Beste ouders en leden,
Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en zetten
ons beste beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken
neerzitten. Bij de scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, onze
patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. Hiervan blijven we in ons
dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting is niet voor even, maar voor het leven.
Van kapoen tot leiding, iedereen heeft een persoonlijke reden om iedere week naar de
scouts te komen. Die motivatie is voor iedereen anders, maar één ding is zeker: scouting,
DAS Goesting!
We lijsten hieronder de geplande activiteiten van deze taktie op:
WO 5/10
OUDERAVOND
Za 15 & zo 16/10
ITALIASLAG

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.
Een weekend vol Italiaanse lekkernijen georganiseerd door de
verkenners en gidsen. Meer praktische info en
inschrijvingsformulieren volgen snel.
Trek vandaag je scoutsuniform aan en vertegenwoordig de hele dag
lang deleukste jeugdbeweging van de hele wereld!!

VRIJ 21/10
DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
ZO 13/11
Vandaag verkopen we in Borsbeek en omstreken onze heerlijke
MARSEPEIN
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 19 – ZO 20/11 We steken onze SJB vergadering in een nieuw jasje dit jaar. Meer info
SJB
en uren volgen snel! De Kaas & Wijn avond van de vriendenkring mag
hier natuurlijk niet uit het plaatje ontbreken.
We maken ook een overzicht van de weekend- en kampdata:

KAPOENEN
KABOUTERS
WELPEN
JONGGIDSEN
JONGVERKENNERS
GIDSEN
VERKENNERS

WEEKEND
4 tem 6/11
4 tem 6/11
28 tem 30/10
21 tem 23/10
4 tem 6/11
21 tem 23/10
28 tem 30/10

KAMP
25-31 juli
21-31 juli
16 (derdejaars) of 17-31 juli

Op de volgende pagina staat een jaarkalender met alle activiteiten van het jaar!
Een stevige linker van jullie groepsleiding,
Torre, Liese, Evelien en Marijana
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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.
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we want
you!
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 hee t zitten, jaloers is op hun avonturen en ook raa lid wil zijn?
vaak naar Njam! kijkt en bijzonder bedreven is in het maken van culinaire hoo standjes?
thuis een me a- rote mixer hee t li en en die als een ander kan beroeren?
Perfect! Dan is de vriendenkrin de per ecte match voor jou! We zijn steeds op zoek naar helpende
handen, zowel om mee te ver aderen om onze activiteiten voor te bereiden en te plannen (5-tal x/jaar),
als om te helpen op de activiteiten zel met het maken en uitdelen van eten en drinken.
Interesse? Bevesti dan je enthousiasme door een mailtje te sturen naar
vriendenkrin @scoutsborsbeek.be.
Hopelijk tot snel!
DE ENIGE ECHTE VRIENDENKRING

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?
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)

Verhuur en klein
onderhoud van
materiaal
(bv. gasbekkens,
tenten, tafels,
banken,
grote potten,
barbecues, …)

Organisatie van
activiteiten door en
voor oud-leiding
(bv. bal, dropping,
oud-leidingsweekend, …)

groepsleiding@

vriendenkring@

materiaalkot@

stam@

(steeds @scoutsborsbeek.be)

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

70 comics presenteert

Nr 1

De

AMAZING!

Kapoenen
Dag allerliefste kapoenen! Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start,
hoe leuk is dat!
Dit betekend:
- nieuwe leiding
- toffe vergaderingen
- veel plezier
Willen jullie weten wat we allemaal in petto hebben? Kijk dan al maar goed
naar onze planning. Ons thema is nog een verassing. maar misschien helpen
de verstopte personages wel, hoeveel kan jij er noemen?
Veel succes
De kapoenenleiding kijkt er alvast heel hard naar uit!!!

Zondag 25/9
kennismaking
9u30 - 12u

Woensdag 5/10

Tijd om de nieuwe leiding en kapoenen te leren kennen! Samen spelen we
leuke spelletjes en worden we zo snel allemaal dikke vrienden:) Ook maken
jullie kennis met het thema. Verzin maar alvast jullie eigen coole
superheldennaam!

infoavond voor de
ouders

Zondag 2/10
spidermanvergadering

Info volgt nog

Wat moet een echte superheld goed kunnen? Klimmen natuurlijk!
Tijdens deze vergadering leren jullie om net zo goed te klimmen
als Spiderman.

