


Beste ouders en leden, 

We mogen het nieuwe scoutsjaar weer inzetten op onze favoriete manier: samen met z’n allen! Dit 

jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek naar ons eigen dromenland. Zorgeloos 

op verkenning naar het magische gouden randje van scouting. Scouts en gidsen; Speelse durvers en 

dappere dromers. Samen brengen we onze fantasie tot leven en worden grootse dromen 

onvergetelijke verhalen. 

We blikken vooruit: er is Dromenland in zicht!  

We lijsten hieronder de geplande activiteiten van deze taktie op:  

DI 5/10 
OUDERAVOND 

Deze avond hebben alle takken een ouderavond in het lokaal om de 
takwerking toe te lichten alsook zichzelf even voor te stellen. Exacte uren 
volgen later. 

ZA 16 & ZO 17/10 
ITALIASLAG  

Een weekend vol Italiaanse lekkernijen georganiseerd door de verkenners en 
gidsen. Meer praktische info en inschrijvingsformulieren volgen snel. 

VRIJ 22/10  
DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING 

Trek vandaag je scoutsuniform aan en vertegenwoordig de hele dag lang de 
leukste jeugdbeweging van de hele wereld!! 

ZO 14/11 
MARSEPEIN 

Vandaag verkopen we in Borsbeek en omstreken onze heerlijke marsepein. 
Niet thuis? Niet getreurd! De naverkoop gaat nog enkele weken door op 
zondag na de vergadering en bij de groepsleiding thuis. Verdere info volgt 
snel. 

ZA 20/11 
SJB 

Ook dit jaar houden we de traditie in ere. We zien jullie graag op de SJB-
viering. De Kaas&Wijn avond van de vriendenkring gaat dit jaar weer door! 
Meer info volgt later via mail. 

 

We maken ook een overzicht van de weekend- en kampdata: 

 Weekend  Kamp  

KAPOENEN 5/11 tem 7/11 25-31 juli 
KABOUTERS 8/10 tem 10/10  21-31 juli 

WELPEN  22/10 tem 24/10 21-31 juli 

JONGGIDSEN  22/10 tem 24/10  16 (derdejaars) of 17-31 juli 

JONGVERKENNERS 29/10 tem 31/10  16 (derdejaars) of 17-31 juli 

GIDSEN 29/10 tem 31/10  16 (derdejaars) of 17-31 juli 

VERKENNERS 29/10 tem 31/10  Data volgen (buitenlands 
kamp) 

 

Op de volgende pagina staat een jaarkalender met alle activiteiten van het jaar! 

Een stevige linker van jullie nieuwe groepsleiding, 

Torre, Liese, Evelien en Marijana  

 

 

 

 



 

September 2021 Oktober 2021 November 2021 December 2021 Januari 2022 
W 1 V 1 M 1 W 1 Z 1 NIEUWJAAR 

D 2 Z 2 D 2  D 2 Z 2 

V 3 Z 3 W 3 V 3 M 3 

Z 4 M 4 D 4 Z 4 D 4 
Z 5 D 5 INFOAVOND V 5 Z 5 W 5 

M 6 W 6 Z 6 WEEKEND KAP M 6 D 6 

D 7 D 7 Z 7 WEEKEND KAP D 7 V 7 

W 8 V 8 M 8 W 8 Z 8 

D 9 Z 9 WEEKEND KAB D 9 D 9 Z 9 

V 10 Z 10 TEN MILES  
WEEKEND KAB 

W 10 V 10 M 10 

Z 11 M 11 D 11 Z 11 D 11 

Z 12 D 12 V 12 Z 12 W 12 

M 13 W 13 Z 13 M 13 D 13 

D 14 D 14 Z 14 MARSEPEIN D 14 V 14 
NIEUWJAARSRECEPT
IE STAM  

W 15 V 15 M 15 W 15 Z 15 

D 16 Z 16 ITALIASLAG  D 16 D 16 Z 16 

V 17 Z 17 ITALIASLAG W 17 V 17 M 17 

Z 18 OVERGANG M 18 D 18 Z 18 D 18 

Z 19 D 19 V 19 Z 19 W 19 

M 20 W 20 Z 20 SJB M 20 D 20 
D 21 D 21  Z 21 D 21 V 21  

W 22 V 22 DAG VAN DE 

JEUGDBEWEGING 
M 22 W 22 Z 22 

D 23 Z 23 WEEKEND 

WEL, JG 
D 23 D 23 Z 23 

V 24 Z 24 WEEKEND 

WEL, JG 
W 24 V 24 M 24 

Z 25 M 25 D 25 Z 25 D 25 

Z 26 EERSTE 
VERGADERING 

D 26 V 26 Z 26 W 26 

M 27 W 27 Z 27 M 27 D 27 

D 28 D 28 Z 28 D 28 V 28 

W 29 V 29  M 29 W 29 Z 29 
D 30 Z 30 WEEKEND JV, 

G, V 
D 30 D 30  Z 30  

 Z 31 WEEKEND JV, 

G, V 
 V 31 M 31 

 

