Beste ouders en leden,
We zitten al aan de tweede taktie van het jaar en dit in de gezelligste periode van
het jaar, de feestdagen! Wij willen jullie alvast prettige feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar wensen vanuit de hele leidingsploeg!
We hebben voor deze periode ook weer leuke groepsactiviteiten gepland.
Zondag 6 februari: Winterwandeling
Voor één keertje mogen mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s, ... mee naar
de scouts komen. Na de wandeling zorgt de vriendenkring voor een lekker
warm soepje, chocomelk of jenevertje. Hopelijk zijn jullie allemaal talrijk
aanwezig op deze leuke familiewinterwandeling! Alle uren en praktische info krijgen jullie
later via mail.
Vrijdag 25 februari: Mucho Mojito
Vandaag organiseren we met onze scouts onze jaarlijkse ‘Mucho Mojito’ in het jeugdhuis in
het Fort van Borsbeek. Alle 16-plussers zijn meer dan welkom om de beentjes eens goed te
strekken op de dansvloer.
Zondag 27 februari: Oudervergadering
Jippie!! Vandaag zijn alle ouders welkom om mee te komen spelen met hun kinderen want
het is oudervergadering. Samen pleinspelletjes spelen op een zondagvoormiddag, er is toch
niets leuker? Aansluitend zal onze vriendenkring een brunch organiseren. Meer info hierover
volgt.
Ons feestdagen-programma is al goed gevuld; we dromen samen van een winter
dromenland J
Zoals gewoonlijk, ook een korte samenvatting van de kampdata:
KAPOENEN
25-31 juli
KABOUTERS
21-31 juli
WELPEN
21-31 juli
JONGGIDSEN
16 (derdejaars) of 17-31 juli
JONGVERKENNERS
16 (derdejaars) of 17-31 juli
GIDSEN
16 (derdejaars) of 17-31 juli
VERKENNERS
Data volgen (buitenlands kamp)
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.

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

Tijdreize me d Kaboute
Liefste kabouters,
Professor Barabas (jullie kennen hem wel van Suske en Wiske) heeft zijn teletijdmachine geupdated.
Hij heeft jullie hulp nodig om zijn machine terug opnieuw te testen. Zet jullie maar schrap, want we
gaan een reis door de tijd maken! (Tip om professor juist te schrijven: een professor heeft 1 Frak van
de F en 2 Sloffen van de S)

Zondag 5/ 12 (9u30 - 12u) : 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)!

Zondag 12/12 (9u30 - 12u): Ridders & prinsessen
Vandaag zijn we aangekomen in de middeleeuwen. Niet als prinsessen maar wel
als échte ridders (behalve Andor, Warbo en Wonk natuurlijk, zij zijn nu de
mooiste prinsessen)! Trek je stoerste ridderkledij maar aan want vandaag is het
Genderswap!

Zondag 19/12 (9u30 - 12u) : WOI & WOII
Vandaag zijn we terechtgekomen in de grote oorlog en moeten we als soldaten mee gaan
vechten. Camoufleer je maar en ga er mee op uit om ons land te verdedigen tegen de
vijand! (Wij kunnen dat waarschijnlijk toch beter dan het Belgische leger, want wij zijn
meisjes!) → fun fact: deze poster werd echt in WOII gebruikt!!

Zondag 26/12 : KERSTMIS
Vandaag is het geen vergadering, want we gaan gezellig Kerstmis
vieren!!
Zondag 2/1 : NIEUWJAAR
Helaas ook geen vergadering vandaag (de leiding moet wat bekomen
van al die Kerstfeestjes :))

Vrijdag 7/1 (18u30 - 20u30) : Roaring ‘20 s
We reizen vandaag naar 1922, honderd jaar geleden dus. Dit was de tijd van
glitter, glamour en veel feest! Kom maar in jullie mooiste outfit, want we gaan het
nieuwe jaar in stijl inzetten! (Ah dat is al van vorig jaar geleden dat ik u gezien
heb;)) Ja, ja dit klassieke mopje komt weer terug!

Vrijdag 14/1 (18u30 - 20u30): Frieten van de toekomst
Poef, we zijn beland in het jaar 3033. Ze zeggen dat alles in de toekomst beter zal zijn, maar
geldt dit ook voor onze bekende Belgische frieten? Wij gaan dat vandaag uittesten door een
geweldige frituurtocht te doen. Als je komt neem dan zeker 4 euro mee.

Vrijdag 21/1 ( 18u30-20u30): Ontstaan van de film
Dankzij deze uitvinding uit 1893 kunnen wij bewegende beelden op een doek
zien, hoe cool is dat!? Wij gaan hier dan ook goed gebruik van maken tijdens een
gezellige filmavond! Kom allemaal maar in een pyjama en pak een slaapzak,
kussen, knuffel…mee.