9u30 - 12u
Zondag 9/10
Mega Mindy vs Mega Toby
9u30 - 12u
15- 16/10

Vandaag nemen de jongens het tegen de meisjes op in de strijd om de
beste superhelden te worden. Gaat team Mega Toby winnen? Of gaat
team Mega Mindy voor de winst? Zeker komen dus want deze spannende
strijd wilt niemand missen!

Superhelden moeten trainen, dus ook veel eten. Kom dus zeker dit
weekend! Neem jullie mama’s, papa’s, oma’s en opa’s maar mee om te
laten zien hoeveel spaghetti jullie kunnen eten!

Italiaslag

Voor diegenen die tijdens de Italiaslag misschien iets te veel
Zondag 16/10
hun best hebben gedaan en wat porties spaghetti te veel op
hadden, is dit de perfecte vergadering. Vandaag houden we een
echte dikzakkenvergadering! Neem allemaal een kussen mee en
dikzakkenvergadering kom verkleed als echte dikzak. Vandaag leren we iets van de
Hulk.
9u30 - 12u

vrijdag 21/10
Dag van de jeugdbeweging

Zondag 23/10
Olympische
superhelden
9u30 - 12u

Vandaag is het de leukste dag van het jaar: de dag van de jeugdbeweging!
Laat jullie school maar eens zien dat jullie in de tofste scouts van het land
zitten en trek jullie uniform maar aan naar school :)
Info volgt nog.

Vandaag gaan we ontdekken wie van jullie de sterkste, snelste is en het hoogst
en verste kan springen. Allemaal eigenschappen die een goede superheld moet
hebben. Laat je benen maar al masseren, want er zal ongetwijfeld een
beloning aan vasthangen voor de kampioenen…

Zondag 30/10
Slechteriken
vergadering
9u30 - 12u
4-5-6/11
WEEKEND!
Zondag 13/11
Marsepein

Omdat het Halloween is draaien we de boel volledig om vandaag. In plaats van
verder te gaan met onze superhelden training, krijgen jullie een slechteriken
training. Zijn jullie klaar om iedereen de stuipen op het lijf te jagen? Kom
zeker verkleed als een echte slechterik, monster, spook, vampier…

JOEPIE we gaan op weekend, spannend!! Dit
weekend leren we elkaar nog beter kennen.
Meer info volgt nog via mail

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse marsepeinverkoop. Echte superhelden zijn
super goed in mensen blij maken, en dat is wat we gaan doen vandaag!
Verdere info volgt nog.

19-20/11
Sint- jan-Berchmans vergadering
+ kaas en wijn
+ bal
Zondag 27/11
End game
vergadering
9u30 - 12u
Zondag 4/12
Sinterklaas!
9u30 - 12u

Dit weekend staan er allerlei toffe dingen gepland op de
scouts: een traditionele Sint-Jan-Berchmansvergadering,
kaas en wijn avond en het bal.
Verdere info volgt nog.

Nu we allemaal volwaardige superhelden geworden zijn, gaan we
vandaag eens kijken of we het kunnen halen tegen alle superhelden
die we zijn tegengekomen tijdens de vergaderingen. Zijn jullie klaar
voor de grootste battle van de eeuw?
Zijn jullie allemaal braaf geweest? De Sint heeft alles
gezien! Hopelijk hebben jullie allemaal jullie
schoentje al gezet want vandaag komt de Sint op
bezoek bij de scouts!!

Wist je dat...
-Wij suuuuper veel zin hebben in het scoutsjaar?!
-Wij jullie gaan transformeren tot echte superhelden?
-Wij ook al mega veel zin hebben in het weekend en wij niet kunnen wachten?
-Het dit jaar groepskamp is?
-Wij de kapoenen, de grootste tak van de scouts zijn
-Jullie leiding evenveel meisjes als jongens heeft?
-Kobe leiding is geweest van 4 van de kapoenenleiding?

