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 leuke periode ook weer enkele leuke
groepsactiviteiten gepland.
Zondag 3 februari: 09u00 - … Winterwandeling
Voor één keertje mogen mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s, ... mee naar de
scouts komen. We spreken om 09:00u ‘s ochtends af op de parking van de Carrefour in
Borsbeek. Van daar vertrekken we (ieder met eigen vervoer! We voorzien geen bus, dus
spreek eventueel af om samen te rijden) naar de locatie waar de wandeling begint. Na de
wandeling zorgt de vriendenkring voor een lekker warm soepje, chocomelk of jenevertje.
Hopelijk zijn jullie allemaal talrijk aanwezig op deze leuke familiewinterwandeling! Einduur
wordt later nog meegedeeld via mail.
1-2-3 maart: Groepsweekend
Tijdens het groepsweekend gaan we met heel de scouts (ja écht, met iedereen!) samen op
weekend. Weekendbrief en info volgen later nog, maar hou alvast zeker het weekend vrij.
Zaterdag 9 maart – Zondag 10 maart: Pitaslag
De pitaslag is ondertussen al drie jaar een groot succes geweest. En ook dit jaar zijn er ook
weer een heel weekend lang heerlijke pita’s te verkrijgen in het lokaal! Meer info en
inschrijvingslink volgen later. Dit allemaal ten voordele van de kampen van de jonggidsen en
jongverkenners.

Een stevige linker van de groepsleiding,
Robin, Leonie en Ivana
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JUNI

Jonggidsen en jongverkenners
scouts Borsbeek presenteren

Pitaslag
9 en 10 maart

Mertensplein Borsbeek

Hopper winkel

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

Uniform

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

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

Vriendenkring
Activiteiten 2018-2019
Zat 22 sep
Zat 24 nov
Zon 3 feb
Zon 31 maa
Zon 30 jun

Overgang
Kaas & Wijn (+ bal)
Winterwandeling
Brunch (+ oudervergadering)
BBQ (+ groepsdag)

W●A●N●T●E●D●!

Ben jij iemand die:
► niet meer in de scouts zit, de vrienden van toen mist en op zoek is naar een hobby?
► kinderen in de scouts heeft zitten, jaloers is op hun avonturen en ook graag lid wil zijn?
► vaak naar Njam! kijkt en bijzonder bedreven is in het maken van culinaire hoogstandjes?
► thuis een mega-grote mixer heeft liggen en die als geen ander kan beroeren?
Perfect! Dan ben jij misschien wel geschikt om toe te treden tot onze vriendenkring!
We zijn steeds op zoek naar helpende handen, zowel om mee te vergaderen om onze activiteiten voor
te bereiden en te plannen (een 5-tal keer per jaar), als om te helpen op de activiteiten zelf met het
maken en uitdelen van eten en drinken.
Interesse?
Bevestig dan je enthousiasme door even een mailtje te sturen naar vriendenkring@scoutsborsbeek.be.
Hopelijk tot snel!
De enige echte vriendenkring

KAPOENEN
Hey allerliefste kapoentjes,
Deze taktie is een beetje anders dan anders. Voor elke vergadering hebben we een liedje voor
jullie in petto. We raden jullie aan om de taktie online raad te plegen en de link te openen.
Luister naar het liedje en dan zal je helemaal klaar zijn voor een spetterende vergadering!
Een dikke natte smakkerd XXX
De kapoenenleiding

Zondag 9 December: 9u30-12u ‘Kunnen wij het maken? -Bob De Bouwer’
JAAAAA, nou en of. Vandaag halen we onze beste knutselkunsten
naar boven. We zijn benieuwd wat voor moois jullie allemaal gaan
maken. Wie neemt er straks het prachtigste kunstwerk mee naar
huis?
https://www.youtube.com/watch?v=qnhOl9Ek3tQ

Zondag 16 december: 9u30-12u ‘10 miljoen -Samson en Gert’
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen of je geld
opdoen (aan cadeautjes voor de leiding uiteraard ;) ). Vandaag gaan we
testen wie er het snelst, het meeste geld kan verzamelen. Wij zijn al
benieuwd wie van jullie zich zal ontpoppen tot de grootste miljonair aller
tijden.
https://www.youtube.com/watch?v=lJdqe8kPyY0

