26-27 Mei
Hamburgerslag Jins
Scouts Borsbeek
@Mertensplein

Ten voordele van ons
buitenlands kamp naar
Bulgarije
Verschillende soorten hamburgers
(150g) en veggie-optie met frietjes
Inschrijven via de Facebookpagina of
website van Scouts Borsbeek

Hopper winkel

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

Uniform

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

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

ACTIVITEITEN VRIENDENKRING
25/11 Kaas & Wijn + bal
04/02 Winterwandeling
25/03 Brunch + oudervergadering
01/07 BBQ

W●A●N●T●E●D●!

Ben jij iemand die:
► niet meer in de scouts zit, de vrienden van toen mist en op zoek is naar een hobby?
► kinderen in de scouts heeft zitten, jaloers is op hun avonturen en ook graag lid wil zijn?
► vaak naar Njam! kijkt en bijzonder bedreven is in het maken van culinaire hoogstandjes?
► uitzonderlijk goed is in het maken van heerlijke desserten?
► thuis een mega-grote mixer heeft liggen en die als geen ander kan beroeren?
► zo handig is in verbouwingswerken dat je bijnaam Bob De Bouwer is?
► even gek is op eten als Joey of Monica toen ze nog dik was? (insider voor de Friends-fans)
► vindt dat er al eens mag gelachen worden?
Proficiat! Dan ben jij misschien wel geschikt om toe te treden tot onze vriendenkring!
Wat bieden wij jou:
►We will be there for you (altijd paraat)
►We will ask you how you're doing (net zoals Joey)
►We will share food (in tegenstelling tot Joey)
►We will make sure there’s more than enough food.
Interesse?
Bevestig dan je enthousiasme door even een mailtje te
sturen naar vriendenkring@scoutsborsbeek.be.
Hopelijk tot snel!

Beste ouders en leden,
Allereerst voor iedereen prettige feestdagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar! Als leiding
kijken we ook al uit naar de gezellige vergaderingen die bij deze periode horen J We
hebben weer een hoop leuke activiteiten gepland:
Zondag 4 februari 09:00-… : Winterwandeling
Voor één keertje mogen mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s, … mee naar de
scouts komen. We spreken om 09:00u ‘s ochtends af op de parking van de Carrefour in
Borsbeek. Van daar vertrekken we (ieder met eigen vervoer! We voorzien geen bus, dus
spreek eventueel af om samen te rijden) naar de locatie waar de wandeling begint. Na de
wandeling zorgt de vriendenkring voor een lekker warm soepje, chocomelk of jenevertje.
Hopelijk zijn jullie allemaal talrijk aanwezig op deze leuke familiewinterwandeling! Einduur
wordt later nog meegedeeld via mail.
Zaterdag 24 februari – Zondag 25 februari: Pittaslag
De pittaslag is ondertussen al twee jaar een groot succes geweest. Dit jaar zijn er ook weer
een heel weekend lang heerlijke pitta’s te verkrijgen in het lokaal! Meer info en
inschrijvingslink volgen later.
2-3-4 maart: Groepsweekend
Tijdens het groepsweekend gaan we met heel de scouts (ja écht, met iedereen!) samen op
weekend. Weekendbrief en info volgen later nog, maar hou alvast zeker het weekend vrij.
Een stevige linker van de groepsleiding,
Margot & Liedewei

KAPOENEN

Allerliefste kapoentjes, jammer genoeg is dit de laatste taktie van het jaar…
Maar treur niet, het kamp is bijna daar!!!

Zaterdag 5 mei : Jeugddag in het gemeentepark
Hebben jullie de beentjes al ingesmeerd, want hopelijk zijn
jullie het springen nog niet verleerd. Springkastelen en veel
plezier, vandaag bevindt de allertofste leiding zich hier. Kom
dus zeker eens een kijkje nemen met jullie ouders naar dit
festijn want wij houden toezicht vanaf de backlijn.

Zondag 13 mei 9u30-12u: Kookvergadering
Vandaag mogen jullie jullie beste kookkunsten bovenhalen,
waarvoor jullie slechts 2euro moeten betalen. Stuur dus zeker
een mailtje indien je er niet bij kan zijn, want eten weggooien
vinden wij niet fijn ☹.

Zondag 20 mei 9u30-12u: Pinksteren
Slaap maar eens lekker uit vandaag. Het is jammer genoeg geen vergadering maar wij zien
jullie nog steeds even graag.

Maandag 21 mei : Jaarmarkt
Vandaag staan de oudste takken met een kraam op de jaarmarkt om een extra centje te
verdienen voor hun kamp. Hen steunen is dus geen ramp! Kom zeker eens kijken, wie weet
staat er wel een tombola-prijs voor jullie te prijken.

