zijn meerdere plaatsen van deze plaats.
De plaats heeft waarschijnlijk zand.
Het is een plaats waar je heel actief kan zijn.
Er zijn toestellen op deze plaats.

Hebben jullie het al geraden? Zo niet, dan is hier het antwoord: Speeltuin. Ja hoor, we
gaan deze voormiddag op speeltuintocht! Ook vandaag is het heel belangrijk dat jullie
met de fiets komen, want anders gaan we niet zo veel kunnen spelen…

Zo dit was het voor maart en april. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! Niet
vergeten om steeds af te bellen als jullie niet kunnen komen. Speciaal voor jullie komt er
hier nog een mopje over de ikea!
Heel veel kusjes, lekjes, liefde en alle mooie dingen in deze wereld van jullie leiding!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

08/03
Klakkenbuizen
15/03
brunch vriendenkring + Hollanders
22/03
ikea-vergadering
29/03
stadsspel
05/04
geen vergadering
12/04
geen vergadering
19/04
Sherlock Holmes-vergadering
24/04-26/04 duodagen
03/05
speeltuintocht

9.30u-12u
9.30u-12u
9.30u-12u
9.30u-12u

Met de fiets komen
Met de fiets komen
Met de fiets komen
Met de fiets komen

9.30u-12u Met de fiets komen
9.30u-12u Met de fiets komen

Jongverkenners
Mededeling:
Liefst elke zondag gazetten papier meenemen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zondag 8 maart van 9:30 tot 12 uur: sportvergadering
Wie dat de sportiefste jongverkenner is, zullen wij vandaag te weten komen. Het
is echter nog altijd belangrijker deel te nemen dan te winnen.

Zondag 15 maart van 9:30 tot 12 uur:
vrouwenvergadering
Zoals de titel al aangeeft kom je best vandaag in vrouwenkledij. De
uitslovers onder ons mogen natuurlijk altijd nagellak aandoen of hun
benen scheren. Op deze manier kunnen we ons beter inleven in de
mega plezante vrouwelijke spelletjes dat uw leiding in petto heeft.
Ondertussen zijn jullie ouders welkom op de brunch van de
vriendenkring. Meer info vooraan in de Taktie.

Vrijdagavond 20 maart van 19:00 21:30 vrijdagavond:
gezelschapsspelletjes
De examens zijn terug begonnen. Joepiejeeej! Heel de middag vrijaf voor te
kunnen gamen, wat moet je nog meer hebben? Een pauze om naar de scouts te
gaan! Mega veel plezier gegarandeerd. Laat dus allemaal maar even uw
Playstation staan en kom old school gezelschapsspelletjes spelen.

Zondag 29 maart van 9:30 tot 12 uur: het groot jins spel
Onze lieftallige jins maken vandaag het spel. Het zal dus voor iedereen een
verrassing zijn.

Zondag 5 april: geen vergadering
Het is vandaag Pasen, daarom is er geen vergadering. Blijf wat langer in uw bed
liggen en ga dan naar allerhande familiefeesten!

Zondag 12 april van 9:30 tot 12 uur: derdejaarsspel
Vandaag leggen wij onze activiteit volledig in de handen van onze derdejaars
jongverkenners. De derdejaars kunnen best is een keer samen zitten in de
paasvakantie. Dan kunnen jullie bespreken wat we vandaag gaan doen. Wij zijn
in volle verwachting van jullie ongetwijfeld zalige spel.

Zondag 19 april van 9:30 tot 15 uur: stadsspel
Na het geslaagde eerste stadsspel gaan
wij terug naar ‘t stad voor een nog groter
en beter stadsspel. Iedereen moet 2 euro
meenemen zodat we ‘s middags samen
iets lekker kunnen eten.

dus zeker mee nemen
- fiets (en stevig slot!)
- 2 euro

24-25-26 april: duodagen
De eerste en tweedejaars kunnen deze zondag eens lekker uitslapen.
Voor de derdejaars volgt er meer informatie in een brief.