 

 

 

 

 



 

Februari 2022 Maart 2022 April 2022 Mei 2022 Juni 2022 

D 1 D 1 V 1 Z 1 WOUTER- & 
KAPOENENDAG 

W 1 

W 2 W 2 Z 2  M 2 D 2 

D 3 D 3 Z 3 D 3 V 3 
V 4 V 4 MUCHO MOJITO  M 4 W 4 Z 4 

Z 5 Z 5 D 5 D 5 Z 5 

Z 6 
WINTERWANDELING 

Z 6 W 6  V 6 M 6 JAARMARKT  

M 7 M 7 D7 Z 7 D 7 
D 8 D 8 V 8 Z 8 W 8 

W 9 W 9 Z 9 LOL 
WEEKEND 

M 9 D 9 

D 10 D 10 Z 10 LOL 
WEEKEND 

D 10 V 10 

V 11 V 11 M 11 W 11 Z 11 

Z 12 Z 12 
GROEPSWEEKEND 

D 12 D 12 Z 12 

Z 13 Z 13 
GROEPSWEEKEND 

W 13 V 13 M 13 

M 14 M 14 D 14 Z 14 D 14 

D 15 D 15 V 15 Z 15 W 15 

W 16 W 16 Z 16 M 16 D 16 

D 17 D 17 Z 17 D 17 V 17 
V 18 V 18 M 18 W 18 Z 18 

Z 19 DUODAGEN Z 19 D 19 D 19 Z 19 

Z 20 DUODAGEN Z 20 W 20 V 20 M 20 

M 21 M 21  D 21 Z 21 D 21  
D 22 D 22  V 22 Z 22 W 22 

W 23 W 23 Z 23 M 23 D 23 

D 24 D 24 Z 24 D 24 V 24 
V 25 V 25 M 25 W 25 Z 25 

Z 26 Z 26 
GIVERDAGEN 

D 26 D 26 Z 26 GROEPSDAG 

Z 27 Z 27 
GIVERDAGEN 

W 27 V 27 M 27 

M 28 M 28 D 28 Z 28 D 28 

 D 29 V 29 Z 29 W 29 
 W 30 Z 30 M 30  D 30  

 D 31  D 31  

 



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. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(steeds @scoutsborsbeek.be) 

GROEPSRAAD VRIENDENKRING MATERIAALTEAM STAM 

De (groeps)leiding 
die steeds paraat 

staan om de leden 
onvergetelijke 

zondagen, 
weekends en 

kampen te 
bezorgen 

 

Organisatie van 
activiteiten voor 
ouders, leden, 

sympathisanten van 
de scouts 

(bv. eettent 
overgang, 

kaas&wijn, brunch, 
bbq) 

Organisatie van 
activiteiten door en 

voor oud-leiding 
(bv. bal, dropping, 

oud-leidings-
weekend, …) 

Verhuur en klein 
onderhoud van 

materiaal 
(bv. gasbekkens, 

tenten, tafels, 
banken,  

grote potten,  
barbecues, …) 

groepsleiding@ 
 

vriendenkring@ 
 

materiaalkot@ 
 

stam@ 
 

BEHEERSCOMITÉ 

Ondersteunend comité bestaande uit 
personen uit de 4 afdelingen hierboven.  

Houden zich bezig met:  
onderhoud van het lokaal, verbouwingen, 

grote aankopen 

beheer@scoutsborsbeek.be 
 











Kabouters

Gert Verhulst heeft aan de kabouterleiding gevraagd om nieuwe actrices te
‘scouten’. (Woordmopje ;)) Daarom gaan wij ons elke week onderdompelen in een
ander Ketnetprogramma of gaan we kennis maken met de tofste Studio100-figuren!

Zondag 26/09 om 09.30-12.00: Kabouter Plop
Vandaag leren wij alle kabouters (woordmopje) van het grote
kabouterbos kennen! We gaan leuke spelletjes spelen, veel
lachen en plezier maken om het nieuwe scoutsjaar goed te
starten.

Zondag 03/10 om 09.30-12.00: Like Me!
Vandaag kruipen we in de huid van Camille, Caro, Vince, Yemi, enz… Smeer je
stembanden al maar in en gooi die handjes maar omhoog want
vandaag worden jullie Like ‘them’. (Woordmopje ;))

Vrijdag 08/10 tot zondag 10/10: K2 Zoekt K3-WEEKEND
Omdat wij jullie zo leuk vinden willen wij wat meer tijd samen
doorbrengen en daarom gaan wij met z'n allen op weekend! Maak
je maar helemaal klaar voor het spetterende K2 Zoekt
K3-weekend. Info volgt nog via de weekendbrief!

Zondag 17/10 om 09:30-12:00: Samson en Marie
Oh nee… Samson is vermist!! Het hele land staat in rep en roer! Helpen jullie Marie
en haar vrienden om hem terug te vinden?