Zondag 27 mei 9u30-12u: Speeltuinvergadering
Dat jullie goed kunnen spelen weten wij al lang, van
speeltuinen zijn jullie dus zeker niet bang. Vandaag
gaan we opzoek naar het leukste speeltuig, we gaan
jammer genoeg wel niet met het vliegtuig… Trek
dus zeker je gesloten schoenen aan en laat je goede
kleren in de kast staan !

Vrijdag 1 juni 18u30-20u: Beroepenvergadering
Beste kapoenen, vandaag gaan we jullie
voorbereiden op het grotemensenleven en heel
veel wijsheid geven. Is je droomjob
brandweerman of agent? Maakt niet uit,
iedereen heeft zijn eigen talent!
Dus zeker komen, want het wordt de job van je
dromen. Kom je verkleed? Dan heb je de perfecte job zeker beet.

Vrijdag 8 juni 18u30-20u: Waterspelletjesvergadering
Wij hebben met Frank de Weerman gebeld, en “het
wordt heel warm weer” heeft hij ons verteld. Daarom
gaan we vandaag lekker buiten spelen, zodat jullie zich
niet kunnen vervelen. Vergeet zeker geen handdoek en
zwemgerief, en wees weer onze hartendief.

Zondag 17 juni 9u30-12u: Vergadering op wieltjes
Wieltjes draaien altijd rond, dus pas op… val niet op
de grond! Jullie mogen vandaag allemaal jullie fiets of
step meenemen, want deze pret willen we jullie niet
ontnemen. We zouden jullie ook lief willen vragen
om een helm en knie- of elleboogbeschermers te
dragen.

Zondag 24 juni : Groepsdag + BBQ (verdere info volgt nog)
Vandaag gaan we een hele dag pret maken met alle takken bij elkaar, als we terug zijn is ons
vleesje hopelijk al klaar. Jullie krijgen over deze leuke dag nog een brief maar vergeet zeker
niet jullie zwemgerief !

Wist-je-datjes
•
•
•
•
•

Jullie de allerliefste kapoentjes zijn!
Het jaar voorbij is gegaan als een sneltrein!
Wij jullie na het kamp ongelooflijk hard gaan missen!
Jullie ons hopelijk niet meteen uit jullie geheugen gaan wissen!
Dit de laatste taktie is, daarom eindigen we met een heuse afscheidsquiz!
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Horizontaal

Verticaal

1. Goedhartige Agame

1. Zorgzame Mustang

2. Creatieve Spitsvogel

3. Enthousiaste Timca

4. Zelfbewuste Torenvalk
5. Ontwapenend Winterkoninkje

Ik ben al heel de tijd
aan het wenen, want dit
is de laatste taktie van
het jaar …

Zondag 13 mei: 9u30 tot 12u00
Vandaag komen de
ontwerpsters in ons naar
boven! Zijn jullie klaar voor
topmodel?
Nero

Zondag 20 mei: 9u30 tot 12u00
Ai ai ai… Als Warrie niet in Lier is, dan
loopt hij direct verloren. Het wordt eens
tijd om Warrie te gaan zoeken! Waar is
Warrie?

Zondag 27 mei: 9u30 tot 12u00

Smeer die beentjes al maar in, want
het is zo ver: de Summer Edition van
de sportvergadering! Hopelijk krijgen
jullie geen ballen tegen het hoofd…

Zondag 3 juni: 9u30 tot 12u00

Vandaag ben ik niet de saboteur, maar iemand
van jullie! Wie speelt er stiekem vals? Wie liegt
er als de beste? Wie is de mol?

Vrijdag 8 juni: 18u30 tot 20u30
Op deze (hopelijk) warme zomerdag is het
ideaal voor wat verfrissing. Doe gepaste
kleren aan, want vandaag blijft er niemand
gespaard. Zelfs mijn Paulientje vindt
waterspelletjes de max!

Zondag 17 juni: 9u30 tot 12u00
Het wordt eens tijd dat jullie fatsoenlijk leren
schieten. Vandaag maken jullie kennis met de
smaak van klei. We gaan klakkenbuizen!

Zondag 24 juni: uren volgen nog

Veel info over de groepsdag kan ik
nu nog niet geven, maar ik kan al
wel 1 ding verklappen. Er is
Bomaworst genoeg voor iedereen
op de overheerlijke barbecue
achteraf! Mijn gedacht!

Wist-je-dat-jes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SK Lierse bijna is overgekocht en een licentie beet heeft?
Dat Warrie een bod heeft gedaan?
Maar te weinig money ’s had?
Hij dit heel jammer vindt?
Dat Vlimper, Driemke, Havertje en Jitter de affectie van Warrie een beetje beu zijn?
Dat de “SK” staat voor Super Kampioen?
Dat dat niet waar is?
Dat Warrie deze editie van wist-je-dat-jes heeft geschreven?
Dat dit zeer duidelijk is?
Dat Warrie gewoon de max is?
De rest van de leiding ook maar vooral Warrie?
Ik zeg
Dat Warrie super grappig is?
altijd…
Dat Warrie kei getalenteerd is?
Dat Warrie nu gaat afronden?
Dat Warrie nog bij de Lierse heeft gespeeld?
Dat Warrie hiervan bewijs heeft?
Dag en tot ziens!