Wist-je-datjes:
-

dat patat zwaar verliefd is op Emma Watson
hij die natuurlijk nooit kan krijgen
dat sommige onder jullie die lelijk vinden
die dat zeggen echt gene smaak hebben
ik nu goesting heb in frieten
da wij het al een geweldig jaar vinden
ik eigenlijk nu voor ‘t school moet werken maar daar echt geen goesting in
heb
ik nu maar zal stoppen

uw leiding,

Jasper, Lars Robin, Patat en Sibron

LOS GUIDOS
Bonjornoooo Los Guidos, we zitten al weer een taktie verder oléé! Weer een vervolg op ons zalige
jaar BUENO! We gaan rond deze tijd ook nog veel geldactiviteiten doen voor Roemenië. Porque?
Omdat ik enkel Spaans kan en geen Roemeens en daar moet dringend aan gewerkt worden! SI SI!
Allrightiehow, we zullen eens zien wat deze maanden voor ons in petto hebben! ADIOS
Vrijdag 27/02 – zondag 1/03 GROEPSWEEKEND
Het woord zegt het zelf uiteindelijk hé, we gaan dit weekend op weekend met de hele groep olééé!
Meer informatie vind je op de brief in mail. Vergeet u zeker niet in te schrijven via de link want het
gaat SUPERDUPERTOF worden! En wij hebben uiteraard veel hulp nodig om de aliens te verslaan
#YOLO
www.1207/groepsweekendscoutsborsbeek/dezelinkbestaatniet/error405.be
Zondag 8/03 9u30 - 12u
1, 2, 3, 4 hup naar achter hup naar voor!
1, 2, 3, 4 even rust en dan weer door!
1, 2, 3, 4 links en rechts en sprijd en sluit!
1, 2, 3, 4 adem in en adem uit!
tutututututututututututututuuuu!!
Jajajaja, je kan het al raden het is sport vergadering, doe je sportiefste outfit aan en kom naar deze
vermoeiende maar leuke vergadering!
http://en.wikipedia.org/wiki/Billy%27s_Bootcamp
Zaterdag 14/03: 9u-14u: Geldactiviteit Urban Trail
Vandaag (en morgen) gaan we helpen op de Urban Trail in Antwerpen om muuug poen te scheppen
voor in Roemenië! Vandaag verwachten ze 12 gidsies om van 9u-14u mee op te bouwen.
Zondag 15/03 Urban Trail + brunch ouders
Vandaag verwachten ze zo veel mogelijk gidsies van 6u-15u. Concrete afspraken zullen we nog
maken, maar hou alvast deze dagen zeker vrij!
Ow jeejtje, bijna vergeten te vermelden. Maar het is tijdens onze werkuren brunch van de
vriendenkring voor jullie opvoeders / opvoeders van jullie opvoeders / zussen van jullie opvoeders /
… zeker inschrijven! (zie begin van het boekje) De vriendenkring zal u dankbaar zijn.
Vrijdag 20/03 – zondag 22/03 GIVERDAGEN 3e jaars/ geen vergadering 1e-2e jaars
Het weekend der weekends is er weer!! Althans voor de 3e jaars toch.. 1e en 2e jaars niet getreurd,
jullie mogen eindelijk eens een weekendje uitslapen JIPPIEEE!!
Meer info voor de 3e jaars volgend nog! Oléé pistoléé