Vrijdag 28/1 ( 18u30 - 20u30 ): Potje kaarten met Lodewijk XIV
We zijn aangekomen in de 18e eeuw. Het nieuwe paleis van Lodewijk XIV is
net af en hij heeft ons uitgenodigd op een grote openingsavond: Casino in
Versailles! Op dit event moeten jullie natuurlijk chique zijn, dus trek jullie
beste outfit maar aan en bedenkt maar al wat strategieën om van de
Zonnekoning te winnen!

Zondag 6/2: IJstijd
Brrr, wat is het hier koud in de IJstijd. Trek jullie warmste kleren maar aan,
want we gaan de winterwandeling doen vandaag! → Verdere info volgt
nog!

Zondag 13/2 ( 9u30 - 12u) : Cupido, god van de liefde
Love is in the air! We zitten in het Oude Romeinse Rijk en Cupido, de god van de liefde,
heeft weer zijn pijlen afgeschoten. Maak jullie maar klaar om op zoek te gaan naar de
liefde van jullie leven in het oude Rome!! <3

Zondag 20/2: (9u30 - 12u): Oertijd
Bam! We zijn beland in de oertijd. Mensen zagen er nog uit als apen
en technologie was er toen nog niet.. Daarom gaan wij vandaag
oefenen op het overleven in de wildernis, net zoals onze voorouders,
en alle technieken van het (scouts) vak leren ;)

Zondag 27/2 (9u30 - 12u) : Jaren ‘90
We sturen de mama’s en papa’s allemaal naar de scouts toeee (Cover op het liedje
mama’s en papa’s van K3, go listen!)
Neem je mama en/of papa mee en laat ze kennis maken met de tofste
scoutsspelletjes. We gaan terug naar de jaren ‘90, de tijd waarin jullie mama’s en/
of papa’s kwik en jong waren. Kom dus ook maar allemaal in de stijl van toen! (ja,
mama’s en/ of papa’s, jullie ook!)
→ fun fact: de meisjes op deze foto zijn de ‘Spice Girls’, een mega populaire band
uit de jaren ‘90!

Wist je dat…
● Filia kei veel van geschiedenis houdt
● Ze dus echt een grote fan is van het thema van deze taktie
● Wij het K2-zoekt-K3 weekend mega leuk vonden
● Wij hopen dat jullie dit ook vonden
● Andor het heel spijtig vond dat hij niet mee kon op dit weekend omdat hij ziek was
● Wij al superveel zin hebben in kamp
● Het nog wel 252 dagen duurt voordat we op kamp vertrekken
● Dit aantal dagen waarschijnlijk niet meer klopt op het moment dat jullie de taktie lezen
● Wij heel leuke vergadering voor jullie hebben voorbereid
● Jullie allemaal moeten komen om zelf te ontdekken hoe leuk de vergaderingen wel niet zijn!!

Kusjes van de leiding
XOXO
Andor, Filia, Holly, Warbo & Wonk

Kunnen we terug naar de middeleeuwen?
Ik moet mijn prins op het witte paard
nog mee naar huis nemen!
- Holly

9h30-12h

-.. .. -.- --.. .- -.- -.- . -. ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.

Ja lap tis weer zover. Een gemene dokter heeft iedereen weer in een
dikzak verander. Tijd om hem eens een lesje te leren! Kom vandaag
allemaal als dik verkleed om de gemene dokter te verslaan. We zullen hem
eens laten zien wat die buiken van ons allemaal kunnen.
TIP: steek wat oude kussens onder je trui !

9h30-12h

-.- . .-. ... - -- .. ... ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.

Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hebben jullie het ook al
gemerkt, het is terug die tijd van het jaar. Jawel het is kerstmis en dat
kan niet gevierd worden zonder cadeautjes ! Als je vandaag komt, voorzie
dan een klein cadeautje van maximaal 5 euro voor een andere welp, meer
info volgt.

9h30-12h

--. . . -. / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.

Omdat iedereen zich nu lekker vol aan het eten is en veel
pakjes hopelijk aan het ontvangen zijn, gaan we vandaag
gewoon lekker thuis blijven!

9h30-12h

--. . . -. / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.

Vandaag is het nieuwe jaar begonnen, omwille van de
kerstvakantie zal het --. . . -. / ...- . .-. --. .- -..
. .-. .. -. --. zijn :) !!!

9h30-12h

.-.. . .. -.. .. -. --. / .. ... / .--- .- .-. .. --.
/ ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.