Vrijdag 21 december: 18u30-20u00 ‘Dan is het kerstmis -Samson en Gert’
HO HO HO… Het is bijna kerstmis. Omdat wij eigenlijk één grote familie
zijn, gaan wij 21 december met jullie kerstmis vieren. Breng allemaal
een cadeautje mee van ongeveer 3 euro. Het moet zowel voor meisjes
als voor jongens tof zijn. Dit cadeautje mag om het even wat zijn, want
wij vinden alles leuk! Vergeet jullie kerstmuts en mooiste outfit niet aan
te doen!
https://www.youtube.com/watch?v=OMIGRPAhXsc

Vrijdag 11 januari: 18u30-20u00 ‘We are the champions -Queen’
Vandaag strijden jullie tegen elkaar. We zullen te weten komen wie
van jullie zich de slimste kapoen mag noemen. Voorbereidingen zijn
zeker toegestaan ;)). Zorg dat je een goede nachtrust hebt gehad
en dan wensen wij jullie veel succes. Tot dan!
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY

Zondag 20 januari: 9u30-12u00 ‘Filmster -K3’
Vandaag maken we het lekker gezellig! Jullie kunnen allemaal een
beetje langer blijven liggen in jullie bed, want je mag gewoon in je
pyjama komen! (wel warm aangekleed komen) En daarbij komt ook
nog dat we een film gaan zien vandaag! WOW, dit wordt één van de
leukste vergaderingen van het jaar! :O
Vergeet zeker jullie slaapzak en kussen niet!
https://www.youtube.com/watch?v=y-PLMpJ05v8

Zondag 27 januari: 9u30-12u00 ‘10.000 luchtballonnen -K3’
Maak jullie al maar klaar voor de leukste verrassing aller tijden. Om te
weten te komen wat deze verrassing is, zullen jullie naar de
vergadering moeten komen! SPANNEND!
https://www.youtube.com/watch?v=6fMwrdWmExg

Zondag 3 februari: 9u00-... ‘Laat het los -Frozen’
LAAT HET LOOOOOOS!!! LAAT HET LOOOOOOOOS!!
Vandaag zullen we het ijskasteel van Elsa opzoeken met een toffe
winterwandeling.
Neem allemaal jullie stapschoenen, een dikke winterjas, en
wanten/ muts maar mee!
Zelfs jullie mama’s en papa’s mogen meekomen. Verdere info volgt
nog.
https://www.youtube.com/watch?v=mTh0xqfgIsk

Zondag 10 februari: 9u30-12u00 ‘Op de kermis -K3’
“We spelen een spel vanavond!” Deze vergadering gaan we
gezelschapsspelletjes spelen, JIPPIE! Heb jij thuis zelf een super cool
gezelschapsspel liggen en zoek je nog vriendjes en vriendinnetjes om
mee te spelen? Neem het dan zeker mee vandaag! (wel best je
naam/familienaam op het spelletje zetten)
https://www.youtube.com/watch?v=Y1ICTqP5tWs&list=PLbB1kSgy_n4s
BLYNFAsTC-Qf80HVwK6fv&index=7

Zondag 17 februari: 9u30-12u00 ‘Liefde is overal -K3’
Vandaag halen we onze beste versiertrucs boven. Oefen al maar op
lange, melige brieven schrijven, valentijnsgedichtjes maken en zwoele
blikken trekken. Je zal namelijk al deze charmes nodig hebben
vandaag! Heb je stiekem wel een oogje op een andere kapoen? Dan
moet je zeker komen vandaag en je kans grijpen!
https://www.youtube.com/watch?v=rmOMUo4SwfY