16/10 en 17/10: Italiaslag
Dit weekend is het ook de alom bekende Italiaslag van onze givers.
Kom net zoals meneer Spaghetti de lekkerste pasta van heel Borsbeek
eten op de scouts. Info om in te schrijven volgt snel!



Vrijdag 22/10: Dag van de jeugdbeweging

Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. Doe
dus maar allemaal je scoutsuniform naar school
aan om iedereen te laten zien dat jij een echte
scoutsmeid bent!

Zondag 24/10 om 09:30-12:00: Spring
Vandaag gaan we er goed in springen (woordmopje), trek je sportiefste outfit aan
want we gaan goed zweten! PS: kom verkleed ;)

Zondag 31/10 om 09:30-12:00: Nachtwacht
Vandaag is het Halloween en gaan we samen griezelen. Kom
verkleed als je favoriete nachtwacht personage of in andere
griezelige figuren. Wacht niet tot de nacht want het is
zondagochtend ;) (Woordmopje!)

Zondag 07/11 om 09:30-12:00: Karrewiet
Zijn jullie mee met het nieuws en wat er allemaal gebeurt in de
wereld? Dat gaan we vandaag testen in een mega leuke quiz.

Zondag 14/11: Marsepeinverkoop
Onze jaarlijkse marsepeinverkoop staat weer voor de deur! Oefen maar alvast het
verkoopszinnetje: “Hallo wij zijn van de scouts van Borsbeek en wij verkopen
marsepein.” Verdere info hieromtrent volgt nog.

Zaterdag 20/11: St. Jan Berchmans Viering
Zoals sommige van jullie misschien wel weten is onze
scouts vernoemd naar de heilige Sint-Jan Berchmans.
Op deze zaterdag doen we een vergadering met de hele
scouts om hem te herdenken. Exacte uren en info volgen
nog.



Zondag 28/11 om 09:30-12:00: Helden
Zoals de helden van Ketnet gaan wij vandaag ook creatief te werk. Sjorren, vuur
maken en nog zoveel meer gaan wij jullie vandaag allemaal aan leren. De echte
kneepjes van de scouts (woordmopje) komen jullie vandaag te weten.

Zondag 05/12 om 09:30-12:00: Sinterklaas
Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Want vandaag komt er
hoog bezoek naar onze scouts. Zie maar dat jullie goed
zijn ingepakt want anders geen cadeautjes om uit te
pakken! (Woordmopje)!

Wist je dat...
- Holly van woordmopjes houdt.
- Je dit waarschijnlijk wel al gemerkt had bij het lezen van de tekstjes.
- Filia een échte actrice is.
- Holly en Filia elkaar al 12 jaar kennen.
- Warbo, Andor en Wonk nog samen op kamp zijn geweest naar Montenegro.
- Andor en Warbo even oud zijn.
- Dit Wonk, Holly en Filia’s eerste jaar leiding is.
- Wij allemaal heel hard uitkijken naar de eerste vergadering
- Wij hopen dat jullie dat jullie dit ook doen
- De vergaderingen eindelijk opnieuw normaal mogen doorgaan zoals vroeger
- Wij op het einde van de vergadering dus opnieuw handjes mogen geven

Dikke kussen en tot snel
Filia, Holly, Warbo, Andor en Wonk



 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26/9, 9u30-12u: kennismaking 

Beste Welpen, al eeuwen lang proberen buitenaardse monsters vanuit elke hoek van het heelal onze 
mooie Aarde van ons af te pakken. Gelukkig is er de “incredible” familie, die steeds het gevaar kan 
verslaan. Vandaag krijgen jullie uitzonderlijk de kans om hen te ontmoeten !  
 
 

Zondag 03/10, 9u30-12u:  

tennisballen vergadering 

Vandaag worden de incredibles uitgedaagd door 
een tennisbalmonster. We gaan er alles aandoen 

vandaag om dit monster samen met zijn miljoenen 
tennisballen voor eeuwig van de Aardbol te doen 

verdwijnen. 
 
 

Zondag 10/10, 9u30-12u: 
sportvergadering 

Nu we de monsters voor een tijdje hebben weggejaagd betekend het niet dat we rustig mogen 
chillen. We moeten blijven bewegen, daarom gaan we vandaag goed sporten. Dus trek je beste 
trainingspak maar aan. 
 

 



 

 

Zondag 17/10, 9u30-12u: italiaslag 

Heel het weekend lang wordt de scouts 
ondervuur genomen door het grote maar lekkere 
spaghetti monster. De enige oplossing om de deze 

bedreiging weg te krijgen is door hem helemaal op 
te eten! DUSSSS allemaal komen naar de Italiaslag. 
En laten we als welpen onze creativiteit zien. 
 
Vrijdag 22/10 – zondag 24/10: weekend 
welpen  
Dit weekend pakken we even rust van de hele tijd de 
wereld te redden. We gaan daarom met zijn alleen 
rustig een weekendje er tussen uit.  
 