Zondag 25/09 : 9.30 u tot 12 u
’t is weer voorbij die mooie zomer

Oh wat gaan we die leuke zomer toch zo missen, met
dat super leuke scouts kamp dat weer voorbij gevlogen
is …
MAAR na regen komt zonneschijn en zo ook een
nieuw scoutsjaar !
Dit betekent dus ook een jaar met nieuwe gezichtjes
én nieuwe leiding ( spanneeeend :D)
Wij willen jullie zeker beter leren kennen (en jullie ons
hopelijk ook :) ) dus zet je beste beentje maar voor!
#’twordtweereenmooiscoutsjaar #spanneeend:)

https://www.youtube.com/watch?v=DfTx5Mwh3wY

Zondag 02/10 : 9.30 u tot 12 u

Van meisje naar een vrouw
We kennen jullie nog niet zolang, maar we
weten dat jullie stuk voor stuk brave meisjes
zijn.

Zondag 09/10 : 9.30 u tot 12 u

Ochtendgymnastiek
1, 2, 3, 4, hup naar achter hup naar voor.
Ja ja, jullie zien het goed, deze vergadering
wordt een echte work-out. Doe dus allemaal je
favoriete sportkledij aan want vandaag gaan
we bewegen als nooit tevoren. Er zijn geen
betere manieren om de spieren te plezieren ;)
#work-out #maakdiespierenalmaarwarm
https://www.youtube.com/watch?v=VJXh7iI8evM

Vandaag komt daar verandering in, we nemen
een voorbeeld aan Camille en Merel. We maken
de transformatie van meisjes naar echte diva’s,
naar opgemaakte chichi-madammekes, naar
echte vrouwen.
#make-over #coolgirls
https://www.youtube.com/watch?v=_UDO3l_bWEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wGmCAZDuz2A

Woensdag 05/10 – Infoavond
Info volgt nog !

Zondag 16/10 : 9.30 u tot 12 u

Soldiers of love
Vandaag zijn we niet gewoon kabouters,
maar worden we echte legerchicks.

15/10 – 16/10 – Italiaslag
Kom dit weekend ook zeker
een lekkere spaghetti eten
op de italiaslag :)

Alle gevaren die ons pad kruisen gaan
we met volle moed bestrijden, want de
oorlog moet door ons gewonnen worden.
Maak jullie klaar voor een heuse strijd!

#camouflage #girlpower
#mogendebestewinnen
https://www.youtube.com/watch?v=6Wzptsl0_2U

Zondag 23/10 : 9.30 u tot 12 u

Ik ben de man

Vrijdag 21/10 - Dag van de jeugdbeweging
# Inscoutsuniformnaarschool :)

Ze zeggen dat vrouwen van Venus komen en
mannen van Mars.
Met andere woorden: jongens zijn gewoon
vreemde wezens die we niet begrijpen.
Vandaag doen we tijdens onze
mannenvergadering toch een poging om
het mannelijke geslacht beter te begrijpen
en leven we 1 dag als jongens.
#boyswillbeboys #komverkleedalsman
https://www.youtube.com/watch?v=Aw2G586oSBw

Zondag 30/10: 9.30 u tot 12 u

Halloween
Aangezien Halloween een super leuk feest is,
gaan we dat ook vieren!
Jullie mogen allemaal zo eng mogelijk
verkleed komen. Een spook, een mummie,
een vampier, of griezelbeest zoals in het
liedje? Laat jullie volledig gaan voor deze
Halloweenvergadering.
#verkleedfeestje #doeiszot
https://www.youtube.com/watch?v=fhVYFLfB02E

Vrijdag 04/11 tot zondag 06/11

#Like me
O M G :) :D <3
Eindelijk is het zo ver! Wie is er klaar
voor een leuk weekend met de girlsss ??!
Wij hebben er alvast zin in :)
Meer info volgt snel via mail.
Kusjessss xoxoxo
#Lekkermetdemeidenopweekend
#Girlstrip #zinin<3
https://www.youtube.com/watch?v=5E4f-icax6Y

