


Beste ouders en leden,  

 

De gezelligste tijd van het jaar is er, samen met onze tweede taktie. We willen jullie alvast 

prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen vanuit de hele leidingsploeg! Ook 

voor deze periode hebben we een aantal leuke activiteiten gepland.  

 

Vrijdag 13 januari: Nieuwjaarsreceptie stam 
Alle vergaderingen gaan dit weekend op vrijdag door. De oudleidingswerking van onze 

scouts organiseert op deze vrijdag avond een gezellige nieuwjaarsreceptie! Terwijl onze 

leden zich amuseren met hun leiding kunnen de ouders een drankje drinken en een 

babbeltje doen rond een warm vuurtje. Alle info en uren volgen via mail.  

 

12 februari: Winterwandeling  
Voor één keertje mogen mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s,… mee naar de scouts. 

Na de wandeling zorgt onze vriendenkring voor iets lekker warm. Hopelijk zijn jullie allemaal 

talrijk aanwezig op deze leuke winterwandeling! Alle uren en praktische info krijgen jullie 

later via mail.  

 

3-5 maart: Groepsweekend 
Met heel de scouts op weekend, das goesting! Naar jaarlijkse gewoonte gaan we dit 

weekend met alle takken samen op weekend. Alle info volgt via mail.  

 

Een overzicht van de kampdata:  

 KAMPDATA 

KAPOENEN 25-31 juli 

KABOUTERS 21-31 juli 

WELPEN 

JONGGIDSEN 16 (derdejaars) of 17-31 juli 

JONGVERKENNERS 

GIDSEN 

VERKENNERS 

   

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

 

Een stevige linker,  

Torre, Liese, Evelien en Marijana  



za 1 di 1 do 1 zo 1 Nieuwjaar wo 1 wo 1 za 1 ma 1 do 1

zo 2 wo 2 vr 2 ma 2 do 2 do 2 zo 2 di 2 vr 2

ma 3 do 3 za 3 di 3 vr 3 vr 3 ma 3 Paasvakantie wo 3 za 3

di 4 vr 4 zo 4 Sint wo 4 za 4 za 4 Groepsweekend di 4 do 4 zo 4

wo 5 za 5 Weekend kapoenen + kabouters + JVma 5 do 5 zo 5 zo 5 Groepsweekend wo 5 vr 5 ma 5

do 6 zo 6 Weekend kapoenen + kabouters + JVdi 6 vr 6 ma 6 ma 6 do 6 za 6 di 6

vr 7 ma 7 wo 7 za 7 di 7 di 7 vr 7 zo 7 wo 7

za 8 di 8 do 8 zo 8 wo 8 wo 8 za 8 LOL weekend ma 8 do 8

zo 9 wo 9 vr 9 ma 9 do 9 do 9 zo 9 LOL weekend di 9 vr 9

ma 10 do 10 za 10 di 10 vr 10 vr 10 ma 10 wo 10 za 10

di 11 vr 11 zo 11 wo 11 za 11 za 11 Pitaslag di 11 do 11 zo 11

wo 12 za 12 ma 12 do 12 zo 12 Winterwandeling zo 12 Pitaslag wo 12 vr 12 ma 12

do 13 zo 13 Marsepein verkoop di 13 vr 13 ma 13 ma 13 do 13 za 13 di 13

vr 14 ma 14 wo 14 za 14 di 14 di 14 vr 14 zo 14
Kapoenen- en 
wouterdag wo 14

za 15 Italiaslag di 15 do 15 zo 15 wo 15 wo 15 za 15 ma 15 do 15

zo 16 Italiaslag wo 16 vr 16 ma 16 do 16 do 16 zo 16 di 16 vr 16

ma 17 do 17 za 17 di 17 vr 17 vr 17 ma 17 wo 17 za 17

di 18 vr 18 zo 18 wo 18 za 18 za 18 di 18 do 18 zo 18

wo 19 za 19 SJB ma 19 do 19 zo 19 zo 19 wo 19 vr 19 ma 19

do 20 zo 20 SJB di 20 vr 20 ma 20 Krokusvakantie ma 20 do 20 za 20 di 20

vr 21
Dag van de 
jeugdbeweging ma 21 wo 21 za 21 di 21 di 21 vr 21 Mucho Mojito zo 21 wo 21