Lang zal ze leven! Lang zal ze leven in de gloria! In de
glooriejjaaaa in de glooriejjaaaaa! Vandaag is het een
speciale dag voor Bagheera, omdat Bagheera 19 jaar wordt
gaan wij ze eens lekker in de watten leggen. We gaan
taart maken, versiering ophangen en verschillende
cadeau’s zoeken doorheen borsbeek om Bagheera te
verrassen!

18h30-20h30

..-. .. .-.. -- ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. -

-.
Vandaag zal de vergadering op vrijdagavond
9
plaatsvinden
omdat de leiding volop aan het studeren
zijn voor hun examens. Maar omdat wij jullie niet
kunnen missen organiseren wij als ontspanning een
filmavond. Wij zullen voor hapjes en drankjes zorgen
zodat we samen kunnen genieten van verschillende

18h30-20h30

----- ----- --... -....- ...- . .-. --. .- .. . .-. .. -. --.

Hulp gevraagd aan Bond, James Bond… HALLO???
HALLOOOOOO??? Oh neen welpen we hebben jullie hulp
vandaag nodig, de overheid heeft James Bond
ontvoerd. Wij zullen onze beste apparatuur moeten
bovenhalen om te weten te komen waar ze onze beste
agent hebben verstopt. Maar let op! Wij zijn de
beste spionnen ter wereld en mogen zeker niet
gezien worden!!!

9h30-12h

.... ..- -. --. . .-. / --. .- -- . ... / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.

Wie is de beste welp, wie zal het langste overleven bereid jullie al maar
voor op de strijd van de eeuw in de enig echte : .... ..- -. --. . .-. / -. .- -- . ... / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --. Vergadering

9h30-12h

.-- .. -. - . .-. .-- .- -. -.. . .-.. .. -. -

-.
Vandaag hebben we als missie: een vrouw
versieren voor heel belangrijke info, dus haal
net als James Bond jullie beste versiertrucs
boven. En tis te hopen dat ze hapt.

9h30-12h

-.- ..--- / --.. --- . -.- - / -.- ...-- / ...- . .-. --. .- -.. .

.-. .. -. --.
Welpen Jullie volgende missie is een A-rank missie. Dat
betekend dat alleen de beste geheime agenten deze kunnen
voltooien. Jullie moeten ongezien een modeshow binnendringen, u
dekmantel zal een vrouw zijn die meeloopt in de modeshow. DUS
ALS VROUW VERKLEED KOMEN!!!!

9h30-12h

--- ..- -.. . .-. ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.

jullie volgende missie als spion is om de ouders van
julie medeleden te bespioneren. maar zoals jullie weten,
soort zoekt soort. Neem daarom één of beide ouders mee
voor deze missie.

9h30-12h

-- .- .-. .. --- -....- -.- .- .-. - / ...- . .-. --. .- -.. . .-. ..

-. --.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii met gierende banden ga je van de startlijn
met je auto zichzach end door het verkeer tegen 200 kilometer
per uur om de slechteriken te arresteren. Een echte spion kan
goed met zijn sportwagen overweg daarom gaan we dit oefen in de
enige echte -- .- .-. .. --- -....- -.- .- .-. - / ...- . .-. -. .- -.. . .-. .. -. --.

Wist je datjes:
• Omdat alle thema’s van onze vergaderingen in morsecode is geschreven kan je hier een legende
vinden van het alfabet en de bijpassende morsecode. Op deze manier kunnen jullie de codes
ontcijferen!

•
•

Moest je toch vastzitten kan je de code via deze translator ontcijferen :)
https://morsecode.world/international/translator.html

Jonggidsen
Oeee, we zitten al aan de tweede taktie van dit jaar!! Zijn jullie klaar om weer 3 maanden pret te beleven op
(vrijdag en) zondag met jullie favoriete leiding?! Wij hebben weer ons best gedaan om super leuke
vergaderingen voor te bereiden voor jullie:) Benieuwd? Lees dan snel wat wij voor jullie in petto hebben…

Zondag 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!

Vrijdag 10/12, 18u – 20u30: FRITURENTOCHT
Vanavond maken we de leukste wandeling die er is: de friturentocht! Spaar je honger op om heel
de avond van goudgele frietjes te kunnen smullen
Neem deze vergadering ook zeker €2 mee
zodat we zoveel frietjes kunnen kopen dat jullie op het einde van de vergadering geen friet meer
kunnen zien!

Zondag 19/12, 9u30 – 12u: PRANKVERGADERING
Jullie vroegen er massaal naar om nog eens een prankvergadering te doen… en deze week
wordt jullie droom werkelijkheid! Niemand zal gespaard blijven van onze ondeugende mopjes!
Als jullie al knotsgekke ideeën hebben, mogen jullie ons dat altijd op voorhand laten weten!