Zondag 13/11

Porselein
Zoals ieder jaar verkopen we met de scouts
heel lekkere marsepein.
Daar hebben we ook dit jaar jullie hulp bij
nodig kabouters! We gaan in heel
Borsbeek met jullie lieve snoetjes vragen of
de mensen marsepein van ons willen
kopen. Zeker komen!
#porseleinenmarsepeinrijmen #flauwmopje
https://www.youtube.com/watch?v=cgZ7T8e8uAw

Zondag 27/11 : 9.30 u tot 12 u

Weekend 19/11 – 20/11

Samen zijn
Tradities moeten in ere gehouden worden.
Gezellig samen met de hele scouts naar de
Sint-Jan-Berchmans viering hoort daar ook
bij!
Hoe deze dag er net zal uitzien voor jullie
wordt nog via mail naar de mama’s en papa’s
gestuurd.
#lieversamendanalleen
#nietmetdewelpenwantieuwjongens!
https://www.youtube.com/watch?v=LWls1LDO-EQ

Liefde is een kaartspel
Aangezien jullie nog geen 21 jaar oud zijn,
mogen jullie helaas de gewone casino’s nog
niet binnen.
Maar da’s helemaal niet erg, want de
leiding opent vandaag een speciaal
kaboutercasino in het lokaal voor jullie.
Welke kabouter kan met tactiek het meeste
geld verdienen? Of wie heeft er gewoon het
meeste geluk? We komen er vandaag achter.
#ongelukinhetspelisgelukindeliefde
https://www.youtube.com/watch?v=EKE0-D9Y8EQ

Zondag 4/12 : 9.30 u tot 12 u

Mooi weer vandaag
Zoals altijd zal de Sint ook dit jaar even tijd
vrijmaken om op onze scouts langs te komen.
Want jawel, de Goedheilig man is in Borsbeek.
Hopelijk hebben de roetpieten weer veel snoep
bij zodat we lekker kunnen smullen! ;)
#Alleenmaarbravekinderenbijdekabouters
#Eenworteltjevoorslechtweervandaag
#Mooiweervandaag #weereenflauwmopje
https://www.youtube.com/watch?v=AMZW_rdeAGY

Kusjesss xxx Bambo,
Filoen, Wapsie, Kevy,
knar en Wonk ! <3

Wij heel veel zin hebben in het scoutsjaar?

Wonk jullie vorig jaar zo leuk vond dat hij
terug kabouterleiding wou worden?

Wij hopen dat jullie er even veel zin in hebben?

Filoen een beetje girlpower nodig had na een
jaar bij de verkenners?

Bambo vorig jaar leiding was van Knar, Wapsie
en Kevy ?

Wij hopen dat jullie allemaal meegaan op ons
fantastisch weekend?

Jongverkenners
Fakka jongverkenners, hier is de eerste taktie vant jaar, en omda wij echte gangsters zijn is deze ook in echte
straattaal geschreven jwz. Wij hebbe der tantoe veel zin in, en we gaan der me onze gang een lijp jaar van
maken! Peace
17/09 Overgang
Faka matties, aan alle nieuwe eddeh’s hier. Vandaag gaan wij checken of jullie wel ready zijn voor de JV gang.
Bereid jullie maar voor want de nieuwe gang leaders hebben lijpe sh*t voorzien.
25/09: Welcome to my cribb (9u30 – 12u00)
Jow bruurs, nu de JV gang volledig is wordt het tijd om de groentjes te leren
kennen. Tip: show al u loyaliteit zeker aan de gang leaders, want bij ons
wilt ge ni in de min staan.

2/10: Dorp naast-stadsspel (9u30 – 12u00)
Broeders, vandaag gaan wij herres zetten in de dorp naast het stad jwz. Deze
sh*t wilt gij ni missen want wij gaan in de hood straten laten burnennnn!
5/10 info avond (Uren volgen nog)
Aight matties, den deze is voor jullie ouders; op deze lijpe avond gaan wij die
efkes uitleggen hoe alles in elkaar zit. Wij zijn efkes info plug voor hen zoda zij
alles wete en geen vrage meer hebbe over onze gang. Drop zeker deze datum in
den agenda.