Warrie
Warrie
Warrie

Warrie
Warrie
Warrie

Warrie

Warrie
Warrie

Warrie

Warrie

Dag paljassen de laatste taktie is gearriveerd. OOHHHH… Maar vrees niet er staan nog een
paar vergaderingen op jullie te wachten. De laatste zijn de besten zou Bagheera zeggen. Dus
maak je klaar voor nog een spetterend en fijn einde van het jaar. Met spijt in ons hart gaan
we jullie na deze vergaderingen voor een tijdje moeten missen. Maar voor jullie tranen
beginnen te vloeien, houd ze nog even op, we zien elkaar zeker, niet lang na de laatste
vergadering terug voor een zalig kamp. Tellen jullie mee met ons af! Top! Peace out.
Zondag 5 mei : jeugddag:
Vandaag is het weer de dag van het jaar, Jeugddag in borsbeek! Jullie zijn allemaal welkom
om samen met jullie ouders de springkastelen uit te testen! Wij zijn daar ook aanwezig maar
vandaag zijn wij helaas niet verantwoordelijk voor jullie.
Zondag 13 mei 9:30-12:00: klakkebuizenvergadering
Omdat jullie dit allemaal graag nog eens wilden doen en er vooral nog niks van bakken, gaan
we vandaag oefenen op jullie vaardigheid met de klakkebuizen.
We zullen jullie leren om goeie kleibollekes te maken, een goeie
klakkebuis te kiezen en vooral hoe je heel hard en ver moet
schieten. Wie weet zijn jullie tegen het einde van de vergadering
net zo goed als de leiding, maar dan moeten jullie wel heeeeeeel
hard oefenen! Doe best kleren aan die je camoufleren in het bos,
en die vuil mogen worden met klei.
Zondag 20 mei 9:30-12:00: zeepkistenvergadering
Hebben jullie er altijd al van gedroomd om mee te doen in een zeepkistenrace? Wel,
vandaag mogen jullie je eigen racemachien in elkaar knutselen en proberen ervoor te zorgen
dat jouw team wint in de ultieme welpenrace!
Zondag 27 mei 9:30-12:00: dorpsspel
Vandaag is de dag, we gaan het schone Borsbeek verkennen. Eén van de bekendste dorpen
in omstreken. Dit waarschijnlijk door onze bekende Sint-Jozef kerk die vaak verward met de
kathedraal van Antwerpen . Maar geen zorgen we gaan geen saaie dorpswandeling maken.
We doen dit met een supertof spel!!
Vrijdag 1 juni 18:30-20:30: dikzakkenvergadering
Soms eten we ons buikje een beetje te vol. Vandaag is dat geen probleem. Het is tijd om
eens te laten zien wie er van jullie de dikste buik heeft.. Dus vandaag zakken we eens niet lui
door onze zetel voor een lekkernij. Kom dus met uw dikke buik en dikke billen naar het
mertensplein voor VETTE dikzakkenvergadering.
Vrijdag 8 juni 18:30-12:00: waterspelletjes

Spetter spitter spater lekker in het water, ga nog niet naar huis! Ik kom een druppel later…
Naar het mertensplein om VETTE waterspellen te spelen. Grijp je coolste waterpistool goed
vast want vandaag worden we (een beetje) nat. Zie dus zeker dat je je zwemvliezen aantrekt
en een duikbril opzet. Zodat je volledig bestend bent tegen de spetterende watergevechten.
Vrijdag 15 juni 18u30-20u30: Hoe vettiger hoe prettiger
Eikeba! Vandaag mogen jullie het zwijn in jullie naar boven
halen, want het zal er vettig aan toe gaan! Dat jullie soms
echt varkens zijn, dat wisten wij natuurlijk al lang en
vandaag mogen jullie dat bewijzen. Verwacht jullie maar aan
ranzigheid tot de tiende macht! Doe kleren aan die echt vuil
mogen worden en die mogelijks achteraf de vuilbak in
kunnen.

Zondag 24 juni (uren volgen nog): groepsdag
Vandaag is de laatste vergadering van het jaar. En zoals
gewoonlijk is de laatste vergadering groepsdag en s ‘avonds
BBQ . Verdere informatie volgt nog.
-

Dit al de laatste taktie is van het jaar?
De leiding dat heel jammer vindt?
Wij het echt een supermegaleuk jaar vonden?
Wij jullie heel hard gaan missen?
We gelukkig ook nog op kamp gaan?
De leiding daar al heel veel zin in heeft?
Wij hopen dat jullie daar ook al zin in hebben?
Wij dus ook hopen dat jullie allemaal meegaan?
Het kamp echt supermegafantastisch wordt?
De leiding echt niet kan wachten om te vertrekken?
Dit het laatste wist-je-datje is van het jaar? (ooooooooh)
Je deze pagina kan omtoveren tot een gelukszwaantje
Je gewoon deze pagina er uit kan knippen!