Zondag 26/12: GEEN VERGADERING
Door al dat lekkers op die Kerstdiners zitten onze buikjes goed vol! Zo vol dat we gewoon niet meer
uit ons bed geraken dusss vandaag is het geen vergadering! Eindelijk nog eens uitslapen op
zondag

Zondag 2/1: GEEN VERGADERING
Dat uitslapen is ons wel bevallen vorige week, dus ook vandaag blijven we in ons
warm bedje liggen
Veel succes met jullie nieuwjaarsbrieven!

Vrijdag 7/1, 19u30 – 21u30: KERSTFEESTJE
Na al jullie kerstfeestjes met de familie is het eindelijk tijd voor het allerleukste kerstfeestje,
namelijk met jullie scoutsvriendinnen! Neem allemaal een cadeautje mee ter waarde van €5 óf
iets dat je zelf geknutseld/gebakken/… hebt. Kan jij al raden wie jouw Secret Santa is?

Vrijdag 14/1, 19u30 – 21u30: CASINO
Vanavond mogen jullie voor een keertje helemaal dressed up naar de scouts komen
(lees: kies het mooiste uit je kast). Wij ontvangen jullie graag in ons casino, waar jullie
met wat chance een centje kunnen bijverdienen. Wij zijn alvast benieuwd hoe jullie
het er vanaf gaan brengen!

Vrijdag 21/1, 19u30 – 21u30: SPA
Zoals jullie misschien wel weten (of niet) heeft de leiding op dit moment examens (in koor:
ooooh…) Dus wij hebben even nood aan een relax momentje
Wat denken jullie van
maskertjes, massages, nagels lakken, theetjes,… Wij kijken er alvast naar uit!

Zondag 30/1, 9u30 – 12u: SNOEPVERGADERING
Zure beertjes, chocolade, marshmallows, kikkers, … En zo kan ik nog eeuwig doorgaan want
wie lust er nu niet graag snoepjes? Vandaag beleven jullie een zoet avontuur!! Jullie gaan
niet naar huis tot we jullie kunnen rollen

Zondag 6/2 – uren volgen: WINTERWANDELING
Wat is er nu leuker dan een toffe wandeling met je vriendinnen en daarna een
warme chocomelk drinken? Exact, NIETS!! Vandaag houden we de jaarlijkse
winterwandeling. Hopelijk sneeuwt het vandaag en kunnen we leuke foto’s
maken!! Meer info volgt!

Zondag 13/2, 9u30 – 12u: VALENTIJN
Oeeee love is in the air! Zijn jullie klaar om de liefde van jullie leven te leren kennen op deze
speciale dag? Een vergadering met de jongverkenners zou wel heel onorigineel zijn, dus wees om die
reden zeker niet bang om te komen!

Vrijdag 18/02 - Zondag 20/2: DUODAGEN of GEEN VERGADERING
Dit weekend gaan de derdejaars op duodagen: een weekend met alle derdejaars-jonggivers van het district. Een
mega leuk weekend dus om leeftijdsgenoten te leren kennen! Meer info voor hen volgt nog. De eerste- en
tweedejaars mogen dit weekend gewoon in hun bedje blijven liggen want jullie hebben geen vergadering :(

Zondag 27/2, 9u30 – 12u: OUDERVERGADERING (+ BRUNCH)
Jullie mammies en pappies zijn vandaag welkom op de scouts om met ons mee te komen
spelen! Hoe leuk is daaaat?! Nu kunnen ze eindelijk zelf eens ervaren wat voor zotte dingen wij
doen! Daarna kunnen ze ineens aanschuiven aan tafel voor de brunch van de vriendenkring!
Meer info volgt nog.

Zondag 06/3, 9u30 – 12u: QUIZ
Wat is de hoofdstad van Spanje? Wie is de president van Frankrijk? Waar is Ariana Grande
geboren? Vragen waarop jullie nu het antwoord misschien nog niet weten, maar na deze
vergadering zijn jullie slimmer dan alle leiding tezamen! Begin al maar met studeren want
de jury zal niet mild voor jullie zijn…

Wist-je-datjes:
Wij het weekend meeeega tof vonden?
Jullie nu allemaal waardige influencers zijn?
Wij hopen dat het kamp even leuk wordt?
Wij hier wel vanuit gaan aangezien wij jullie allemaal super leuk vinden?
Wij al een kampterrein hebben vastgelegd?
Je hier super snel mee moet zijn want anders moesten we op het mertensplein op kamp?
Wij hopen dat jullie allemaal mee gaan op kamp?
Wij als leiding moeten studeren in de kerstvakantie?
Dit komt omdat wij in januari examens hebben?
Dit echt super stom is want wij willen ook gewoon sneeuwmannen maken?
Jullie daardoor vaker op vrijdag vergadering hebben?
Jelle de enige gelukzak is die geen examens heeft?
Dit komt omdat Jelle al werkt en niet meer studeert?
Wij tijdens de examens allemaal een beetje jaloers zijn op Jelle?
Wij jullie ook heel veel succes wensen met jullie examens/toetsen?