 

 

 

Zondag 31/10, 9u30-12u: Halloween  

Het is weer de tijd van het jaar. De pompoenen 
rukken weer op. Ze zijn zoals gewoonlijk weer van 
plan om de wereld te veroveren door iedereen 
schrik aan te jagen, maar dat gaat niet door !! 
 

 
 
Zondag 07/11, 9u30-12u: 
klakkebuizenvergadering 

We hebben al gezien dat jullie veel 
superhelden skillz hebben maar eentje moet 
iedereen toch wel kunnen. Vandaag leren de 
incredibles ons hoe we een klakkebuis moeten 
schieten, zodat we voortaan de monster ook 
van ver kunnen wegjagen! 
 

Zondag 14/11, 9u30-12u: Marsepein 

Tis weer zo ver, de marsepein kruipt hier langs alle 
hoeken en gaten van het lokaal. Tijd om er iets aan 
te doen! Vandaag moet al de marsepein die in het 
lokaal ligt verkocht worden. Als je kei coole dingen 
op kamp wil doen, kom zeker vandaag dan helpen! 



Zaterdag 20/11, 19u : Sint-Jan Berchman viering 

Vandaag gaan we met heel de scouts vieren dat wij de 70 zijn. 
Dus zeker afkomen!! 
Zondag 28/11, 9u30-12u: verrassing vergadering  

Vandaag gaan we met zijn allen op een geheime missie. Wij 
mogen van hoger af nog niks zeggen dus als je wilt weten wat 
we gaan doen, … 
 
Zondag 05/12, 9u30-12u: Sinterklaas 

Naast de incredibles vergeet iedereen meestal nog een 
superheld. Sinterklaas natuurlijk, ook hij komt dit jaar terug 
naar Borsbeek! Als je dit jaar braaf bent geweest kom dan zeker vandaag af, de sint en de piet 
hebben misschien wel wat voor je … 
 

 

 

Dat we al heel veel zin hebben in het jaar. 

Dat we een kei leuk weekend gaan hebben. 

Dat het thema Shrek is. 

Dat Baloe een super grote fan is van de Lierse. 

Dat Mang de broer van King Louie is. 

Dat Bagheera wel haar mannetje kan staan tussen al dat mannelijke geweld. 

Dat Chil graag in hoge bergen van wel 100 meter hoog klimt. 

Dat Akela een backflip kan.                                   Mic drop. Pick back up, drop again. 

Jullie favoriete leiding: Chil, Akela, Baloe, Mang, Bagheera.   



Jonggidsen 
Liefste jonggidsen, de allereerste taktie van het jaar is een feit! Tijdens de lockdown 

hebben wij veel tv gekeken en daarom konden wij eigenlijk aan niets anders denken dan 

een taktie vol met superleuke tv-programma’s die ons door de eerste weken van het 

scoutsjaar zullen leiden! Wij hebben er alvast super veel zin innnn  

 

26/09, 9u30-12u: First dates  

Na al die jaren weten jullie natuurlijk al dat we beginnen met een 

kennismakingsvergadering! Na deze vergadering hebben we geen 

geheimen meer voor elkaar! (of kennen we hopelijk gewoon al jullie 

namen al;)) 

 

3/10, 9u30-12u: De mol 

We kennen elkaar nog maar net en er zit al een mol in de 

groep. Vandaag is het jullie taak om deze te ontmaskeren 

en ervoor te zorgen dat we een zorgeloos jaar tegemoet 

gaan!! Spannenddddd 

 

 10/10, 9u30-12u: Huis gemaakt 

We moeten hier nog een heel jaar in vertoeven dus laten we het extra 

gezellig maken! Als jullie thuis nog leuk knutselmateriaal, posters, 

versiering,… hebben liggen, neem dit dan zeker mee :) 

 

 

 

17/10, 9u30-12u: Mijn pop-up restaurant 

Vandaag kunnen jullie ons bewijzen dat jullie echte 

keukenprinsessen zijn, want het is kookvergadering! 

Smullen maar… 

 



22/10 tot 24/10: The social house - Influencerweekend 

Jaja, het is al zover: ons bangelijk weekend! Een weekendje weg met 

de ladies (en boys), wie zegt daar nu nee tegen?! Meer info over ons 

heuse influencerweekend komt er nog aan!!  

!!! PS: 22/10 is het Dag van de Jeugdbeweging dus je bent 

eigenlijk al klaar om in volledig uniform op weekend te 

vertrekken :) 

 

31/10, 9u30-12u: My 600lb life  

Een kookvergadering, halloween achter de rug en dan nog de luie 

coronalockdown, jaja er zijn wel wat kilootjes bijgekomen… 

Vandaag spelen we superleuke spelletjes met een twist, want we 

verwachten jullie als dikzak. Steek dus zeker kussens onder je 

kleren! 

 

7/11, 9u30-12u: Waar is dat feestje? 