Een stevige linker,
Akela – Bagheera – King Lowie – Hathi – Shere Khan

Liefste jonggidsen! We zijn jammer genoeg weer aan het laatste boekje van het jaar aangekomen :(
Boooooooeeeee! MAAR... we hebben weer super toffe vergaderingen en veel pret in petto de
volgende weken. Hopelijk kunnen jullie ontcijferen wat we juist van plan zijn :)

ZATERDAG 28 april - 10u tot 13u

Obbs kbbsmjkltf hfxppouf tubbo xjk pq Qjoltufsnbboebh pq ef
xfsfmecfspfnef kbbsnbslu wbo C-cffl djuz nfu poaf gboubtujtdif
upncpmb. Pn eju bmmfnbbm wmpukft uf mbufo wfsmpqfo
ifccfo xf ppl wffm qsjkafo opejh fo ejf hbbo xf wboebbh apflfo.
Lpn evt bmmfnbbm aflfs nfu ef gjfut, pfgfo bmwbtu kf mjfgtuf
hmjnmbdi fo cfefol ffo nfhb pwfsuvjhfoe qspnpqsbbukf!

ZATERDAG 5 mei – Jeugddag

Ifu jt wboebbh kfvheebh! Efaf ebh xpseu hfpshbojtffse epps ef hfnffouf fo
fs jt ebo iffm xbu mfvlt uf epfo jo ifu hfnffoufqbsl! Xjk ajko ejf ebh hffo
mfjejoh xbou xf npfufo bmmfnbbm pn ef cfvsu ffo tijgu xfslfo ebbs. Fs jt
evt hffo pggjdjëmf wfshbefsjoh eju xfflfoe, nbbs kvmmjf ajko bmmfnbbm
xfmlpn pn ffot uf lpnfo ljklfo xbu fs bmmfnbbm uf epfo jt.

Zondag 13 mei – 9u30 tot 12u

Xbu jt fdiu ef cftuf mfuufs wbo ifu bmgbcfu? Ef mfuufs
T obuvvsmjkl! Wboebbh tubbu bmmft jo ifu uflfo wbo
bmmft xbu nfu ffo T cfhjou. Lpn wfslmffe jo kf cftuf
wfslmffelmfsfo wbo jfut ebu nfu ef mfuufs T cfhjou. Pn
kvmmjf xbu pq xfh uf ifmqfo, abm jl xbu wppscffmefo
pqtpnnfo: Tvqfsnbo, Topfq, Tjoufslmbbt, Tmb,
Tmbbqabl, Tuspouwmjfh, Tmboh, Tuffo, Tpmebbu...

MAANDAG 21 mei – jaarmarkt
shiften volgen nog via mail!

Ipfsb! Xf hbbo wboebbh dfoukft wfsejfofo pn
pot tvqfsabmjh lbnq oph abmjhfs uf nblfo. Wboebbh hbbo xf bm ef mfvlf qsjkafo ejf xf ifccfo
wfsabnfme wfsmpufo pq ef kbbsnbslu wbo Cpstcffl. Iffm Cpstcffl fo pntusflfo lpnu obbs eju gftujko
evt ipqfo xf ebu kvmmjf bmmfnbbm qbsbbu tubbo fo wffm mpukft wfslpqfo.

Zondag 3 juni – 9u30 tot 12u

Pnebu xf bm hfnfslu ifccfo ebu kvmmjf fdiuf
axjkoukft ajko, lvoofo xf efaf wfshbefsjoh fdiu ojfu
mbufo poucsflfo eju kbbs. Epf aflfs lmfsfo bbo ejf
fopsn tnfsjh nphfo xpsefo.

VRIJDAG 8 juni – 19u30 tot 22u

Pnebu ef mfjejoh ov kbnnfs hfopfh nfu
fybnfot cfajh jt, ifccfo xf ef wfshbefsjoh pq
wsjkebh hfqmboe. Xf hbbo wboebbh fyusb
ibse hfojfufo wbo ifu nppjf apnfsxffs. Eju
lbo obuvvsmjkl folfm epps
xbufstqfmmfukft uf tqfmfo! Qbl njttdijfo
ffo iboeepfl nff fo epf lmfsfo bbo ejf obu
nphfo xpsefo. Bmt kf ob ef wfshbefsjoh
ojfu eppsxfflu obbs ivjt xjm gjfutfo/xboefmfo/... apsh ebo ppl wpps fyusb lmfejk pn fsob bbo uf epfo.