XXX Jeff, Jelle, julie, jolien en charlotte

Jongverkenners
Dag jongverkenneeers!! Wij hebben gezien op weekend dat jullie heeeeeeeel veel eten en
dat jullie alles lusten. Daarom hebben wij hier speciaal voor jullie een kookboek à la 70 met
verschillende lekkere gerechten. Wij hebben dit kookboek samengesteld met heel
veel liefde. Enjoy de lekkere gerechten.

Zondag 5/12 9u30 - 12u Speculaas
Vandaag maken we heerlijke speculaas! 1 eetlepel Sinterklaas, 10 gram pepernoten,
alleen maar brave kindjes en een zak vol snoepgoed. Zoals jullie al wel konden raden
is het deze week sinterklaasvergadering.

Zondag 12/12 9u30-12u Hete Bliksem!!
Om een echte scout te zijn moet je weten hoe de perfecte hete bliksem
wordt gemaakt.
Stap1: Gooi het gehakt, de puree en de appelmoes samen in 1 pot.
KLAAR! De moeilijkheid ligt hem in de kookvoorziening die jullie op kamp
dus zelf zullen moeten bouwen. Om hier al een kleine voorsprong op te
bouwen gaan we vandaag een techniekenvergadering doen waar wij jullie
de mafste constructies gaan leren bouwen met niets minder dan balken en
een touw!

Zondag 19/12 9u30 - 12u Chocomel met marshmallows
HOHOHO
Het is eindelijk zo ver, het moment dat de kerstman langs
komt met pakjes.
Het moment dat we lekker gezellig met z'n allen cadeautjes
open doen, lekker warme chocomelk drinken en
marshmallows eten.

Vrijdag 07/01 koekjes bak 19u30-21u30
Vandaag zullen we is zien of jullie goed naar jullie oma hebben
geluisterd. We gaan de kneepjes van het koekjes bakken verfijnen en
echte kunst maken van deze overheerlijke deegvormpjes. Wie van jullie
zal de beste koekjesbakker of beste oma zijn?
Vrijdag 14/01 Waterijsjes 19u30-21u30
Waterijsjes in de winter? Het is wat aan de koude kant om ze nu op te eten. Maar stel
je nu eens voor dat we honderden waterijsjes zouden verzamelen en die allemaal
naast elkaar op de grond leggen... Jep, dat klopt wij gaan vandaag schaatsen!

Vrijdag 21/01 Popcorn 19u30-21u30
Welkom bij cinema 70. Vanavond gaan we met z'n allen een SUPER toffe film
zien. In cinema 70 hebben wij natuurlijk ook een hapje en een drankje in de
aanbieding. Neem gerust plaats, leun op je gemak naar achter en geniet van
de ervaring!

Vrijdag 28/01 Kaviaar 19u30-21u30
Kaviaar is echte fijnkost, deze delicatesse is dan ook niet
bepaald goedkoop. Daarom zullen we vandaag jullie poker
skills maar vooral jullie geluk testen. Wie zal er binnen de
kortste keren dagelijks kaviaar eten en wie is na enkele
ongelukkige spellen alles kwijt… Dat zullen we allemaal te
weten komen in ons groot JV Casino.

Zondag 6/02 ‘Good soup’
Er zijn een paar regels die algemeen geweten zijn, 1 hiervan luidt als volgt:
‘Honger is de beste saus.” En ok ik hoor jullie denken: “Wie doet er nu saus
in zijn soep..” Maar dat is niet de essentie.
We zullen het experimenteel ondervinden. We maken een mooie en
uiteraard uitputtende wandeling waarna jullie allemaal zelf zullen ervaren dat
de soep op het einde EXTRA lekker is!
Verdere info volgt nog.

Zondag 13/02 Spaghetti 9u30-12u

Morgen is het valentijn, de perfecte gelegenheid om een romantisch dinertje voor 2 te
organiseren ;) Het is uiterst belangrijk om op voorhand goed na te denken over welk eten je
serveert voor je date! Een spaghettitje is zeker altijd de goede keuze! Zo kan je met het
grootste gemak ‘Lady en de Vagebond’-gewijs alle meisjesharten veroveren!
19-20/02 Duo-choco
Twee verschillende smaken, zo perfect in harmonie. Ze zijn totaal
verschillend maar toch onafscheidelijk! De derdejaars gaan zich dit
weekend ook mengen. We gaan op zoek naar nieuwe samen, hopelijk
vinden we bij de andere scoutsen van ons district nog veel mooie
combinaties!
Verdere info volgt nog.