Jolien was gisteren jarig dus dat moeten we vieren! In het programma “Waar 

is dat feestje?” gaat Henny Huisman langs op alle knotsgekke feestjes die 

hij kan vinden. Eens kijken wat voor een gekke party de jonggidsen 

kunnen organiseren!! 

 

 

14/11, uren volgen nog: Viktors grote ruiltocht 

Vandaag gaan we ruilen!! Maar niet zomaar dingen… We ruilen 

onze super lekkere marsepein voor veeeel centjes zodat we op het einde 

van deze dag misschien wel een stukje marsepein verdienen;)  

 

 

20/11, uren volgen nog: Blind getrouwd - SJB 

We zijn vandaag niet in de kerk om te trouwen, maar door een 

jaarlijkse traditie! Een super toffe fakkeltocht, soep en hotdogs aan 

de hangaar en daarna een misviering. Meer info volgt nog, maar let 

op: de vergadering vindt zaterdag plaats! 



28/11, 9u30-12u: Competitiebeesten 

We hebben ontdekt dat die extra kilootjes toch wat vermoeiend zijn 

(zie 31/10) dus hoog tijd om hier iets aan te doen! Trek jullie 

mooiste sportkleding aan en dan zien we jullie deze zondag in 

ons eigen fitnesscentrum! 

 

5/12, 9u30-12u: Dag Sinterklaas 

Hij komt, hij komt, de lieve goede sint! En natuurlijk brengt hij 

onze scouts ook weer een bezoekje. Hoog tijd dus om jullie teken-, 

dicht-, zang-,…kunsten boven te halen zodat we super veel lekkers 

krijgen van de goed heilig man! 

 

Wist-je-datjes 

• Wij super veel zin hebben in dit scoutsjaar? 

• Wij hopen op een jaar zonder al te veel coronamiserie? 

• Jullie een mega leuk jaar tegemoet gaan? 

• De eerste jaars hun belofte gaan doen op weekend? 

• Wij een grote leidingsploeg zijn tegenover vorig jaar? 

• Jeff al leiding is geweest van de tweede- en derdejaars? 

• Charlotte is komen foerieren op jonggidsenkamp vorig jaar? 

• Julie nieuw is in de scouts sinds dit jaar!  

• Dit sowieso al het leukste jaar gaat zijn van Julie haar scoutscarrière!  

• Jolien en Julie even oud zijn!  

• Jeff,  Jelle en Charlotte allemaal 1 jaartje ouder zijn dan Jolien en Julie! 

• Onze namen bijna allemaal met de letter J beginnen! 

• Charlotte dus een beetje het buitenbeentje is! 

• Wij haar toch mega leuk vinden ondanks dat haar naam niet begint met een  J! 

• Charlotte,  Jelle,  Jolien en  Jeff allemaal een broer/zus in de scouts hebben! 

• Dit het laatste wist-je-datje is van de eerste taktie!  

 

Veel kusjes en knuffels van jullie allerliefste leiding 

Julie,  Jelle,  Jolien,  Jeff en Charlotte  



Taktie JV

26/09  9u30 - 12u Wat als er een nieuw scoutsjaar van start
ging?

Vandaag is het zo ver… eindelijk begint het volgende
scoutsjaar.

03/10 9u30 - 12u Wat als de
hungergames echt waren?

Wie is er de sterkste jongverkenner? Bereid jullie maar
voor op een hevige strijd die zal beslissen wie van jullie
met de kroon naar huis gaat.

05/10 9u30 - 12u Wat als presentaties
leuk waren?

Vandaag is het ouderavond en kunnen
jullie ouders ons een beetje beter leren
kennen. Info volgt nog.



10/10 9u30 - 12u Wat als wij toch
een beetje vrouwelijk waren?

Vandaag mogen jullie allemaal jullie
vrouwelijke kantjes naar boven
halen. Laat vandaag zien hoe mooi
je er uit zou zien als je een meisje
zou zijn.

17/10 9u30 - 12u Wat als Antwerpen parking was?
(Italiaslag, Info volgt nog)

Weet jij de weg in antwerpen vanbuiten of kan je maar
beter in borsbeek blijven? Dat gaan we vandaag
uitzoeken. Wie kent Antwerpen het beste?

Dit weekend is het ook de italiaslag, de info hierover
volgt nog.

24/10 9u30 - 12u Wat als de JV
een maffia bende waren?
Vandaag zal er gestreden worden
om de sterkste bende van bbeek
city te zijn.

29/10-31/10 Wat als we weg van huis
waren?

Joepieeee!! Eindelijk is het zover, we
gaan op weekend! Maak je helemaal
klaar om het tofste weekend ooit te
beleven.
Info volgt nog.



07/11 9u30 - 12u Wat als we allemaal Usain Bolt waren?