VRIJDAG 15 juni – 19u tot 21u30

Pnebu kvmmjf efaf wfshbefsjoh ap mfvl wpoefo
wpsjh kbbs ifccfo xf cftmpufo ifn eju kbbs
hfxppo ufsvh pqojfvx uf epfo! Kbkb, ifu hbbu ijfs
obuvvsmjkl pwfs ifu Tipqqjohdfoufstqfm! Xf
ipqfo ebu kvmmjf xffs abmjhf tfmgjft nblfo ejf xf
ebo pq pot Jotubhsbnbddpvou lvoofo qptufo!
Lpn aflfs nfu ef gjfut fo epf ffo gmvpwftukf bbo!! Ppl jt ifu fopsn cfmbohsjkl ebu kvmmjf wboebbh
HFFO VOJGPSN bboepfo!

Zondag 24 juni– uren volgen in brief/mail

Pn eju apuuf tdpvutkbbs bg uf tmvjufo hbbo xf nfu
iffm ef tdpvut pq hspfqtebh! Xf ajko xfm ffo cffukf
usjftujh ebu ifu tdpvutkbbs ov bm wppscjk jt, NBBS
ebu cfuflfou xfm ebu xf ov oph nbbs 2 xflfo npfufo
xbdiufo wpps xf pq lbnq lvoofo wfsusfllfo! Kpfqjf!

Zo dit was het weer voor dit jaar! Wij hebben ons kei hard geamuseerd, hopelijk jullie ook! Maar wist
je ook dat…
-

Wij ook kei hard uitzien naar het kamp?
Wij hopen dat iedereen ook mee gaat op kamp?
Wij jullie allemaal super zalige jonggidsen vinden?
Je de tekstjes in deze taktie kan ontcijferen door elke letter te vervangen door de vorige in
het alfabet?
De letter A dus eigenlijk de letter Z is?
En de letter C dus eigenlijk de letter B is?
Ik dit 26 keer kan doen met elke letter van het alfabet?
je ons mag bellen/smsen/mailen/schrijven als je de code echt echt echt niet kan ontcijferen?
Jullie de beste jonggidsen ooit zijn?

Kusjes xxxxxxxx Lien – Loeka – Elly – Ivana – Stien

Joeee de jongverkenners!
Liefste Jongverkenners, het is weer zover. De aller laatste taktie van het jaar
Daarom gaan we er nog 3 top maanden van maken om dan uit te kijken naar
een mega zalig kamp! Jullie zouden is moeten weten wat voor zalig thema het
is. Wij hebben er al super veel zin in, maar we zullen eerst de vergaderingen
voor de volgende maanden eens bekijken.

Zaterdag 28 april: Tombolaprijzen (uren
volgen nog)
Vandaag gaan we weer fameuze prijzen verzamelen
voor onze jaarlijkse tombola op de jaarmarkt. Wees in
grote getallen aanwezig, want hoe meer volk, hoe
meer vreugde en hoe meer tombolaprijzen. Met
andere woorden hoe meer leuke activiteiten voor op
kamp!

Zaterdag 5 mei: Jeugddag
Dit weekend is er geen vergadering, maar wel de mega leuke jeugddag in
Borsbeek. De leiding zal hier aanwezig zijn kom ons dus maar een bezoekje
brengen.
PS: Er zal een kinderboerderij zijn met geitjes. En elektrische paarden.

Zondag 12 mei: Hoe vettiger hoe prettiger
Yeeeees eindelijk is het weer de vettigste vergadering van
het jaar! Doe zeker kleren aan die vuil mogen worden,
want het gaat een ranzige boel worden.

Maandag 21 mei: Jaarmarkt (uren volgen nog)
Vandaag is het weer zo ver. Heel Borsbeek
staat op zen kop en alle rare mensen komen
naar buiten. Daar gaan wij lotjes aan
verkopen voor onze fameuze tombola. Hoe
meer we er verkopen, hoe meer toffe
activiteiten op kamp dus neem jullie beste
verkooptrucs mee!

Zondag 27 mei: Action-man
Action, action, action, alleen maar action deze vergadering. Is
het nu action-man of een man in een action? Kom het
ontdekken op de geweldige action-man vergadering.

Zondag 3 juni: Famke Louise
Omdat jullie zoveel houden van Famke Louise kon ze natuurlijk niet ontbreken
dit jaar. Willen jullie haar diepste geheimen te weten komen, kom dan naar
deze vergadering voor een meet and great.

<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

Vrijdag 8 juni: Waterspelletjes (19u30 tot 21u30)
Pief poef paf jij bent af! Neem u zotste waterpistool mee en kom alle andere
leden helemaal nat spuiten.

Vrijdag 15 juni: FRITURENTOCHT (18u30 tot 21u)
Vandaag hoeven jullie thuis niet te eten, want eten zal
er vanavond in overvloed zijn! Neem zeker jullie fiets
mee, want we gaan alle frituren van Borsbeek en
omstreken onveilig maken.
PS: Neem zeker 5 euro mee!