Zondag 27/02 9u30-12u mama’s appeltaart
De appeltaart van ons mama is echt de beste toch? Vandaag
gaan we is kijken of onze ouders meer kunnen dan dit
megalekkere dessertje te maken. Jullie hebben het al goed
geraden, vandaag is het oudervergadering! Vandaag zullen
we aan de mamies en papies laten zien dat wij beter zijn dan
hen door ze te verslagen in allerlei spelletjes.

Zondag 6/03 9u30-12u Tapas
Tapas zijn allemaal kleine gerechtjes die zeer lekker zijn, maar op
zichzelf niet genoeg om de honger te stillen, het is pas wanneer je
er veel tezamen eet dat je hun ware impact waarneemt. Net zoals
bij jullie, elks apart zijn jullie wel sterk maar als jullie allemaal
samen werken, zijn de jongverkenners van de 70 gewoon niet te
stoppen!

Wist je dat...
- De foeriers op weekend wat meer hun best hadden moeten doen om puree te
maken?
- Jullie dit waarschijnlijk wel al hadden geproefd?
- Arthur jarig is op de Sint-vergadering?
- Arthur eigenlijk stiekem Sinterklaas is?
- Hij ons dus gaat trakteren?
- Wij in januari allemaal examens hebben :(( (een kaarsje branden is zeker welkom!)
- Wij jullie in december uiteraard ook veel succes wensen met jullie examens!
- In de periode van deze taktie niet 1 maar zelf 2 vakantieperiodes vallen?
- Wij dit echt super vinden

-

de leiding jullie een super toffe groep vindt
het weekend lit was en dus het kamp EXTRA LIT zal zijn!!!

Gidsen
Drie helden trotseren samen met hun fiere leger de
wereld vol met avontuur en gevaren . Hun avontuur
zal hun leiden naar de ultieme beloning.

Raadsels en
enigma’s, dat is
wat de helden
tegenhoudt om
door de deur te
geraken. Wie is de
echte quiz knobbel?

We zijn een vreemde
man tegen gekomen
met een eerder
aparte kleding stijl.
Wie is hij en wat wilt
hij?

11/12 20:00 – 22:00

5/12 9u30 – 12u
Weeral een man in een rood pak?
Alleen is deze een beetje voller…
Deze mysterieuze man wordt heel
blij van cadeautjes ter waarde
van €3 en een kleine bijdrage
van €2 voor een heerlijk diner.
18/12 18:30 – 21:00

Oh nee onze helden
zitten vast in een grot.
Volgens experts zullen
ze daar twee weken
zitten…
( GEEN VERGADERING!)
26/12 & 02/01

ERIK ?!? Wat doe jij hier ? Die wilt
zeker en vast wel een paar spelletjes
spelen met de helden . Vergeet jullie
favoriete gezelschapsspel niet mee te
nemen!
08/01 20:00 – 22:00

Wat, een gratis
Kinepolis? Amai wat een
chance. Hoe gezelliger,
hoe beter!
15/01 19:30 – 22:00

22/01 19:30 – 22:00
Na al dat wandelen
beginnen onze helden
wel wat honger te
krijgen. Gelukkig is daar
op elke hoek van de
straat wel een oplossing
voor!

Amai amai amai, de
helden zijn er wel wat
over gegaan in de
frituur. Leven als een dik
zak is toch niet zo
makkelijk.
06/02

30/01 19:30 – 22:00

Niets leuker dan
wandelen in de winter!
Vergeet jullie muts, sjaal,
handschoenen en
stapschoenen niet.
(meer info volg)

AL die sexy mannen
hier?!? Misschien kunnen
onze helden vandaag
toch liefde vinden??
13/02 9u30 – 12u

Wandelen in de winter?
Gelukkig hebben we nog
wat extra pens van het
frituur.
(meer info volg)

Ook de helden hebben
geen liefde gevonden.
Blijkbaar lag het aan hun
dans skills. Misschien
moeten we daar wat werk
van maken..

25/02
WAT! Het beste feestje is
hier. Misschien is het tijd
om onze nieuwe dans skils
te laten zien. (NIET
verplicht)

20/02 9u30 – 12u

De helden hebben wel wat
succes gehad op mucho. Ze
hebben allemaal daddys
en mommys gevonden die
mee op reis willen.