Vandaag halen we het onderste uit de kan. Alles geven tot
het bittere einde!
Wie is de snelste? Wie is de sterkste? Wie heeft de beste
tactiek? We komen het allemaal te weten op deze
vergadering! Winnen is het ultieme doel van een topsporter!
Maar weet ook: Deelnemen is belangrijker dan winnen!

14/11 (Uren volgen nog) Wat als we alle
marsepein verkochten?

Het is weer tijd om onze onschuldig lachende
snoetjes boven te halen. Deze zullen jullie
ongetwijfeld kunnen gebruiken tijdens het
verkopen van de heerlijkste marsepein die er
bestaat! Verdere info volgt nog

20/11 (Uren volgen nog) Wat als het vandaag SJB
vergadering was?

Vandaag gaan we weer gezellig met z'n allen een
suuuuper toffe fakkelwandeling maken naar de hangaar
waar er iets lekker op ons staat te wachten!!!!

28/11 9u30 - 12u Wat als er een mol tussen de
JV zat?

Wie is de mol? Ben jij het? Is het de buurvrouw?
Of is het je beste vriend? Vandaag gaan we
proberen de mol te ontmaskeren zodat hij het
spel zo weinig mogelijk kan saboteren.



05/12 9u30 - 12u Wat als we allemaal brave
kindjes waren?

Begin al maar met je beste brief te schrijven want
Sinterklaas is in het land. Nu zullen we zien welke
jongverkenners braaf zijn geweest en wie van
jullie het heeft verdient om in de zak gestoken te
worden.
Als ik jullie was zou ik oppassen hoor…

Wist je dat…
- Kato en Liz eigenlijk halve mannen zijn?
- en Zeger, Arthur en Lucas eigenlijk halve vrouwen zijn?
- wij ENORM veel zin hebben in het jaar?
- de vergaderingen té leuk gaan worden?
- ons kamp pas helemaal af gaat worden!?
- Wij eerst nog op een zot weekend gaan?
- Zeger liefst nog altijd jong verkenner zou zijn?
- Arthur jarig is op de Sint vergadering?



  

Jow gidseeeeen, we hebben allemaal nogal een raar jaar gekend. Het was moeilijk om 

vrienden te maken, maar wij hebben speciaal voor jullie ons vriendenboek van vroeger nog 

eens bovengehaald en laten rondgaan. Bij deze heel wat nieuwe vriendjes. Enjoyyyy, xoxo 

jullie nieuwe favo leiding ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

         

       

       

         

         

            

            

          

        

        

        

        

    

Zondag 10/10: meer info volgt 

Naam: Jonathan Borlée 
Omschrijving 

in 3 woorden: 

Melikoeken à 

volonté 

Dit doe ik graag: 

Lopen en 

melikoeken 

uitdelen 

Dit ben ik: 

Weekend 16-18/10: meer info volgt 

Naam: Albertoooo 
Omschrijving 

in 3 woorden: 

Moneys voor 

kaaaamp  
Dit doe     ik graag: 

Pasta maken  

Dit ben ik: 

Zondag 26/09: 9:30-12:00 

Naam: Stien, Cian en Lore 
Omschrijving 

in 3 woorden: 

Nieuwe 

favoriete 

gidsenleiding 

Dit doe ik graag: 

Nieuwe gidsen 

leren kennen 
Dit ben ik: 

Zondag 3/10: 9:30-12:00 

Naam: Dries Mertens 
Omschrijving 

in 3 woorden: 

Vergeet geen 

sportkledij 

Dit doe     ik graag: 

Voetbal, dansen, 

gymnastiek, 

baseball … 
Dit ben ik: 



  

            

    

       

       

         

         

           

            

        

        

        

        

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

            

Vrijdag 22/10 

Naam: Scouts Omschrijving 

in 3 woorden: 

School in 

uniform  

Dit doe ik graag: 

Scoutsss Dit ben ik: 

Zondag 24/10: 9:30-12:00 

Naam: Zeger Van Noten 

Omschrijving 

in 3 woorden: 

Vergeet geen 

camouflage Dit doe     ik graag: 

Pompen, 

klakkebuizen, 

kruipen… Dit ben ik: 

Dit doe ik graag: 

Dropping, 

overnachten 

… 

Dit ben ik: 

Omschrijving 

in 3 woorden: 

Leukste 

weekend ooit 

Naam: Weekend 

29/10-31/10: meer info volgt Zondag 7/11: 9:30-12:00 

Naam: Walter De Donder & friends 

Omschrijving 

in 3 woorden: 

Borsbeek City 

verkennen 
Dit doe ik graag: 

Burgemeester 

spelen 
Dit ben ik: 

Zondag 14/11: info volgt 

Naam: Marsepein 

Omschrijving 

in 3 woorden: 

Beste 

marsepein 

ever 

Dit doe ik graag: 

Van deur tot deur 

gaan 

Dit ben ik: 

ZATERDAG 20/11: info volgt 

Naam: Jan Berchmans 
Omschrijving 

in 3 woorden: 

Carolina leest 

voor 

 
Dit doe ik graag: 

Naar de mis gaan 
Dit ben ik: 

!! Vrienden 

zijn welkom !! 