Zondag 24 februari: 9u30-12u00 ‘Niet-verjaardagsfeest -K3’
Wie oh wie zou er jarig zijn? Vandaag zullen we het grootste
verjaardagsfeest ooit in Borsbeek organiseren. Bereid jullie al
maar voor op toffe liedjes, veel cadeautjes, slingers en zoooooo
veel meer.
https://www.youtube.com/watch?v=WTGcaksvqFY
1-2-3 maart: Groepsweekend ‘Ik neem je mee -Gers Perdoel’
Dit weekend gaan we op weekend met heel de scouts. Heel de
scouts horen wij jullie nu denken? Ja hoor, met alle takken!
Kans genoeg dus om heeeeel veeeeel nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes te maken. Hopelijk zien wij jullie met zijn allen
verschijnen want het wordt minstens even leuk als ons
kapoenenweekend! Verdere info volgt nog.
https://www.youtube.com/watch?v=UyTazPPWIKk
Wist-je-datjes:
● Wij het Noordpoolweekend super mega leuk vonden?
● Wij Matz zijn outfit heel origineel vonden?
● Hij een ijsblokje was?
● De andere kapoenen ook allemaal goed verkleed waren?
● Wij hopen dat er evenveel (of zelfs meer!) kapoenen meegaan op groepsweekend?
● Dat het groepsweekend super mega awesome gaat worden?!
● Dat de Lierse ooit de champions league gaat winnen?!!!
● Evert dit gaat kunnen meemaken?
● Dat wij binnenkort examens hebben?
● Dit eigenlijk giga toetsen zijn?
● Wij dit niet zo leuk vinden, omdat we dan af en toe een scoutsvergadering gaan
moeten missen?
● Wij wel ons best gaan doen om er zo veel mogelijk te staan?
● Wij jullie eigenlijk niet kunnen missen?
● Wij nu gaan afsluiten?
● Wij jullie nog een afscheidskusje geven?
● *afscheidskusje*
Jullie super mega leuke leiding,
Evert, Stien, Nikki en Nina

KABOUTERS
Zondag 9/12 (9.30-12.00): https://www.youtube.com/watch?v=7Qwl65BsANo
Tip: Camoufleer jezelf kabouters, het is oorlog…
********************************************************************************
Zondag 16/12 (9.30-12.00): https://www.youtube.com/watch?v=bESGLojNYSo
Tip: Doe allemaal jullie meest chique outfit aan!
********************************************************************************
Vrijdag 21/12 (18.30-20.30): https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY
Tip: Neem een cadeautje mee ter waarde van 2 a 3 euro!
********************************************************************************
Zondag 30/12 en 6/01 is het geen vergadering (Ooohh ☹), maar speciaal voor jullie hebben we
een paar liedjes voor jullie in thema (Ps: Gelukkig nieuwjaar van jullie leiding xxx):
https://www.youtube.com/watch?v=V8iWijAv5R4&gl=BE
https://www.youtube.com/watch?v=ahT4Kn3Xt6k
https://www.youtube.com/watch?v=2H0yWKdZM8g
********************************************************************************
Zondag 13/01 (9.30-12.00): https://www.youtube.com/watch?v=pna6Q85GekY
Tip: We love tante Rita <3
********************************************************************************
Zondag 20/01 (9.30-12.00): https://www.youtube.com/watch?v=fLexgOxsZu0
Tip: Vandaag doen we eens lekker lazy en relaxed!
********************************************************************************
Zondag 27/01 (9.30-12.00): https://www.youtube.com/watch?v=lSmIntuqFpk
Tip: Deze grave boy heeft voor jullie wat spelletjes geregeld vandaag!
********************************************************************************
Zondag 3/02 (9.00- … ): https://www.youtube.com/watch?v=moSFlvxnbgk
Tip: Vandaag gaan we wandelen in de sneeuw, #winterwandeling. Uren volgen nog!

********************************************************************************
Zondag 10/02 (9.30-12.00): https://www.youtube.com/watch?v=Hn5Cjb2WGQU
Tip: Een beetje Bbeek City verkennen.
********************************************************************************
Zondag 17/02 (9.30-12.00): https://www.youtube.com/watch?v=v9hMQu9lnD4&t=36s
Tip: Jullie vragen/zagen, jullie krijgen
********************************************************************************
Zondag 24/02 (9.30-12.00):
https://www.youtube.com/watch?v=_swivbEsD50&has_verified=1
Tip: Zorg ervoor dat de politie jullie niet vindt…
********************************************************************************
1-3 maart: https://www.youtube.com/watch?v=kB3_HUqHmJo
Tip: Misschien niet naar de zee, maar we zijn wel met z’n allen weg! (Verdere info volgt)
********************************************************************************

Wist-je-datjes
Wist je dat…
…wij de eerste maanden echt al superleuk vonden?
…we nu al uitkijken naar het kamp?
…je de links ook via de online taktie kan kopiëren?
…dit gemakkelijker is dan alles over te typen?
…als je toch liever alles over typt, de plaatsen waar precies een spatie staat eigenlijk
een liggend streepje is ( _ dit dus)?
…men vroeger dacht dat de aarde plat was?
…jullie allemaal fantastische bomma’s waren op weekend?
…de borsten van Bambo helemaal niet echt waren?
…al jullie leiding een kleine zus heeft?
Dikke kussen van Driemke, Jitter en Bambo xxxxxx