27/02 9u30 – 12u

WIST-JE-DAT:
- De grl dit de beste taktie vindt?

- Wij het ondanks de regen een mega tof weekend
vonden?
-Dilli toch wel MVP was door op het dak te
klimmen?
-Wij* dit zelf niet zouden durven? (* Lore en
Stien)
-Jullie zich misschien afvragen waarom wij op
zaterdagavond vergadering hebben tijdens de
examens ipv op vrijdagavond?
-Wij dit speciaal doen zodat jullie nog naar jullie
andere hobby’s kunnen op vrijdagavond?
-SIKEEEE, Lore en Stien hebben eigenlijk gewoon
zelf elke vrijdagavond volleybalmatch
- Wij alle 3 mega veel zin hebben in deze taktie vol
met gezellige vergaderingen?
- Wij jullie heel veel succes wensen met jullie
examens! KNALLEEEEENNN
- Surprise: schrijf Zon 17 - Vrij 22 april maar in
jullie agenda want dan is het LEEFWEEKKKKKK!!!!

06/03 9u30 – 12u
Amai we zijn bijna bij
Viktor! Er zit alleen een
stomme rivier in de weg.
Vandaag zoeken we een
oplossing om deze veilig
over te steken.
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Vrij 10 December: 18u30-22u00
Wie of wat ben ik?
Ben geliefd door heel België maar zelf
geniet ik er niet van. In alle maten kan je
me ruiken, zien en als ge goesting hebt
proeven.
Tip: Hermano’s, zie dat ge niet te veel
gegeten hebt deze avond

Zo 19 December: 9u30-12u00
Ravensburger en Hasbro zijn
alombekende namen, maar van wat zijn
zij producenten?
Tip: Onherstelbare familieruzies zijn
vaak het gevolg.

1 2 34 5 6

1 2 3 4 5 6
Zo 26 December en Zo 2 Januari
Zo dadelijk komen we terug met
meer “De SLIMSTE VERKENNER ter
wereld” NA DE RECLAME
Geen vergadering dreries
Prettige feestdagen!!!!
Tip: Don’t forget braafkes uw nieuwjaarsbrief
aan de meter en peter voor te lezen.

Vrij 7 December: 18u30-22u00

1 2 34 5 6

gott nytt år!
Dit zeggen de Zweden tegen elkaar op
nieuwjaar. Naast goede voornemens die
niet worden volgehouden en een goei
feestje kan ook vuurwerk niet ontbreken
op deze dag. Van wat is vuurwerk
gemaakt?

Vrij 14 januari: 18u30-22u00
Wie of wat ben ik?
Ik heb 26 films op mijn naam. Ik sta
bekend om mijn charmes bij de
Ladies. Naast mijn geboortenaam
sta ik ook gekend als 007.
Vrij 21 Januari: 18u30-22u00

1 2 3 4 5 6

“Jullie krijgen 2 uur de tijd te ontsnappen. Alles war je nodig hebt is in deze
kamer aanwezig. Succes!” Wanneer zegt iemand dit tegen je?
Tip: Michael Scofield draait er zijn hand niet voor om.
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Vrij 28
januari:
18u30 –
22u00
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Vergadering
….

Groepsactiviteit

Zo 6 februari

“Marche
d’hiver”

Alleen in de
winter

Uren volgen

Locatie
volgt

…
…

Zo 13
februari

Mertensplein

Cupido

Bijeenkomst

…
…
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Wat weet je over 27 februari (9u3012u)?

20

k

20

Om de 4 jaar

20

Internationaal

20

Veel sport

20
z

In januari of februari

Wat weet je over 6 maart (9u3012u)?

Plezant spellekes

20

Boven de 300km/h

20

Voor alle leeftijden

20

Autosport

20

Vrienden zijn ook welkom

20

Hoge G-krachten

20

20

gevaarlijk

Elk scoutsjaar 1 keer

WIST-JE-DAT….
Ons kamp echt kei lit ga zijn?
We nog nen heuse Quiz gaan
organiseren waar we ’t Verkennerke
gaan kunne verpatsen?
Wij het weekend superplezant
vonden met jullie?
Wij al bijna 250 liter Verkennerke
verkocht hebben?
Wij jullie allemaal fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar
toewensen?
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Wat weet je over 20 februari (9u3012u)?
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Adressenlijst 2021 - 2022
Kapoenenleiding
Naam
Fleur De Sitter
Jade Van Goethem