9/10: Maffia-spel (9u30 – 12u00)
Op deze dag gaan wij ziek rijk worden bruurs. Wij gaan ni normaal veel
dealen met onze gang, gij weet die drugs gaan rond a sahbi. Wij moete
enkel zien da popo ons ni pakt, ma als alles goe gaat, wollah wij hebben
ziek veel geld.
14/10-16/10: Italiaslag
Ewa dreiries, deze weekend ist Italiaslag. Pak dus al jullie moeders,
vaders, omas, opas, tantes, onkels, neven, nichten, dreirries en dreirrinnen
mee om de beste pastas van de buurt te komen chappen. Hiermee steunt
gij onze broeders van de givers zodat zij lijpe shit kunnen regelen dees
jaar.

16/10: The gang attack (9u30 – 12u00)
Gangstazzzzz, vandaag gaan wij dikke rwina zetten, jullie weten nog
nikss. Er is herres tussen de gangz dus wij gaan da regelen op onze
manier. Wij pakke al onze ganoes mee naar het fort en wij vechte da
uit tot de dood a strijders. Wollah skotoe pakt ons ni.
21/10: Dag van de jeugdbeweging
Wazzup, vandaag de dag der dagen: Dag van de jeugdbeweging. Dus doe
zeker uw gekke scouts-drip aan naar school, kom goeie schap eten aant
ontbijt en geniet van een zotte fissa bij de Nacht van de
jeugdbeweging. Wie weet legt ge wel nieuwe drugs-contacten, of vindt
ge een leipe chimmie.
23/10: Dikke kanoenen spel (9u30 – 12u00)
Ewa matties, als een of andere dreirie onze shit kwijtspeelt, wholla die
moet gestraft worden. En hoe doe ge dat beter dan zoals nen echte
antwerpenaar zijn voordeur beschieten. Das traditie! Anyway, kom naar
onze dope ganoe-vergadering en gij zult zien.
30/10: Sportvergadering (9u30 - 12u00)
YOOOO niffo's
Andere gangs laten vaak mannen achter, wij NI!!!
Sporten is nen daily reminder aan de popo da we ze altijd te snel af zullen zijn. Wij
gaan trainen als beeste!
DRESSCODE: SPORT
4/11 – 6/11 GTA WEEKEND
Dreiries, dees weekend wordt LIT, er sta namelijk een geheime missie
gepland onder de naam 'GTA-weekend'
Wij make deze operatie bangelijk as shit. Omda wij de popo ver van ons
moete houde komt er later meer info via mail!
Wij hebben er al kaulo veel zin in, gij weet.
13/11 Marsepein (Uren volgen nog)
Ewa broeders we hebben van de groote baas weer een grote lading stuff binnen
gekregen van de hoogste kwaliteit en puurheid. Jullie zullen in de wijk zo veel
mogelijk klanten zoeken om deze zo snel mogelijk te verpatsen voor de
autoriteiten er achter komen.

19/11: SJB (Uren volgen nog)
Jow, vandaag gaan we met heel de crew een fakkel tocht maken door de hele
wijk Om is te laten zien wie de echte bosss is van borsbeek city. Na de
wandeling gaat er chap voorzien worden voor jullie allemaal.

27/11: Chapvergadering (9u30 – 12u00)
Ewa dreries, slechte nieuws de big boss zijn persoonlijke kok is overgestapt
naar een rival gang de vuile snitch. Maar de grote baas heeft wel een nieuwe
kook crew nodig. Deze word gekozen met een gang cookoff de winnaars zullen
de nieuwe kook crew worden van de grote baas.

4/12: Sinterklaasvergadering (9u30 – 12u00)
Best da jullie komen, want kheb gehoord van mijn sneaky link da er een andere
gang komt. BIG BOSS SINT en zn crew komen naar onze hood en willen een
wapenstilstand regelen, maar ik geloof hem ni 100. Daarom wil ik iedereen readdy
en strap’t hier bij mij.