TAKTIE
HET WELPEN AVONTUUR

TAKTIE

TAKTIE
Wist-je-datjes?
-

De leiding het weekend heel leuk vond?
Wij wel een beetje misselijk waren van al dat snoep?
Iedereen zijn belofte kei goed heeft gedaan?
Foerier Joppe eigenlijk Frank heet?
Frank eigenlijk zijn achternaam is?
Zijn voornaam een groot geheim is?
Wij de voornaam misschien wel verklappen als jullie ons een cadeautje
geven?
Wij met de welpen graag de meeste marsepein willen verkopen?
Er een prijs is voor de beste verkoper?
Wij ook houden van gedichtjes zoals dit welpenavontuur-verhaaltje?
Wij hieronder onze lievelingsgedichtjes hebben gezet?

Wil je eens weten wat ik enorm haat?
Elke keer dat jij naar de wc gaat!
Een piske daar, een kakske hier,
Het is een hard leven als toiletpapier…

Rozen zijn rood,
Pisbloemen zijn geel,
Raad eens hoeveel marsepein
Ik in november naar binnen speel.
Zo’n blok van een kilo,
Op een uur in z’n geheel.

Er was eens een welp die op kattenvoer kauwde,
Na zes blikken zat hij vol,
Al dat voer nam zijn tol,
Hij praatte niet meer maar miauwde.

Als een vogel op je kakt is dat niet fijn,
Het is heel vies, daar ga ik niet om liegen,

De leiding is leuk,
De leiding is lief,
Ik hou van de leiding,
Ze zijn mijn hartendief!

Maar onthoud dat er altijd ergere dingen zijn,
Wees bijvoorbeeld blij dat olifanten niet vliegen!

Tommeke gaat zondag Fortnite spelen,
Toch ben ik zeker dat hij zich harder zal vervelen
Dan de welpen van Scouts Borsbeek
Op zondagochtend elke week
Kusjes, Baloe, Bagheera en Chikai

Dag liefste Snollebollekes van ons <3 !! Na een spetterende eerste paar maanden hebben wij
een spiksplinternieuwe taktie voor jullie. Pak een snackje, zet je gezellig in de zetel en
ontdek wat wij voor jullie hebben gepland de volgende drie maanden… Spanneeeend!!!

VRIJDAG 7/12 (19u30-21u30)

De leiding eet graag. Dat is een feit. Wij hebben gehoord dat jullie graag koken; Perfecte
combinatie lijkt ons! Om vanavond een heus eetfestijn te kunnen organiseren vragen we dat
iedereen €3 meeneemt. Eet vanavond thuis dus geen avondeten, want we eten op de
scouts!

VRIJDAG 14/12 (17u30-20u00)

Op weekend hebben jullie allemaal al bewezen dat jullie echte topdanseressen zijn! Vandaag
gaan we daar een score op plakken. De dance battle der dance battles wordt vanavond
gestreden…

VRIJDAG 21/12 (19u30-21u30)

Wat is een kerstfeestje zonder cadeautjes?? Ook een leuk feestje, maar dat is niet het punt
dat we willen maken hihi. Neem allemaal een cadeautje van maximum €2 mee om één van

je mede-jonggidsen of leiding heel gelukkig mee te maken! Kleed je ook allemaal netjes aan
voor het feestje, uniform hoeft dus niet vanavond.

Zondag 30/12 en 6/1

VRIJDAG 11/1 (19u30-21u30)

Om het koude winterweer te trotseren, doen we vanavond een gezellige
gezelschapsspelletjes avond. Je mag allemaal een gezelschapsspelletje meenemen als je er
thuis eentje hebt liggen. Pret verzekerd!

VRIJDAG 18/1 (19u30-21u30)

Wie is de slimste? Wie weet het meeste over zoogdieren? Wie weet het meeste over
Ambiorix? Wie weet het meeste over…? Kom je algemene kennis testen op onze quiz!

ZATERDAG 26 - zondag 27/1 (van 20u tot 12u)

Heel de avond roddelen, geheimen delen en lachen: Dat zijn de ingrediënten voor een
geslaagde sleepover! Neem allemaal je pyjama, slaapzak, matje, knuffel mee, want we
slapen vannacht samen in het lokaal, joepie!