za 22
Weekend JG + 
Gidsen di 22 do 22 zo 22 wo 22 wo 22 za 22 ma 22 do 22

zo 23
Weekend JG + 
Gidsen wo 23 vr 23 ma 23 do 23 do 23 zo 23 Oudervergadering di 23 vr 23

ma 24 do 24 za 24 di 24 vr 24 vr 24 ma 24 wo 24 za 24

di 25 vr 25 zo 25 wo 25 za 25 Duodagen za 25 Giverdagen di 25 do 25 zo 25 Groepsdag + BBQ

wo 26 za 26 ma 26 do 26 zo 26 Duodagen zo 26 Giverdagen wo 26 vr 26 ma 26

do 27 zo 27 di 27 vr 27 ma 27 ma 27 do 27 za 27 di 27

vr 28 ma 28 wo 28 za 28 di 28 di 28 vr 28 zo 28 wo 28

za 29
Weekend Welpen + 
Verkenners di 29 do 29 zo 29 wo 29 za 29 ma 29 Jaarmarkt do 29

zo 30
Weekend Welpen + 
Verkenners wo 30 vr 30 ma 30 do 30 zo 30 di 30 vr 30

ma 31 Herfstvakantie za 31 di 31 vr 31 wo 31

okt.-22 nov.-22 dec.-22 jan.-23 feb.-23 mrt.-23 apr.-23 mei.-23 jun.-23



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. 



DE ENIGE ECHTE VRIENDENKRING 

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?

Ben jij iemand die:

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 VRIENDENKRING PRESENTS

ACTIVITEITEN 2022-2023

12/02 - WINTERWANDELING
23/04 - BRUNCH

25/06 - BBQ

we want
you!



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(steeds @scoutsborsbeek.be) 

GROEPSRAAD VRIENDENKRING MATERIAALTEAM STAM 

De (groeps)leiding 
die steeds paraat 

staan om de leden 
onvergetelijke 

zondagen, 
weekends en 

kampen te 
bezorgen 

 

Organisatie van 
activiteiten voor 
ouders, leden, 

sympathisanten van 
de scouts 

(bv. eettent 
overgang, 

kaas&wijn, brunch, 
bbq) 

Organisatie van 
activiteiten door en 

voor oud-leiding 
(bv. bal, dropping, 

oud-leidings-
weekend, …) 

Verhuur en klein 
onderhoud van 

materiaal 
(bv. gasbekkens, 

tenten, tafels, 
banken,  

grote potten,  
barbecues, …) 

groepsleiding@ 
 

vriendenkring@ 
 

materiaalkot@ 
 

stam@ 
 

BEHEERSCOMITÉ 

Ondersteunend comité bestaande uit 
personen uit de 4 afdelingen hierboven.  

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

grote aankopen 

beheer@scoutsborsbeek.be 
 



 
  

KAPOENEN 
Jowww kapoenen! Nu dat jullie allemaal echte superhelden geworden zijn op ons kei 

cool kapoenenweekend is het dringend tijd voor de nieuwe taktie! Spanneend!     
In deze taktie maken we een reis door de tijd.  

Ready for take-off? 
 



 

 
  

18 december 2000 V.C. 
9:30- 12:00 

 
  Egyptenaren vergadering 

 
Hopelijk zijn jullie niet bang 

van mummies want onze 
volgende stop is bij de 

Egyptenaren. Op het einde 
van deze vergadering kunnen 

jullie allemaal piramides 
bouwen als de beste! 

 

23 december jaar 0  
18:00- 20:00  

 
geboorte van Jezus 

 
Vandaag vieren we de geboorte 

van Jezus met een groot feest! En 
bij een feestje horen natuurlijk 

ook cadeautjes 😉 Jullie mogen 
allemaal een pakje meenemen ter 

waarde van €5. 
 

11 december 10 000 V.C. 
9:30- 12:00  

 
 prehistorie vergadering 

 
Vandaag start onze reis in de 
tijd. We gaan helemaal terug 

naar de prehistorie. We 
ontdekken de tijd van vuur, 
jagen, en de wilde natuur. 

 



 
  

13 januari 400 N.C. 
18:00- 20:00 

 
Grieken en Romeinen vergadering 

 
Wat kwam eerst, de kip of het ei? 