Wist-je-dat:
Seppe en Lennert niffauws zijn
Jassin vorig kamp 2 dikke gannu’s heeft gemaakt
Julie het enigste chickie is in deze FAM
Evert de alpha is van de FAM
Enkel omdat de alpha tantoe oud is
De Groepsies onze infoplugg zijn
Kobe een twin bradaz is met Lukas
Wij goed gaan op FLITSMEISTEUUR
HOP HOP GAS EROP
En goblins from Mars
https://www.youtube.com/watch?v=zKLvCERsrd0
Mic drop
Pic it up
Drop it again

Gidsen

Liefste gidsen, zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar vol pret?? Wij
allenzins wel dusss hebben wij weer een super leuke taktie voor jullie gemaakt
boordevol litte vergaderingen! Hieronder zien jullie allemaal posts van onze
nieuwe instagrampagina! Ga deze zeker volgen zodat je elke week op de hoogte
blijft door onze originele foto’s!!
25/09, 9u30-12u: Kennismakingsvergadering

2/10, 9u30-12u: Sportvergadering

9/10, 9u30-12u: MythBustersvergadering

15-16/10: Italiaslag (shiftenlijst volgt)

21-23/10: Love Islandweekend

6/11, 9u30-12u: Verjaardag Jolien

30/10, 9u30-12u: Legervergadering

13/11: Marsepeinverkoop

19-20/11: SJB (meer info volgt)

27/11, 9u30-12u: Rageroom vergadering

Wist-je-datjes:

4/11, 9u30-12u: Sintvergadering

Wij allemaal geboren zijn in 2002.
Wij keiii veel zin hebben in het scoutsjaar.
Lore en Cian de tweede en derdejaars al kennen
van vorig jaar.
Jolien de eerstejaars al kent van bij de
jonggidsen.
Siebe dus de enige is dat veel namen zal moeten
leren.
Het dit jaar groepskamp is.
We dan elke dag knappe verkenners kunnen
spotten.
Jullie super veel reclame moeten maken voor de
Italiaslag.
Zo kunnen we super zotte activiteiten doen op
kamp.
Dit het laatste wist je datje is van deze taktie.

XOXO Jullie allerliefste leiding
Siebe

Cian

Lore en Jolien

VERKENNERS
OH MY GOD eindelijk kan de scouts terug beginneeeuh het gaat
een megavet jaar worden! Geen gezeik wij wille olle elke
zondag oep da plein zien stoan! Hopelijk zedde der klaar voor
want den deze gaat onvergetelijk worden! Wij kunnen al ni
meer wachten!!
Zondag 25/09 9u30-12u00
First day of the league- vergadering

Het is weer zover!! het begin van het scoutsjaar.
Zoals elk jaar gaan we is zien me wie we eigenlijk
in de groep zitten he. Het belangrijkste van al…
Wie is nu eigenlijk jullie leiding?
Zondag 02/10 9u30-12u00
Big Boy vergadering

Ewa macho's!! Ik heb gehoord dat jullie allemaal
big boys zijn? Zorgt da ge allemaal met uw juiste
been uit bed stapt want ge zult u moeten
bewijzen vandaag!
Zondag 09/10 9u30-12u00
Sportvergadering

Wie zijn hier de atleten van de groep? Wie heeft
hier de beste conditie? Trekt uw sportkleren al
maar aan en zorgt da ge fit zijt voor deze
intensieve vergadering!
Zaterdag -Zondag 15/10 – 16/10
Italiaslag

Ciao amici, anche questo fine settimana è
arrivato il momento. Anche in questo caso
prepareremo deliziosi spaghetti.
Info volgt nog!

Zondag 23/10 9u30-12u00
Klakkebuizenvergadering

Vandaag is het weer zover. EINDELIJK weer een
klakkebuizenvergadering. We kunnen er al niet
op wachten om jullie fataal in te maken met
onze jaren lange ervaring 😁.
Vrijdag -Zondag 28/10 – 30/10
Weekend!!

Amaj seg, zalig!! Het is weer zo ver. Het
aaaaallerbeste weekend da ge ooit zult
meemaken kan van start gaan. Wij kijken al
super hard uit naar deze MEGA toffe 3 dagen!
Info volgt nog!
Zondag 06/11 9u30-12u00
Stadsspel

Olaaaa manne vant stad. De gruunplaats, de
meir, de keyserlei. ROOD, WIT!!. Ge weet
waarschijnlijk wel hoe het verder gaat he.
Vandaag gaan we aantwaarpe verkennen.
Zondag 13/11 9u30-12u00
Marsepeinverkoop

WOOOOOOW vandaag gaan we weer onze
ooooverheerlijke marsepijn gaan verkopen se.
Nu zijn wij wel is benieuwd wie hier het best zijn
charmes kan bovenhalen.
19/11 OF 20/11 9u30-12u00
SJB-vergadering

Meer info volgt nog!