Zondag 3/2: Winterwandeling (uren volgen nog)

Met heel de scouts op wandel naar een nog niet vernoemd paradijs. De droom van elke
scout, niet? Meer info volgt via mail.

Zondag 10/2: Valentijn (9u30-12u00)

HET IS GEEN VERGADERING MET DE JONGVERKENNERS!!! Want wij zijn goeie leiding en wij
weten dat jullie dat niet willen. Voila, nu moet ge zeker komen! Als een jongverkenner dit
leest; Sorry, de jonggidsen zien jullie precies niet graag L

Zondag 17/2 (9u30-12u00)

Dikke Lu is teruuuuuug! En nu heeft hij heel zijn familie meegenomen (dat zijn jullie dus hé).
Kom allemaal als een dikkertje naar de scouts, je moet dus niet je hemd aanhebben.

Weekend: 22-24/2 (brief volgt nog)

DUODAGEEEUNNNN, YESSSSSSS! Let op, dit is GEEN weekend voor de eerste en
tweedejaars. Jullie mogen dit weekend uitslapen. De derdejaars gaan op weekend met alle
derdejaars van ons prachtige district Morckhoven. Derdejaars, jullie krijgen meer info via
een briefje xxx

Weekend: 1-3/3 (brief volgt nog)

We gaan dit weekend op weekend met heel de scouts. Da wordt super zalig, sowieso. Meer
info volgt via mail/brief.
Doei liefste schatjes, wij zien jullie heel graag
Veel kusjes
De leiding aka Marijana en Hannah

En nu, naar de jarenlange traditie, de wist-je-datjes:
Wist-je-dat:

Jow JV’s!
Je kent het gezegde wel: Hoe meer takties, hoe meer vreugd! Daarom hebben wij weer een
nieuw exemplaar voorzien, speciaal voor jullie! Zijn jullie ook zo hyped als wij? Lees dan zeker
verder!

Zondag 9 december: 9u30-12u
Vandaag nemen we deel aan de PARALYMPICS. Tuur is namelijk niet zo goed in sport, dus leek
het mij een goed idee om vandaag héél véél sporten te spelen. MAAR met een twist! Om Tuur
een kans te geven spelen we met verschillende handicaps. Blinde voetbal, Baseball voor doven,
400m sprint zonder benen! Mannekes ge gaat wat meemaken! Kom verkleed als fanatieke
sportman!

Zondag 16 december: 9u30-12u
Vandaag gaan we kooooken! Jaaaa WEL niet enkel Doris staat vandaag in de keuken, Jullie
gaan allemaal samen een lekker gerechje klaarmaken zoals Sergio Herman zou zeggen!
Noot van Doris: “Tuur en Matthias, jullie zijn eeech kut met peren.”

Tuur

Matthias

Zondag 23 december: 9u30-12u
Kerstfeestje
Ho Ho hooo, binnenkort passeert de kerstman weer langs jullie thuis
maar eerst komt hij even langs het mertensplein een hapje eten, want
wij doen namelijk het Gi-GA-GROTE KERSTFEEST! (Wooehooew)
Neem allemaal 2 euries mee en voorzie een cadeautje (liefst ingepakt)
van ongeveer 3-4 euries voor een andere, leuke jongverkenner.
Ps: Ohja, wie het leukste verkleed komt krijgt een extra cadeautje hihi!

Zondag 30 december: Geen vergadering
Vandaag zijn wij lekkere gerechten en dessertjes aan het maken voor morgenavond, dus
helaas hebben wij geen tijd om ook nog eens jullie te amuseren… Volgend jaar staan we wel
terug paraat voor jullie (hahahah…)
Noot van Doris: “Ha-ha.”

Zondag 6 januari: Geen vergadering
Door al die lekkere gerechten en dessertjes hebben wij
vorig jaar nog zoooveeel gesnoept dat we ni nog steeds ziek
in ons bed liggen pfff… volgende week zijn we terug!
Ps: Eigenlijk is enkel matthias ziek, want hij is de grote
snoeper van ons 3. Doris en Tuur zijn gewoon goede
studenten en zijn volop aan het blokken voor de examens
deze maand.
Noot van Doris: “Matthias is niet zo’n goede student. Hihi.”

RAADSEL:Wat klopt er niet aan
deze foto?