Zondag 29/03 9u30 - 12u
Dag meneer de paashaas
Waar kom je vandaan
Dag meneer de paashaas
Blijf maar staan
Hier is een mandje
Wat verf en een ei
Dag meneer de paashaas
Je maakt ons blij
Hopelijk is de paashaas al langsgeweest en vinden we veel paaseitjes in ons lokaal, lekker lekker
lekker! Vandaag is het paasvergadering!
Zondag 5/04 PASEN = geen vergadering
Draai u allemaal nog is om in uw bedje, trekt die dons maar goe over uwe kop want deze week
mogen jullie wat langer blijven liggen! Vergeet geen eieren te rapen, want in de zomer gesmolten
chocolade-eieren terug vinden is geen pretje!
www.geenvergaderingvandaag/jammer/volgendeweekmisschienbeter.be
Zondag 12/04
PAAASVAKANTIEEEEEE 
Geen vergadering vandaag! Misschien kan je gebruik maken van dit moment om het nationale
volkslied van buiten te leren.
www.hetzigeunervolkslied.be
www.minstaantrekkelijkeolksliedterwereld.com
Zondag 19/04
Vandaag gaan we de grootste verkleedvergadering ooit doen! NU WILLEN WE DAT IEDEREEN ZICH
ENOOORM GOED VERKLEED!
Dresscode: Ned survival gids
Voor de mensen die dit programma niet kennen…
www.nedsurivalgidsofficialfanpagesuperdeluxe.nk

Woensdag 22/04
Opbouw van de 10miles. Normaal gezien hebben jullie hiervoor al een mail en een facebook
berichtje gekregen van ons. Maar meer info komt zeker.

Donderdag 23/04
Nooit van niks iets! Belangrijk! Belangrijk!
Veel reclame maken, veel ticketjes verkopen en vooral genieten van de show van onze goede vriend
Johan! De deuren gaan open om 19u, dus hou er rekening mee dat wij waarschijnlijk nog iets vroeger
afspreken om alles klaar te zetten.
Zondag 26/04
Helpen op de 10miles #moneymoneymoney #buitenlandskamp #romania #hashtag
#gidsenzijnawesome #girlpower #toppers #dagaatdaartofzijn
Meer info zult u zeker krijgen, maar zeker is al dat het een hele dag zal zijn.
Zondag 3/05 9u30 - 12u
Vandaag gaan we het meest volwassen spel ooit spelen! Neem allemaal een eitje mee (geen hard
gekookt!) en versier deze als je zoon/dochter.
Voor handige weetjes om te slagen als goede moeder surf dan snel naar
www.carapils/hoemoetjeuwkindzosnelmogelijklatenzwijgenzodatuverdernaarthuiskankijken.be
Tot dan!

Wist je dat:
- Roemenië maar dichter en dichter bij komt
- Het een beetje begint weg te hebben van een enge spin die maar dichterbij komt
- Dit een slechte vergelijking is, want Roemenië is leuk en spinnen zijn dit niet
- De vergadering weer een waar festijn gaan zijn
- Dit niet anders is dan anders
- Wij echt heel trots zijn dat jullie op de oosterse avond zijn komen eten
#iedereensteuneninhetleven #ookanderetakken
- De trailer van Magic Mike 2 al op Youtube staat
- Dit een totale wending van onderwerp is, maar wel zeker de moeite!
- PITCH PERFECT IS AWESOME, den 2 is bijna uit
- www.MichielDeClercq.be
- Er veel ‘meer info volgt’ in dit boekje voorkomt
Adios bandidas!

Verkenners_x3
Omdat wij, uw leiding, wel houden van feest hebben we een speciale editie van ’t boekske
uitgebracht: de feest-editie. Wij gaan dus elk weekend een ander feest vieren om zo het pret-gehalte
op een gigantisch hoog niveau te brengen. Als ge al wilt weten welke feesten we zoal gaan vieren
kunt ge het altijd al is op voorhand lezen. Wa ik spijtig genoeg wel al kan zeggen is dat we de Noord
Koreaanse liberation day niet zullen kunnen vieren omdat die valt op de 15e augustus (en ook wel
omdat ze in Noord-Korea waarschijnlijk geen liberation day mogen vieren van de oh zo almachtige
Kim Jong-Un). Voor diegenen die geen fan zijn van onze kim jong, ge moet maar is op YouTube
zoeken naar ‘The Adventures of Kim Jong Un’. Natuurlijk kunnen wij niet alle feestdagen meepikken
want er wordt te veel gefeest in de wereld. Hier een opsomming van de gemiste feestdagen: 14
maart – internationale buideltas dag, 1 mei – Geen broek dag, 26 juni – Lelijke honden dag, 1
november – mannen koken de avondmaaltijd dag, 5 december – Ninja dag en natuurlijk onze favoriet
op 30 december – de bacon dag. De tofste feestdagen vieren wij natuurlijk wel en dat doen we
gedurende de volgende twee maanden. Xoxo