Zondag 27/11 14u00-…
Voetbalmatch tegen Marokko

Lets gooooo vandaag spelen de Belgen tegen
Marokko!! Allemaal welkom in stadion danny om
deze match te zien. Hierdoor is de vergadering
dus ook om 14u ipv 9u30!!
Wij verwachten iedereen in full rode duivel
outfit!
Zondag 04/12 9u30-12u00
Sinterklaasvergadering

Het is weer zo ver se. DE sint-vergadering. En wie
weet, als ge braaf zijt geweest, krijgde wel een
cadeauke?!

Wist-je-datjes
Leni Arthur zijn haar heeft gekleurd op de
leidingsverdeling
Senne een konijn heeft dat ze gekocht hebben
op kabouterkamp
de naam van het konijn Hespje is
Leni haar totem ook konijn is
Wout net van de jongste tak naar de oudste is
gegaan
Arthur in de klas zijn scheten verbergt door te
hoesten
Arthur geil is
Den Antwerp dit seizoen kampioen gaat
spelen (zegt de Wout)
Antwerp de ploeg van ’t Stad is (ook volgens
Wout 😉)
Het einde van de taktie dan ook aan the great
old wordt opgedragen

Adressenlijst 2022 - 2023
Groepsleiding
Naam
Evelien Dierickx-Visschers
Liese Verswyvel
Torre Stoop
Marijana Lipovac

E-mail
Telefoon
03/366.07.49
03/848.69.20
03/290.08.98
03/272.51.99

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/10.29.47
0495/51.33.07
0474/19.55.72
0488/29.07.38

Adres
Herentalsebaan 321
2100 Deurne
Priester Poppestraat 102
2640 Mortsel
Stenenkruisstraat 20
2520 Ranst
Van den Hautelei 107 bus 201 2100 Deurne
Waterbaan 59
2100 Deurne
Schanslaan 80 bus 80
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/321.73.00
03/366.43.27
/
/
/
03/322.32.20

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/36.34.74
0497/40.94.65
0485/73.81.88
0468/13.29.49
0497/39.41.65
0475/26.92.90

Adres
Sprinkhaanveldestraat 10 bus 6 2150 Borsbeek
Leon Stampelaan 28
2100 Deurne
Korenveld 1
2150 Borsbeek
George Ivanowlaan 32 bus 3 2100 Deurne
Jozef Reusenslei 116
2150 Borsbeek
Mortselsesteenweg 73
2100 Deurne

E-mail
Telefoon
03/321.17.93
03/289.68.87
03/449.59.46
/
/
/

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/85.74.11
0479/34.95.78

Adres
Breedveld 10
Ravelbergstraat 29 bus 2
Van Havrelei 23
Wenigerstraat 9
Jozef Reusenslei 154
Herentalsebaan 170

E-mail
Telefoon
/
/
/
/
03/321.03.37
03/322.91.09

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/13.57.70
0468/21.82.01
0491/23.45.92
0474/11.72.26
0472/60.44.69
0468/32.19.17

Adres
Pietingbaan 46
Vogelzangstraat 24
Dassastraat 42
Mertensstraat 32

2160
2240
2100
2150

Wommelgem
Massenhoven
Deurne
Borsbeek

Kapoenenleiding
Naam
Kobe Wouters
Tuur Wissels
Sarah Marie Proost
Liz Van Maldegem
Niels Van Goethem
Lore Totté

Kabouterleiding
Naam
Ruben Bogaerts
Hannah Van Vlimmeren
Ward Schramme
Sten Devriese
Anouck De Bakker
Twan Debie

Welpenleiding
Naam
Emiel Schuytjens
Fleur De Sitter
Kato Bydekerke
Oisin Olieslagers
Tuur Willio
Hannes Van Linden