Vrijdag 11 januari: 19u-21u30: Anti-Driekoningenvergadering
Matthias wilde graag vandaag een driekoningen-vergadering plannen. Matthias is niet zo
snugger en had er niet bij nagedacht dat driekoningen vorige week was toen hij zo ziek was
van al dat gesnoep. We spelen dan maar een anti-driekoningen vergadering… (spannend hé).
Vrijdag 18 januari: 19u-21u30: Klakkenbuizenspel
Al wie zin heeft in een zaaaalig, avontuurlijk, de max, mannelijk (Noot van Doris:
“Excuseer?”) klakkebuizenspel in het fort moet zeker komen vanavond (hehe). De
bangerikken blijven best thuis (wooooeh)!
Ps: We hebben geen bangeriken bij ons in de scouts hé, dus we verwachten jullie allemaal!!!
Pps: Kom allemaal donker en gecamoufleerd verkleed!
Vrijdag 25 januari: 19u-21u30: Friturentocht
Frituurentoocht !!!! Zie maar allemaal dat ge niet hebt gegeten voor je naar de vergadering
komt! We kopen vandaag alle bitterballen van de frituur op. Of kopen we het grootste pak
friet van heel belgië? Wie kan er het snelst een curryworst op? Geen stress mama’s en
papa’s, Tuur kan heel goed het Heimlichmanoeuvre. Dus alles kids.
Ps: Raadsel: Wat hebben Tuur en Matthias niet?

Zondag 3 februari: 9u-…

Winterwandeling

Vandaag trekken we allemaal onze stapschoenen aan, smeren we ons lunchpakket, kleden
we ons warm aan en nemen een thermos thee mee waaaaant we gaan allemaal samen op
WINTERWANDELING!!!!!! HOERA!
Zondag 10 februari: 9u30-12u: Pokémonvergadering
Vandaag gaan we op pokémon jacht! Ik heb vernomen dat er
in het fort enkele grote pokémons te vinden zijn. Jullie zullen
sterke pokédexs nodig hebben en veel combat points ofzoiet.
Geene stress mannen ik snap ook niks van pokémon. Maar
hopelijk is Joren erbij deze vergadering. Dan komt dat wel
goed!!!

Zondag 17 februari: 9u30-12u: Trouwvergadering
Vandaag gaat er iemand trouwen!!! Wie? Dat weten we nog niet, maar wat we wel weten is
dat er bij elke trouw een heus feest is een prachtige ceremonie en rijst! We zullen vandaag
proberen de ideale trouw in mekaar te steken. Niks mag ontbreken. Verkleed je als een
feestbeest!
Weekend 22-23-24 februari: Duodagen
De 1e en 2e jaars mogen nu lekker een weekendje uitslapen want de 3e jaars gaan samen met
de leiding op DUO-dagen! Woooeeehoooew, uitslapen is keitof! Woooehoooew samen op
weekend met de leiding en andere scoutsen uit het district is keitof!
Meer info voor de 3e jaars volgt later xxx
Zondag 2-3-4 maart: Groepsweekend
We hebben dit jaar al verschillende weekends gehad maar we missen toch nog wel het
àllertofste weekend van het jaar, namelijk het groepsweekend!!!
Meer info volgt later xxx
WIST-JE-DAAAAAAAT….
• Wij het weekend uiterst geslaagd en vooral enorm plezant vonden?
• Wij hopen dat jullie die mening delen?
• Wij er ook nog steeds niet uit zien of we bij de vrouw de borsten of de kont
belangrijker vinden?
• De beloftjeJV’s hier wel steeds heel netjes op geantwoord hebben
• Dit zo hoort natuurlijk
• Doris best trots op jullie is
• Doris zelf wel niet zo netjes is
• Doris heel de grote zaal op weekend rondgeschuurd heeft met Matthias
• Tuur af en toe een handje geholpen heeft met de aftrekker
• Jullie leiding daarom een topteam is
• Jullie daarom topleden zijn
• Het verdere jaar daarom een topscoutsjaar gaat worden
• BBaaaaaaaj
Veel liefde!
Ik weet het
nog altijd
niet..

Jow gidskes, eindelijk weer een nieuwe taxi! De komende
vergaderingen gaan we een beetje roadtrippen rond de wereld.
Om op onze bestemmingen te geraken hebben we natuurlijk
wel vervoer nodig. Daarom hebben we de hulp van onze matti
‘Juan’. Traxidriver van het wereldberoemde taxibedrijf ‘Gidsen
Taxi’. Dus stap maar in en dan starten we bij het begin.