Adres
Ravelsbergstraat 29
Waterbaan 59

Joris Simkens
Pieter-Jan Van Pelt
Wout Kiebooms

Oelegemsteenweg 10
Schawijkstraat 94
Breedveld 19

2100 Deurne
2100 Deurne

E-mail
Telefoon
/
/

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0468 21 82 01
0491 59 63 09

2160 Wommelgem
2520 Ranst
2150 Borsbeek

/
03/366.42.24
03/321.34.59

0474/06.20.28
0468/31.17.79
0475/40.66.95

2150 Borsbeek
2160 Wommelgem
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2100 Deurne

E-mail
Telefoon
/
/
/
03 449 59 46
/

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0468 14 48 94
0497 19 37 96
0474 12 51 99
0456 01 46 16
0492 39 15 50

2240 Massenhoven
2100 Deurne
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2520 Ranst

E-mail
Telefoon
03/484.69.20
03/271.13.59
/
03 321 03 37
/

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/54.58.35
0485 60 55 01
0487 22 42 42
0497 73 55 64
0471 89 03 12

E-mail
Telefoon
03/366.07.49
03/321.51.95
/
03 321 17 93
/

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0488/64.77.57
0468/22.94.22
0477/34.97.77
0485 36 50 07
0474 06 93 35

Kabouterleiding
Naam
Dorien Halford
Sara Van den Sande
Senne Franck
Siebe Schramme
Twan Debie

Adres
Grensstraat 6
Ternesselei 89
De robianostraat 44
Korenveld 1
Mortselsesteenweg 73

Welpenleiding
Naam
Evert Verswyvel
Jassin De Bie
Leni Ooms
Robbe Willio
Seppe Franck

Adres
Vogelzangstraat 24
Mortselsesteenweg 188
Langbaanvelden 104
Jozef reusenslei 154
Vaartstraat 159

Jonggidsenleiding
Naam
Charlotte Dierickx-Visschers
Jeff Mevis
Jelle Franck
Jolien Bogaerts
Julie Puttemans

Adres
Pietingbaan 46
2160 Wommelgem
August Van Putlei 166
2150 Borsbeek
Vaartstraat 159
2520 Ranst
Sprinkhaanveldestraat 10 bus 2150
6
Borsbeek
Karel De Preterlei 160
2140 Borgerhout

Jongverkennerleiding
Naam
Arthur Nevelsteen
Kato Bydekerke

Adres
Grensstraat 42
Van Havrelei 23

2540 Hove
2100 Deurne

E-mail
Telefoon
/
/

Liz Van Maldeghem
Lucas Engelen
Zeger Van Linden

Van den Hautelei 107
Floris primslei 30
Jozef Reusenslei 81

2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

/
/
03/353.29.45

0468 13 29 49
0491 95 66 57
0474/45.12.37

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
/
/
03/321.34.59

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0497 15 28 21
0473 96 61 74
0475/57.99.98

2150 Borsbeek
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03 321 69 33
03 289 68 87
03 366 39 69
03 321 51 95

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0493 13 57 70
0479 34 95 78
0475 81 54 32
0488 10 52 24

2160 Wommelgem
2240 Massenhoven
2150 Borsbeek
2160 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.07.49
03/484.69.20
03/272.51.99
03/290.08.98

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0479 10 29 47
0495/51.33.07
0488/29.07.38
0474/19.55.72

2150 Borsbeek
2640 Mortsel
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.85.22
03/366.11.56
03/366.27.08
03/322.09.87
03/322.61.34

materiaalkot@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72
0472/48.72.45
0494/03.72.76
0474/06.20.28
0488/23.70.33

Gidsenleiding
Naam
Cian Olieslagers
Lore Nyberg
Stien Kiebooms

Adres
Wenigerstraat 9
Lucien Hendrickxlei 39
Breedveld 19

Verkennerleiding
Naam
Emiel Schuytjens
Hannah Van Vlimmeren
Jo Cleynhens
Matthias Mevis

Adres
Breedveld 10
Leon stampelaan 28
Vlasput 15
August van putlei 166

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

Adres
Pietingbaan 46
Vogelzangstraat 24
Mertensstraat 32
Joseph Wateletlaan 9

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Jasper Tuboville
Joren Van De Vondel
Joris Simkens
Lars Galliaert

Adres
Louis Janssensstraat 55
Boechoutselei 55
Adrinkhovenlaan 57
Karel Govaertsstraat 23
Hulgenrodestraat 39

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0468 24 93 99
0491 23 45 92

Raf Boumans
Robin Michielsen

Dokter Van De Perrelei 15
Granvellelaan 12

2140 Borgerhout
2150 Borsbeek

03/236.04.76
03/321.44.69

0486/66.61.11
0476/06.49.23

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
/

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0485/62.36.58

Vriendenkring
Naam
Geert Van de Laar

Adres
August Van Putlei 129