Zondag 24 juni: Groepsdag en bbq (uren volgen nog)
Vandaag is het de aller laatste vergadering van dit fantastische jaar. Daarom
gaan we met heel de scouts naar een verassingsplek. Nadien kunnen jullie ook
komen genieten van de overheerlijke bbq van de vriendenkring.
PS: Er volgt nog een brief met verdere informatie.
PPS: De BBQ zal er minstens zo lekker uitzien als onderstaande foto…

Wist-je-datjes:
- Het paashaas kostuum van de gemeente vol gevaarlijke ziekten zit.
Hierdoor zijn Nathan en Femke besmet.
- Dit de saaiste taktie ooit is geworden?
- Maar niet de slechtste.
- De slechtste was de eerste taktie.
- Dit de laatste taktie van het jaar is
- Wij dit super jammer vinden.
- Wij wel heel veel zin hebben in het kamp!
- De camion in en uitladen wat minder leuk is…
- Als we met genoeg zijn dat nog best gaat meevallen.
Het zit er nu echt op… De laatste taktie van het jaar is afgelopen :’(
We zijn er zeker van dat die laatste 2 maanden echt nog super leuk gaan
worden!!
Veel liefde van jullie kapoenen,
Lies, Femke, Nathan Tim en Jolien

#Throwback

útmutatók
5 május: detectifjúsági nap
Mint minden évben, az önkormányzat ma is szervezi az
ifjúsági napot.
Mi is jelen leszünk a menedzsmenttel!
Reméljük a látogatásodat! Akkor együtt mehetünk a
guggoló kastélyokra! Woehoe!

13 május: villamos játék - 9.30 és 13.00 óra között
Remélhetőleg ma jobb, mint a múltkor. Mert ma megint
felfedezzük a várost. Ezúttal nem gyalog, hanem a
villamossal. Ki folytatja ki? Ki nyerte meg a villamos játékot?
Ne felejtsd el a villamossal!

21 május: Éves piac - Órák fognak követni
Ma mindenki Borsbeekben vonzza legtisztább ruháit. Mert ki
nem akarja kihagyni az éves vásárot? Mindannyian legalább
egy eltolódást várunk az étterembe. A váltások később
követhetők!

27 május: Base-ball - 9.30 és 12.00 óra között
Vigye fel ma a legtöbb sportruházatát. Mivel a legendás
játék frissítési verzióját játsszuk! Csak győződjön meg róla,
hogy nem éri meg ezt a fényképet J

1 június: Tánc az ördögökkel - 19u30 és 22.00 óra között
Remélhetőleg a mi nemzeti hősök a mega jó
Moszkvában. Már szuper rajongók vagyunk. Ne felejtsd
el felvenni a szurkolói ruháját és dörzsölni a bitjeidet.

8 június: kísértés sziget/ Víz játék – 19u30 és 22.00 óra között
Emberek! Emberek! Emberek! Emberek! Emberek!
Mezdi a tengerparton ül egy topless hölgykel!
Zwanette vagyok, de Zwaantje-nek is hívhatsz.
Hollandia fogja látni, milyen disznó vagy, Mezdi
Ragaszkodott a punani.
Ne felejts el egy törülközőt!

15 június: utolsó vacsora - 19u30 és 22.00 óra között
A szíve fájdalommal kell számolnunk arról, hogy ma a
legutóbbi összejövetelünk. Legyünk együtt, és élvezzük
a kedves estét.

24 június: csoportnapon
Ahhoz, hogy megszüntessük a cserkészeket a szépség
évében, ma mindenki velünk megyünk. Hol van, mint mindig,
egy meglepetés? Remélhetőleg mindannyian itt vagytok!

Tudtad ezt:
- Ez a taktika nem hollandul.
- Ez a taktika nem német.
- Ez a taktika nem francia.
- Ez a taktika nem spanyol.
- Ez a taktika nem lengyel.
- Ez a taktika nem horvát.
- Ez a taktika nem finnül.
- Ez a taktika nem angolul.
- Ez a taktika nem norvég.
- Ez a taktika nem olaszul.
- Ez a taktika egyértelmű magyarul.
- A Google fordítása ezekben a hónapokban lesz a legjobb barátod!!!!!!!!!!!!

Üdvözlet
Helena – Lisa – Brent – Leonie – Jorne – Liese

Verkenners
Daar zijn we dan boys! De laatste taktie alweer van het jaar. Maar niet getreurd, want na deze
onvergetelijke laatste vergaderingen komt er nog een weerzinwekkend kamp! Alee, gedaan met
zeveren. Hier zijn de laatste vergaderingen van het jaar!

Zaterdag 5/05 Youth

Vandaag is het jeugddag in ons
prachtige Borsbeek. Jullie zijn dus
allemaal welkom in ons prachtig
gemeentpark! Het was vorig jaar al
zot, maar dit jaar wordt het nog
zotter! (Er komt een kinderboerderij:
Liiiiiiit) Voor de duidelijkheid: dit is
geen vergadering! Zondag is het ook
geen vergadering.