Zaterdag 8 december 19u30 – 22u00: naar de Noordpool
De Noordpool is bestemming nummer één. Met een slee brengt Juan ons daar
heen. Het is daar echt heel koud. Handschoenen en dikke sokken zijn dus zeker
niet fout! Neem ook je fiets mee dan, wie weet staat Juan wel in panne.

Vrijdag 14 december 19u30-22u00: naar Syrië
De route naar Syrië is gevaarlijk en ongesteld, maar Juan rijdt ons er naar heen als een echte held.
Het weer is er donker en kil maar dat in vergelijking met vorige week niet zo’n groot verschil. Die
kleren terug aan doen is best een goed idee en jouw fiets neem je ook maar mee.

Vrijdag 21 december 20u00-22u30: naar Fin(e)land
In Fin(e)land woont een braaf rijk man, jammer genoeg is het niet Juan. Hij is
al heel oud en wijs en ook een beetje grijs. Met spijt in zijn hart is hij niet in zijn
land, daarom neem je zelf maar een pakje bij de hand. Vijf euro zal wel genoeg
zijn, want ook wij schijten geen robijn.

Vrijdag 11 januari: 19u30-22u00 naar Amerika

Meet
Oscar…

Juan brengt ons vandaag naar een speciaal plek, zijn vriend Oscar met zijn
luide bek. Zijn uiterlijk is fijn om naar te kijken, maar dat zal deze avond wel
voor jullie blijken. Oscar is zo heet als de planeet, maar van de chauffage
hebben wij geen weet. Kruip gezellig onder een dekentje met ons, dan
genieten we samen met hem onder de dons.

Vrijdag 18 januari 19u30-22u00: naar Las Vegas
Vegas baby here we come. We stellen jullie gameskills op de som. Zie
er uit als een echte bom. Make-up is zelfs een must, wie weet word je
wel gekust.

Vrijdag 25 januari 19u30-22u00: naar China Town
Vandaag licht Juan ons hart helemaal op, hij brengt ons naar China en dat
vinden wij allemaal top. In deze tijd van het jaar is het zelfs in China koud,
geen sjaal en handschoenen vinden wij heel stout. Vergeet ook geen
pamper aan te slaan, want jullie gaan zo hard verschieten als een kromme
banaan.

Zondag 3 februari uren volgen nog: naar Sibe(e)rië
Hopelijk zien we tijdens deze winterse wandeling geen beren, maar
kunnen we over volgens in de natuur leren. Juan is onze gids in spé,
hopelijk moet hij niet naar de plée. We hopen jullie talrijk te zien of
hebben jullie liever slaag misschien?
Maar leiding, ik
haat
verrassingen!
Zondag 10 februari 9u30-12u00: naar Madagaskar
Vandaag brengt Juan ons naar Madagaskar en ook wij weten
niet waarom. De verrassingen daar gaat het om. Juan zit vol
plezier, kom maar want het wordt gier…..(en).

Zondag 17 februari 9u30-12u00: naar Parijs
Wij hebben een klein vermoeden dat Juan een klein oogske op de gidskes
heeft.
Hij wordt altijd zo rood als een kreeft. We gaan de liefde ten volle beleven,
hopelijk blijven de mannen niet aan jullie kleven. Juan gaat niet weten wat hij
ziet, hij vindt jullie allemaal een top griet.

Zondag 24 februari 9u30-12u00: naar Albanië
Onze voorlaatste bestemming vindt ook Juan een beetje eng. We hebben
bang voor een pistool….beng. De maffia zit ons op de hielen, maar we zullen
er niet voor knielen. Kom deze vergadering met al je moed, dan komt het wel
goed.
1-3 maart uren volgen nog: op groepsweekend
Seee yaaaa
laterrrr girls

XOXO

LEL

Juan is zo een lieve vent, hij zet ons af waar iedereen ons kent. Voor
deze taxi is het de laatste stop, dus kom maar mee hop, hop. Van onze
taxi met Juan nemen we afscheid met een traan, en hier is de taxi echt
gedaan.

Taktie 2
Epic Mealtime,

Vrijdag 7 December 19u – 22u Foorbal
wij willen voetballen
wij willen voetballen
ik word zeker de held
van het voetbalveld
wij willen voetballen
wij willen voetballen
er is niets aan te doen
wij worden kampioen
wij willen voetballen
meneer de burgemeester
die speelt op de rechterflank
meneer Spaghetti die zit
taart te eten op de bank

Vrijdag 14 December 19u – 22u: Een film
The SpongeBob SquarePants Movie: SpongeBob
SquarePants takes leave from the town of Bikini
Bottom in order to track down King Neptune's
stolen crown.