Van vrijdag 27 februari tot zondag 1 maart: Groepsweekend!!!
De auteur van deze taktie is zich ervan bewust dat op dit gegeven moment wanneer u de taktie aan
het verslinden bent dat het groepsweekend al reeds voorbij is of dat u (hopelijk) al een brief heeft
gekregen met alle nodige informatie. Dan is het misschien LAATTIJDIG om te zeggen dat dit weekend
ongelofelijk heerlijk plezant wordt! En het is al helemaal geen verrassing meer dat u een goede
boerenkostuum/varkenskop/alienoutfit zoekt voor het weekend. Maar ja ge weet nooit. Misschien
schat de auteur het toch niet goed in en bent u nog niet op de hoogte. Wel nu dus wel.

Zondag 8 maart 9u30 – 12u00: Women’s day in Rusland en de Sovjet-Unie
Vandaag worden de Russische vrouwtjes gevierd! Eerst en vooral proficiat aan alle Russische dames!
Veel meer kunnen we over deze feestdag niet echt zeggen maar jullie moeten wel weten dat we de
Russische vrouwen in twee klassen kunnen onderverdelen. De schoonheden (die wij het liefst zien)

en de tanken (die Vladimir Poetin het liefst ziet). Maak zelf uit wie jij het liefst ziet en wie weet
verschijnt ze wel mee op deze vergadering! (zie Anouchka vs. Babetchka)

Anouchka
Babetchka

vs.
Zondag 15 maart: 9.30-12.00: Het mirakel van Amsterdam + BRUNCH VOOR DE OUDERS
DE VRIENDENKRING ORGANISEERT VANDAAG HUN JAARLIJKSE BRUNCH TUSSEN HALF 10 EN 12
UUR. VOOR MEER INFO KAN JE VOORAAN IN DE TAKTIE KIJKEN! ALTIJD DE MOEITE!! Elk jaar in de
nacht van zaterdag op zondag rond de 15e maart lopen duizenden (katholieke) mensen in een stille
tocht door de oude binnenstad van Amsterdam. De tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam van
15 maart 1345. Volgens de legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de hostie (voor
katholieken het lichaam van Christus) uit, nadat hem het Heilig Sacrament der stervenden was
gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie
ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor,
maar de volgende dag was de hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer.

Van vrijdag 20 tot zondag 22 maart: Giverdagen
Giverdagen? AAaaaaaaaaaaaaaaaight! De 3e jaars mogen hun kippenborstjes nat maken voor 3
dagen pret met de leiding , de 3e jaars-70-gidskes en de givers van andere scoutsen. Uw leiding is
alvast benieuwd naar jullie sociale vaardigheden en dan vooral met het zwakke geslacht. Leider
(David) Louis zal een mail sturen naar de 3e jaars met daarin de brief van giverdagen. Allemaal op tijd
betalen alstublief zodat leider Mathias Teuwen het snel kan doorstorten. De eerste en tweedejaars
mogen van deze situatie gebruik maken om uit te slapen en te bezinnen. Thema lijkt trouwens
verdacht hard op iets wat we al hebben meegemaakt of nog moeten meemaken afhankelijk van
wanneer dit boekje wordt uitgebracht. ( De auteur kan het nog steeds niet inschatten) En vergeet
niet : als een hond naar varkens ruikt , heeft hij vast een zeug misbruikt… (Ja denkt daar maar is over
na…)
“Maybe I can give you a Kiss?”
(= de sociale vaardigheden van
Haldis)

Zondag 29 maart: 9.30-12.00
1956 - In Londen demonstreren wetenschappers uit de Sovjet-Unie de eerste
elektronenmicroscoop. Elektronenmicroscopie is een techniek die gebruikmaakt van
een bundel elektronen om het oppervlak of de inhoud van objecten af te beelden.
Doordat versnelde elektronen een veel kleinere golflengte hebben dan fotonen kan
de resolutie van een elektronenmicroscoop veel hoger zijn (beter dan 0,1 nm) dan die
van een lichtmicroscoop (ongeveer 200 nm).