Zondag 13/05- vrijdag 18/05 Hotel Transylvania

Mannen, mannen, mannen. Moet ge nu is wa
weten? Hetgeen waar jullie al maanden voor aan
het zagen zijn, komt er eindelijk aan. De enige
echte verkennerleefweek. Verdere praktische
informatie zal jullie nog wel bereiken in de
weken voor de leefweek. Wij hebben er alvast
super veel zin in, hopelijk jullie ook! Jeremy is
alvast uit zijn rolstoel gesprongen uit blijdschap.

Zondag 20/05 Romeo & Julia
Hihihi, vandaag kunnen jullie
je Julia een lekker ontbijtje
op bed brengen en nog
eventjes wat blijven
naknuffelen. Want vandaag
is het geen vergadering

Jeff is lelijk

Maandag 21/05 Slumdog Millionaire
Ik weet niet of jullie het
weten. Maar wij hebben
geen geld kut. Helemaal
geen geld. Noppes.
Duuuuus, wij gaan net
als die indische gast in
deze film van ons lui gat
kruipen en dikke
monneyzzzz pakken op
de jaarmarkt. Shiften
krijgen jullie nog x

Zondag 27/05 9u30-12u Geordie Shore
“I dont like to swim in the sea.
I’m not used to getting salt water
in my eyes. Except for cum…” Joris Simkens
Wees niet verbaasd als je nog
meer van deze uitspraken hoort
van deze sloeber, want vandaag
is het marginaal all the way. Kom
zo marginaal mogelijk!
(verkleden is de boodschap!)
Alee Jakke gij moogt normaal
komen.

Vrijdag 1/06 19u30-22u Saving Private Ryan

Geef acht! Oke kadetten. Vandaag zullen
we de mietjes van de echte mannen
scheiden. We zullen jullie een beetje
voorbereiden op de vele drills die jullie
gaan tegenkomen op kamp! Trek vandaag
niet uw opvallendste kleren aan. Kom in
bivakmuts, plak bladeren over heel uw
lichaam, doe jullie best. Ter plaatse Rust!

Vrijdag 8/06 19u30-21u30 Jaws

Vrijdag 15/06 19u-21u30

Zondag 24/06 Groepsdag

Wreck-it Ralph
Mensen met watervrees mogen
vandaag lekker thuis blijven.
Mensen die graag waterpret
maken: zeker afkomen!
Vandaag zullen we elkaar en de
meisjes eens goed nat maken!
Nee mannen ni op die manier.
Bid ook allemaal eens 5 keer op
goei weer please x

Vandaag is het
groepsdag. Ik vond niet
echt een film voor deze
dag dus daarom een foto
van mijn meisje x Na de
groepsdag is er ook nog
een awesome BBQ.
Barbecue, Barbecme,
Barbeceverybody!

Voor de gamers
tussen ons (en ik weet
dat ze er zijn)
Vandaag gaan we
eens goed gamen. Het
lokaal wordt onze
mancave met no girls
allowed unless
Lisbabe, Veerle en
Markie

Wist je dat…?
...als de maand op zondag begint, er een vrijdag de 13e in de maand zit?
…Napoleon weigerde om op een vrijdag de 13e te reizen?
…op de Olympische spelen van 2004, Canada topfavoriet was voor het hordelopen? Ze viel echter al bij
de eerste horde. Haar rugnummer: 1313
…er ook in 2004 een man de deur niet uitdurfde op vrijdag de 13e en hij die dag thuis werd getroffen
door een dodelijke wespensteek?
…Matthias Mevis 13 letters in zijn naam telt?
…hij ook de enige leiding is met dit aantal?
…ik Matthias dus nooit meer vertrouw

Kusjes van jullie leiding xxx

Smets

Marijana

Joris

Lisbeth

Veerle

Matthias

Kleine

2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2640 Mortsel

03/366.39.69
03/295.70.60
03/458.19.14

03/321.34.59
03/295.55.78
03/236.04.76
03/366.43.27

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0495/25.80.11
0479/10.29.47
0491/73.88.31
0471/44.29.29
0474/19.55.72

E-mail
Telefoon
03/321.37.05

Adres
Sint-Rochusstraat 15
Hulgenrodestraat 29
Breedveld 19
Louis Huybrechtsstraat 4
Dokter Van de Perrelei 15
Priester Poppestraat 102

2240 Massenhoven
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

03/290.08.98

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/05.62.60
0492/99.95.30
0475/57.99.98
0478/70.15.12
0486/88.04.02
0497/40.94.65

Adres
Vogelzangstraat 24
Karel Soetelaan 50
Vlasput 15
Corluylei 43b
Broekstraat 10