  

  

  

      

         

         

           

 

 

 

 

 

Wist-je-datjes:  

• Wij er kei veel zin in hebben? #spannendddd 

• Dat het een mega leuk jaar wordt? #fun  

• Hopelijk één zonder mondmaskers? #ieuwcoronaaa 

• Wij onze eigen act op de overgang echt bangelijk vonden? #zelfvertrouwen 

• Lore al uitkijkt naar de méli koeken op de 10 miles? #koekenfretteuuu 

• Cian de 10 miles zelf gaat meelopen? #waaromzelfs 

• Stien nog geen 5km zou aankunnen? #oeps 

• Maar ze nu wel bezig is met Start To Run?  #fitgirl #runlife #FitmetEvi? 

• Jullie hééééél veel reclame moeten maken voor de Italiaslag? #moneysss 

• Wij dit jaar met niet zo veel gidsen zijn? #kleinmaarfijn 

• Jullie daarom op 7/11 jullie vriendinnen mogen uitnodigen? #vriendjesvergadering 

• Er misschien vriendinnen van jullie op die dag de roeping van hun leven ontdekken? 

• Jullie altijd ideeën mogen geven voor een thema voor de volgende taktie? #inspiratie 

• Wij een prijs kunnen winnen als we de mooiste taktie hebben gemaakt? #taart? 

• De groepsleiding dit beslist? #omkopen 

• Wij nu gaan afsluiten met wist-je-datjes #sad 

 

 

Zondag 28/11: 9:30-12:00 

Naam: Sergio Herman 

Dit doe ik graag: 

Koken 

Dit ben ik: 

Omschrijving 

in 3 woorden: 

€2 meenemen 

pleasszzz 

Zondag 5/12: 9:30-12:00 

Naam: Sinterklaas 

Dit doe     ik graag: 

Cadeautjes 

uitdelen 

Omschrijving 

in 3 woorden: 

Enkel brave 

kinderen 

 

 Dit ben ik: 



 

 

 

Beste verkenners! 

Mogen wij jullie verwelkomen bij de beste tak! Het beste jaar! Met de 

beste leiding?       Ik hoop dat jullie klaar zijn voor wat wij in petto hebben. 

Want we mogen er weer een echt scoutsjaar van maken! En één met een 

finish in het buitenland. Wat willen jullie nog meer? Een taktie vol chicks?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkenner Taktie 

PLAYBOIIIII  
 

Zondag 3 oktober : 

(9u30-12u) 

Hoe prettiger, hoe 

vettiger of was het nu 

weer hoe vettiger, hoe 

prettiger?        

 Neem dus allemaal 

kleren mee die zeker 

vuil/nat mogen worden! 

W 

Zondag 26 september: Enchantée 

(9u30-12u) 

Vous voulez me couchez uhh avec moi. 

First impressions last boys ! Dus laten we daar 

vandaag even op oefenen. Even kennismaken 

met deze knappe dame en vooral met jullie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsbril 

aandoen! 

Zondag 10 oktober: 

Highlandgames 

(9u30-12u) 

Vandaag gaan we 

zien wie de aandacht 

kan trekken van deze 

vier zeemeerminnen  

     

Sun’s out Guns out ! 

 
Za 16 – Zo 17 oktober: ITALIASLAG 

TRABACHO AMIGOS !!! 

Wie van de verkenners kan deze Italiaanse dame het 

beste een verrukkelijke pasta serveren?? 

 

 Woensdag 22 oktober: Dag Van de Jeugdbeweging: 

Oweee als wij jullie op de streets tegenkomen zonder 

hemd en das! 

Zondag 24 oktober: Rage room 

(9u30-12u) 

Gebroken van liefdesverdriet… Al dat 

geplayboy is voor niks goed Tijd om die 

opgekropte frustraties te verdrijven!      

Een werkbril of helm? Pak het allemaal 

maar mee. Safety first eh boys       ! 

 

29 – 31 oktober: WEEKEND !!!  

Tijd voor ons LIT 

verkennerweekend. Maak u klaar 

voor een onvergetelijke 2 dagen 

en who knows, misschien ook wel 

met dees grietje      . Verdere info 

volgt nog! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIST-JE-DAT 

We ook een vrouwelijke leiding hebben… 

We daarom mss ook een hete boy in deze taktie 

moeten steken…. 

Deze kerel precies nog nooit ne paprika heeft  

Gesneden….. 

Het is uiteindelijk ook een wasbordje en geen snijplank…. 

Matthias, Emiel, Hannah en Jo 

Zondag 14 november: Marsepein 

Helpen jullie Amanda haar ammandeltjes 

kwijt te spelen? Haal die verkoopskills maar 

boven!  

Zaterdag 20 november: SJB 

Na al dat playen wordt het ook wel tijd dat 

onze zonden ons vergeven worden, 

Verder info volgt nog!  