Zondag 5 april : Pasen en dus geen vergadering
Haldis wa passeieren! Want vandaag is het geen vergadering jongens. Het is tevens
wel ‘Tomb Sweeping Day’ in China , Hong Kong en Taiwan. Dus in het geval dat uw
voorouders Chinezen waren dan zou ik zeggen ‘Proficiat’. Zo niet ook proficiat
natuurlijk ;)

Zondag 12 april van 9:30 tot 12:00: Orthodox Pasen
Orthodox Pasen wordt gevierd in Servië, Roemenië, Griekenland, Rusland en
de Oekraïne, maar ook in de oriëntaalse orthodoxe kerken: koptisch, Syrisch,
Armeens en Ethiopisch.
Men viert Jezus' overwinning op de dood. Na zijn kruisiging op
Goede Vrijdag stond Hij op uit de dood: verrijzenis. Hierdoor is aan
christenen de hoop gegeven op een beter leven nu of na de dood.
Ook is er deze namiddag het paasevenement van de gemeente in
het gemeentepark. Als je zin hebt om nog pret te maken na de
vergadering, mag je daar altijd naartoe gaan.

Zondag 19 april 9u30 – 12u00: Maria Sharapova B-Day Bash!
Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden! Alvast een
gelukkige verjaardag Maria en bedankt voor de uitnodiging op jouw SWEET 28 B-Day PARTY !! Voor
de niet zo attente verkenner die Maria nog niet kent, hier enkele pareltjes :

Zondag 26 april van 9:30 tot 12:00
Gebeurtenis:

Kernramp van Tsjernobyl

Datum:

26 april 1986

De kernramp van Tsjernobyl was een ernstig ongeluk met een van de kernreactoren van de
Kerncentrale Tsjernobyl dat plaatsvond in 1986 nabij de gelijknamige Oekraïense plaats Tsjernobyl.
De reactor ontplofte midden in de nacht, toen de meeste inwoners van Tsjernobyl sliepen.
De ramp wordt beschreven als de ergste nucleaire ramp aller tijden.De omgeving van Tsjernobyl is
na de ramp afgesloten vanwege de hoge radioactiviteit

Zondag 3 mei : 9.30-12.00
2002 - Nintendo GameCube wordt in Europa
uitgebracht voor een prijs van 219 euro. Bij de launch
behoorden 20 titels beschikbaar te zijn. De Nintendo
GameCube is de vierde (de Game Boys niet
meegerekend) in een serie van door Nintendo
uitgebrachte spelcomputers.

Wist je dat…
-

Wij hopen dat jullie allemaal meegaan op groepsweekend.
Wij hopen dat alle derdejaars meegaan op giverdagen.
Er op Pasen ook weer geen vergadering is.
Jezus echt wel een toffe kerel is.
Hij het ook wel verdient om een dag uit te rusten.
Op Orthodox Pasen er terug wel een vergadering is, aangezien wij niet orthodox zijn.
Jezus dan weeral een feestdag krijgt.
Jezus veel te veel feestdagen krijgt.
Jullie leiding ook veel feestdagen wilt, maar die niet krijgt.
Wij stiekem jaloers zijn op de messias.
Jullie je ouders zeker mogen uitnodigen op de brunch van de vriendenkring.
Wij geen inspiratie meer hebben voor verder wist-je-datjes.
Jezus er nog meer zou kunnen schrijven.
Wij niet de messias zijn.
Wij hiermee dus stoppen.