2150 Borsbeek
2160 Wommelgem
2140 Borgerhout
2140 Borgerhout
2160 Wommelgem

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/73.21.56
0488/29.07.39
0476/02.22.24
0479/62.03.06
0479/85.37.52
0493/76.41.91

E-mail
Telefoon
03/440.80.11
03/366.07.49
03/663.89.23

E-mail
Telefoon
03/484.69.20

Adres
Diepenbeekvelde 2
Pietingbaan 46
Herrystraat 10
Te Boelaarlei 61
Joseph Wateletlaan 9

E-mail
Telefoon
03/295.55.78
03/272.51.99
03/366.41.56
03/322.20.27
03/290.08.98
03/366.43.27

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/54.58.35
0493/59.13.80
0470/44.13.76
0495/77.62.13
0495/80.74.80

Adres
Louis Huybrechtsstraat 4
2150 Borsbeek
Unitaslaan 124
2100 Deurne
Lodewijk Van Berckenlaan 1382600 Berchem
Schanslaan 3
2150 Borsbeek
Joseph Wateletlaan 9
2160 Wommelgem
Priester Poppestraat 102
2640 Mortsel

Adressenlijst 2017 - 2018
Kapoenenleiding
Naam
Doris Van Boxem
Nina Van Den Keybus
Stien Kiebooms
Tibo Wilri
Tim Boumans
Tuur Wissels

Kabouterleiding
Naam
Evert Verswyvel
Hannelore Moors
Laure Cleyhens
Marthe Mesens
Nikki Severyns

Welpenleiding
Naam
Anneleen Moyson
Evelien Dierickx-Visschers
Louise Van Kerrebroeck
Simen Vrancken
Torre Stoop

Jonggidsenleiding
Naam
Elly Wilri
Ivana Lipovac
Lien Buelens
Lien Van Kerschaver
Loeka Stoop
Stien Wissels

Jongverkennerleiding
Naam
Femke Stroobants
Jolien Meukens
Lies Van Aert
Nathan Weyn
Tim Wuyts

Gidsenleiding
Naam
Brent Parys
Helena Dhulst
Jorne Frank
Leonie Van Boxem
Liese Verswyvel
Lisa Kamperdijk

Verkennerleiding
Naam
Joris Simkens
Lisbeth Borms
Lukas Tuboville
Marijana Lipovac
Matthias Mevis
Robin Smets
Veerle Moyson

Groepsleiding
Naam
Liedewei Van de Vondel
Margot Huysmans

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Laurent Wauters
Joren Van De Vondel
Jelle Dangez
Raf Boumans
Lars Galliaert

Vriendenkring
Naam
Geert Van de Laar

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2530 Boechout

E-mail
Telefoon
03/322.09.87

E-mail
Telefoon
03/321.66.46
03/321.84.83
03/321.25.97
03/321.37.05
03/484.69.20

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0474/06.20.28
0488/18.47.69
0471/24.52.82
0488/29.07.38
0488/10.52.24
0471/52.87.51
0497/42.81.11

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0478/30.98.05
0491/14.62.00
0479/82.32.75
0494/20.35.67
0495/51.33.07
0496/76.48.74

E-mail
Telefoon

Adres
Eugeen Verelstlei 16
Jozef Reusenslei 59
Mertensstraat 22
Hulgenrodestraat 68a
Vlaamse Gaaistraat 5

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

03/440.80.11

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0487/34.51.32
0475/59.04.61
0474/73.84.89
0470/50.78.50
0484/37.87.96

Adres
Sprinkhaanstraat 39
Unitaslaan 3
Herentalsebaan 51
Sint-Rochusstraat 15
Vogelzangstraat 24
Louis Huybrechtsstraat 17

2100 Deurne
2100 Deurne
2640 Mortsel
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0496/30.96.22
0488/31.41.91

E-mail
Telefoon

Telefoon
03/322.85.22
03/385.80.03
03/366.27.08
03/322.42.30
03/236.04.76
03/322.61.34

E-mail

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0485/62.36.58

GSM
0472/32.47.72
0468/14.37.90
0494/03.72.76
0474/36.24.60
0486/66.61.11
0488/23.70.33

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

03/366.11.56
03/272.51.99
0488/10.52.24

03/322.42.15
03/366.09.80
03/322.21.14
03/272.31.26

Adres
Karel Govaertsstraat 23
Wouter Haecklaan 16\4
Boechoutselei 55
Unitaslaan 124
August Van Putlei 166
August van Putlei 7
Diepenbeekvelde 2

E-mail
Telefoon
03/366.27.08
03/322.74.76

2150 Borsbeek
2970 Schilde
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Adres
Louis Janssensstraat 55
Kluisdreef 17
Floris Primslei 7
August Van Putlei 180
Dokter Van De Perrelei 15
Hulgenrodestraat 39

2150 Borsbeek

Adres
Floris Primslei 7
August Van Putlei 31

Adres
August Van Putlei 129