Vrijdag 26 november: CSGO 

Ons Amanda zit nog vast in 

Afghanistan… 

Everybody, Get to the choppa! We 

gaan ons Amanda terug halen! 

Amanda 

Zondag 5 december: SINT (9u30-12u) 

Vandaag is het Sint-vergadering, en 

omdat jullie zo flink zijn geweest krijgen 

jullie natuurlijk ne schone cadeau 

(hopelijk zo schoon als Amanda) 

Zondag 7 november: Stadspel 

Wie kent the streets van ’t stad? 

Dat kan van pas komen tijdens 

deze vergadering op verplaatsing. 

De chickies van bbeek city laten 

we even achterwegen. 



Adressenlijst 2021 - 2022

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Fleur De Sitter Ravelsbergstraat 29 2100 Deurne / 0468 21 82 01
Jade Van Goethem Waterbaan 59 2100 Deurne / 0491 59 63 09
Joris Simkens Oelegemsteenweg 10 2160 Wommelgem / 0474/06.20.28
Pieter-Jan Van Pelt Schawijkstraat 94 2520 Ranst 03/366.42.24 0468/31.17.79
Wout Kiebooms Breedveld 19 2150 Borsbeek 03/321.34.59 0475/40.66.95

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Dorien Halford Grensstraat 6 2150 Borsbeek / 0468 14 48 94
Sara Van den Sande Ternesselei 89 2160 Wommelgem / 0497 19 37 96
Senne Franck De robianostraat 44 2150 Borsbeek / 0474 12 51 99
Siebe Schramme Korenveld 1 2150 Borsbeek 03 449 59 46 0456 01 46 16
Twan Debie Mortselsesteenweg 73 2100 Deurne / 0492 39 15 50

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Evert Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03/484.69.20 0494/54.58.35
Jassin De Bie Mortselsesteenweg 188 2100 Deurne 03/271.13.59 0485 60 55 01
Leni Ooms Langbaanvelden 104 2100 Deurne / 0487 22 42 42
Robbe Willio Jozef reusenslei 154 2150 Borsbeek 03 321 03 37 0497 73 55 64
Seppe Franck Vaartstraat 159 2520 Ranst / 0471 89 03 12

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Charlotte Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 03/366.07.49 0488/64.77.57
Jeff Mevis August Van Putlei 166 2150 Borsbeek 03/321.51.95 0468/22.94.22
Jelle Franck Vaartstraat 159 2520 Ranst / 0477/34.97.77
Jolien Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 62150 Borsbeek 03 321 17 93 0485 36 50 07
Julie Puttemans Karel De Preterlei 160 2140 Borgerhout / 0474 06 93 35
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Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Arthur Nevelsteen Grensstraat 42 2540 Hove / 0468 24 93 99
Kato Bydekerke Van Havrelei 23 2100 Deurne / 0491 23 45 92
Liz Van Maldeghem Van den Hautelei 107 2100 Deurne / 0468 13 29 49
Lucas Engelen Floris primslei 30 2150 Borsbeek / 0491 95 66 57
Zeger Van Linden Jozef Reusenslei 81 2150 Borsbeek 03/353.29.45 0474/45.12.37

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Cian Olieslagers Wenigerstraat 9 2150 Borsbeek / 0497 15 28 21
Lore Nyberg Lucien Hendrickxlei 39 2150 Borsbeek / 0473 96 61 74
Stien Kiebooms Breedveld 19 2150 Borsbeek 03/321.34.59 0475/57.99.98

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Emiel Schuytjens Breedveld 10 2150 Borsbeek 03 321 69 33 0493 13 57 70
Hannah Van Vlimmeren Leon stampelaan 28 2100 Deurne 03 289 68 87 0479 34 95 78
Jo Cleynhens Vlasput 15 2150 Borsbeek 03 366 39 69 0475 81 54 32
Matthias Mevis August van putlei 166 2150 Borsbeek 03 321 51 95 0488 10 52 24

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Evelien Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 03/366.07.49 0479 10 29 47
Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03/484.69.20 0495/51.33.07
Marijana Lipovac Mertensstraat 32 2150 Borsbeek 03/272.51.99 0488/29.07.38
Torre Stoop Joseph Wateletlaan 9 2160 Borsbeek 03/290.08.98 0474/19.55.72

Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 03/322.85.22 0472/32.47.72 
Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 03/366.11.56 0472/48.72.45
Joren Van De Vondel Adrinkhovenlaan 57 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76
Joris Simkens Karel Govaertsstraat 23 2100 Deurne 03/322.09.87 0474/06.20.28
Lars Galliaert Hulgenrodestraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0488/23.70.33
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Raf Boumans Dokter Van De Perrelei 15 2140 Borgerhout 03/236.04.76 0486/66.61.11
Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek 03/321.44.69 0476/06.49.23

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Geert Van de Laar August Van Putlei 129 2150 Borsbeek / 0485/62.36.58