See Y’all

Louis – Roeland
– Teuwen – Jasper

Adressenlijst 2014 - 2015
Groepsleiding
Naam
Elisabet Vetters
Wilma Van Boxem
Joris Simkens

Adres
Stenenkruisstraat 32
Sint Rochusstraat 15
Karel Govaertsstraat 23

2520 Ranst
2100 Deurne
2100 Deurne

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

2150 Borsbeek
2520 Ranst
2100 Deurne
2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.09.80
03/321.25.97
03/321.37.05
03/321.84.83
03/295.55.78

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0471/61.97.73
0479/82.32.75
0494/20.35.67
0491/14.62.00
0476/73.21.56

2160 Wommelgem
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/353.66.84
03/321.84.83
03/440.80.11
03/322.74.76

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0473/62.19.61
0479/48.61.31
0495/25.80.11
0488/31.41.91

2970 Schilde
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/385.80.03
03/366.27.08
03/236.04.76
03/366.27.08
03/294.90.65

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0478/93.38.63
0494/03.72.76
0487/26.69.40
0496/30.96.22
0499/30.44.71

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.47.83
03/322.42.15
03/366.43.27
03/322.20.27

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/59.13.80
0475/59.04.61
0493/76.41.91
0479/62.03.06

Kapoenenleiding
Naam
Pieter-Jan Van Aert
Jorne Frank
Leonie Van Boxem
Helena D'Hulst
Elly Wilri

Adres
Mertensstraat 22
Herentalsebaan 51
Sint-Rochusstraat 15
Unitaslaan 3
Louis Huybrechtsstraat 4

Kabouterleiding
Naam
Eline Van den Bosch
Evelien D'Hulst
Anneleen Moyson
Margot Huysmans

Adres
Kerkplaats 22
Unitaslaan 3
Diepenbeekvelde 2
August Van Putlei 31

Welpenleiding
Naam
Laurent Wauters
Joren Van de Vondel
Raf Boumans
Liedewei Van de Vondel
Lena Watters

Adres
Kluisdreef 17
Floris Primslei 7
Dokter Van de Perrelei 15
Floris Primslei 7
Floris Primslei 39

Jonggidsenleiding
Naam
Hannelore Moors
Jolien Meukens
Stien Wissels
Lien Van Kerschaver

Adres
Karel Soetelaan 50
Jozef Reusenslei 59
Priester Poppestraat 102
Schanslaan 3

Jongverkennerleiding
Naam
Robin Michielsen
Jasper De Saeger
Sibron Smets
Jasper Tuboville
Lars Galliaert

Adres
Granvellelaan 12
Louis Huybrechtsstraat 16
August Van Putlei 7
Boechoutselei 55
Hulgenrodenstraat 39

03/322.61.34

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/06.49.23
0484/88.53.69
0478/06.75.71
0472/48.72.45
0485/78.48.40

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.30.52
03/295.36.07
03/322.42.30
03/322.17.46

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/92.51.44
0473/24.92.21
0474/36.24.60
0478/61.02.82

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2520 Ranst
2520 Ranst

E-mail
Telefoon
03/322.48.37
03/294.90.65
03/322.13.57
03/321.25.97

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0487/80.95.80
0477/29.80.14
0470/86.93.39
0479/82.29.73

E-mail

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

Telefoon
03/322.85.22

03/290.61.98

GSM
0472/32.47.72
0474/56.86.43
0485/10.11.24
0478/87.31.15

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

Gidsenleiding
Naam
Hannah Van Mechelen
Julie Huybrechts
Jelle Dangez
Michiel De Clercq

Adres
Corneel Smitslei 14
Vlasput 11
August Van Putlei 180
Rosekapellestraat 64

Verkennerleiding
Naam
Mathias Teuwen
Louis Watters
Roeland Vetters
Jasper Frank

Adres
De Villegasplein 12
Floris Primslei 39
Stenenkruisstraat 32
Herentalsebaan 51

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Pieter Vereycken
Jente De Puysseleyr
Jeroen Machiels

Adres
Louis Janssensstraat 55
Karel Soetelaan 103/2
Stalinsstraat 69
Groenhofstraat 3

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2150 Borsbeek

Vriendenkring
Naam
Karen Fourneau

Adres
Jozef Reusenslei 109

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/321.66.69
03/322.13.41
03/321.81.58