23 December – Kerstfeestje
De Samson & Gert Kerstshow is een echte klassieker geworden. Elk jaar tijdens de kerstvakantie
beleven dan ook duizenden gezinnen een heerlijk dagje uit. Eerst lekker genieten van een sfeervolle
show met een indrukwekkend showballet en kinderkoor, een live-orkest en een prachtig decor.
Natuurlijk zijn de Burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen ook van de partij. Dat is zoals steeds
lachen met hun grapjes, meebrullen met de grootste hits en proeven van de gezellige kerstsfeer.

13 Januari – Casino Royal
Blackjack, Poker, Roulette, Craps, Baccarat, Keno, …
Of kijken we gewoon de James Bond film?

20 Januari 11u30 - 13u: Epic Mealtime
Skip da ontbijt maar al want vandaag is er veel te veel eten.
Degoutant als ge er bij nadenkt…
Die massaproductie van de westerse wereld terwijl er zoveel mensen moeten vechten of wat dan
ook om te overleven.

27 Januari – Highlandgames
De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit de hooglanden
van Schotland. Nog steeds worden er ieder jaar Highland Games gehouden, tegenwoordig ook buiten
Schotland. Het grootste Highland Games-evenement wordt jaarlijks gehouden op het Mertensplein
in Borsbeek. De Highland Games omvatten onder meer zware atletische wedstrijdonderdelen.

3 Februari 9u - … : Winterwandeling
Meer info volgt later

10 Februari – Playervergadering
Scouts en playen is zoals ne pistolet met salami, mayonaise en ketchup (da moet ge echt is
proberen). Jullie zullen vandaag alle maar dan ook ALLE tips & tricks leren van jullie eigen leiding.
Nathan Weyn: vader van 3, echtgenoot van 3 (geweest) en lijkt zeer sterk op deze man in
onderstaande illustratie
Tim Wuyts: muzikant, dus heeft iedere week wel iemand anders. (iedere week een nieuwe SOA)
YOLOOOOOOOO
Victor Verhaegen: perfecte schoonzoon, hoofs gedrag (nobel, nederig, gentleman, trouw, eerlijk)

17 Februari – Valentijn
Jullie favoriete vergadering is er weeeeer.
Jullie leiding heeft de taktie zo goed gepland dat jullie vandaag DE vrouw van jullie leven gaan vinden.
Jullie zullen echter nog enkele jaartjes moeten wachten om kinderen te maken.
Jullie gaan de leiding zo dankbaar zijn na deze zondag!!
17/02/19 ‘the day YOU found YOURS’
Graag gedaan

23 Februari – Quiz
Voor centjes te verdienen organiseren we vandaag een quiz. Meer info volgt.

2-3-4 Maart: Groepsweekend
Zoals elk jaar gaan we met heel de 70 op weekend. Pret gegarandeerd!
Meer info volgt.

Adres
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Vogelzangstraat 24
Jozef de Hasquestraat 7
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E-mail
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Adres
Diepenbeekvelde 2
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Adressenlijst 2017 - 2018
Kapoenenleiding
Naam
Evert Verswyvel
Nina Van Den Keybus
Stien Kiebooms
Nikki Severyns

Kabouterleiding
Naam
Ruben Bogaerts
Marthe Mesens
Laure Cleyhens

Welpenleiding
Naam
Veerle Moyson
Torre Stoop
Robbe Martens

Jonggidsenleiding
Naam
Hannah Van Mechelen
Marijana Lipovac

Jongverkennerleiding
Naam
Doris Van Boxem
Tuur Wissels
Matthias Mevis

Gidsenleiding
Naam
Liese Verswyvel
Evelien Dierickx-Visschers
Loeka Stoop

Verkennerleiding
Naam
Nathan Weyn
Tim Wuyts
Victor Verhaegen

Groepsleiding
Naam
Ivana Lipovac
Leonie Van Boxem
Robin Smets
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Naam
Gerben Cosemans
Laurent Wauters
Joren Van De Vondel
Jelle Dangez
Raf Boumans
Lars Galliaert
Brent Parys
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Naam
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03/322.61.34
03/321.66.46
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Granvellelaan 12
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