2150
2100
2100
2150
2150
2520

Borsbeek
Deurne
Deurne
Borsbeek
Borsbeek
Ranst

0499/81.38.00
0493/67.36.92
0499/18.81.82

Jonggidsenleiding
Naam
Jade Van Goethem
Pieter-Jan Van Pelt
Lukas De Pauw
Sara Van den Sande
Robbe Vermetten
Dora Van Linden

Deurne
Ranst
Wommelgem
Wommelgem
Deurne
Borsbeek

E-mail
Telefoon
/
03/366.42.24
/
/
03/297.19.66
/

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0491/59.63.09
0468/31.17.79
0492/50.35.68
0497/19.37.96
0471/41.45.42
0477/73.31.64

Ranst
Borgerhout
Wommelgem
Borsbeek
Deurne
Massenhoven

E-mail
Telefoon
/
/
/
/
03/271.13.59
03/484.69.20

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0471/89.03.12
0474/06.93.35
0492/50.35.70
0472/66.24.01
0485/60.55.01
0494/54.58.35

Adres
Lucien Hendrickxlei 39
2150 Borsbeek
Sprinkhaanveldestraat 10 bus 6 2150 Borsbeek
Wenigerstraat 9
2150 Borsbeek
Korenveld 1
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/321.85.54
03/321.17.93
/
03/449.59.46

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0473/96.61.74
0485/36.50.07
0497/15.28.21
0456/01.46.16

Adres
Langbaanvelden 104
Breedveld 19
De Robianostraat 44
Grensstraat 42

E-mail
Telefoon
/
03/321.34.59
/
/

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0487/22.42.42
0475/40.66.95
0474/12.51.99
0468/24.93.99

Adres
Waterbaan 59
Schawijkstraat 94
Fortbaan 86
Ternesselei 89
Dascottelei 73
Jozef Reusenslei 81

2100
2520
2160
2160
2100
2150

Jongverkennerleiding
Naam
Seppe Franck
Julie Puttemans
Kobe De Pauw
Lennert Franck
Jassin De Bie
Evert Verswyvel

Adres
Vaartstraat 159
Karel De Preterlei 160
Fortbaan 86
De Robianostraat 44
Mortselsesteenweg 188
Vogelzangstraat 24

2520
2140
2160
2150
2100
2240

Gidsenleiding
Naam
Lore Nyberg
Jolien Bogaerts
Cian Olieslagers
Siebe Schramme

Verkennerleiding
Naam
Leni Ooms
Wout Kiebooms
Senne Franck
Arthur Nevelsteen

2100
2150
2150
2540

Deurne
Borsbeek
Borsbeek
Hove

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Joris Simkens
Jasper Tuboville
Joren Van De Vondel
Lars Galliaert
Raf Boumans
Robin Michielsen

Adres
Louis Janssenstraat 55
Oelegemsteenweg 10
Boechoutselei 55
Adrinkhovenlaan 57
Hulgenrodestraat 39
Dokter Van De Perrelei 15
Granvellelaan 12

2150
2160
2160
2150
2150
2140
2150

Borsbeek
Wommelgem
Mortsel
Borsbeek
Borsbeek
Borgerhout
Borsbeek

Vriendenkring
Naam
Geert Van de Laar

Beheerscomité

Adres
August Van Putlei 129

2150 Borsbeek

E-mail

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

Telefoon
03.322.85.22
/
03/366.11.56
03/366.27.08
03/322.61.34
03/236.04.76
03/321.44.69

GSM
0472/32.47.72
0474/06.20.28
0472/48.72.45
0494/03.72.76
0488/23.70.33
0486/66.61.11
0476/06.49.23

E-mail
Telefoon
/

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0485/62.36.58

E-mail

beheer@scoutsborsbeek.be
GSM
0471/38.72.70
0497/15.75.51
0494/03.72.76

E-mail

stam@scoutsborsbeek.be
GSM
0471/38.72.70
0478/87.31.15

Naam
Wilma Van Boxem
Tom Dierckx
Joren Van De Vondel

Stam
Naam
Wilma Van Boxem
Jeroen Machiels