 
Hoe werkt een spiegel? 

 
Waarom zijn kapoenen zo vroeg wakker? 

 
Allemaal moeilijke vragen. 

Hopelijk zijn jullie door de lange kerstvakantie 
nog niet vergeten wat jullie op school geleerd 
hebben want vandaag ontdekken we wie de 

aller slimste kapoen is! 

20 januari 
18:00- 20:00 

 
omgekeerde vergadering 

 
Door al dat tijdreizen zijn we 

helemaal in de war en 
ondersteboven. 

Daarom kan een omgekeerde 
vergadering zeker niet 

ontbreken! Leer maar alvast 
achteruit wandelen en trek je 

uniform vandaag maar 
achterstevoren aan. 

1 en 6 januari 
geen vergadering 

 
Deze weken is het jammer 

genoeg geen scouts maar de 
leiding wenst jullie een vrolijke 

kerst en een heel gelukkig 
nieuwjaar!!! 



  

29 januari 1300 
9:30- 12:00 

 
middeleeuwen vergadering 

 
We zijn met onze reis 

aangekomen in het tijdperk van 
de middeleeuwen. We 

ontdekken alles over de 
middeleeuwen tijdens het grote 

middeleeuwen spel.  
 
 

5 februari 1700 
9:30- 12:00 

 
ontdekkingsreiziger vergadering 

 
Wie ontdekte Amerika? Waar 

ligt het meeste goud? 
Op deze ontdekkingstocht gaan 

we opzoek naar de grootste 
buit. 

 
 

12 februari 
(uren volgen nog) 

 
winterwandeling 

 
We zetten onze reis door de tijd 

deze week even stop om een 
leuke winterwandeling door de 

sneeuw te doen. Doe jullie 
warmste mutsen en sjaals maar 

aan! 
 
 



 

  

19  februari 1900 
9:30- 12:00 

 
 uitvinders vergadering 

 
Zonder raketten, coole 
uitvindingen en gekke 

experimenten kunnen we 
natuurlijk niet door de tijd 

reizen. Vandaag gaan we eens 
kijken of jullie naast tijdreizigers 

ook goede uitvinders en 
professors zijn. 

 
 
 
 26 februari 

9:30- 12:00 
 

ruimte vergadering 
 

Nu we helemaal terug in de tijd 
gereisd zijn, kunnen we voor de 

laatste vergadering van deze 
taktie eens verder in de tijd 
reizen! Benieuwd wat we 
onderweg allemaal gaan 

tegenkomen? 
 
 

3-5 maart: groepsweekend 
(uren volgen nog) 

 
Joepie, het is weeral tijd om op 

weekend te gaan! Deze keer 
gaan we niet alleen met de 

kapoenen maar met alle takken 
van de scouts. 

Meer info volgt via mail. 
 
 



r 

Wist je dat….. 
 

Wij het een super leuk weekend vonden met jullie? 
 

Jullie als stoere kapoenen er voor gezorgd hebben dat we Tuur hebben kunnen 
bevrijden? 

 
Tuur jullie heel dankbaar is? 

 
Wij jullie verkleedkleren geweldig vonden? 

 
Wij weeral super toffe vergaderingen hebben klaarstaan voor jullie? 

 
Wij uitkijken naar een gezellig kerstfeestje met jullie? 

 
Wij niet kunnen wachten om een sneeuwballengevecht te doen? 

 
Wij tijdreizen mega cool vinden? 

 
Jullie de allerleukste leiding hebben? 

 
 
 
 
 
 
 



KABOUTERS
Allerliefste kabouters, in deze taktie sturen we allemaal postkaartjes jullie kant op voor de
leukste vergaderingen die er weer aankomen!! Hopelijk zijn ze allemaal goed aangekomen
en zien we jullie allemaal verschijnen op de vergadering! 







Wist-je-dat…
❤ De sint op bezoek komt op de scouts?
❤ Wij daarom hopen dat jullie allemaal braaf geweest zijn
❤ Ze jullie anders gaan meenemen naar Spanje in de zak van Sinterklaas
❤ Wij jullie dan heel hard gaan missen
❤ Jullie dan niet mee op groepsweekend zouden kunnen gaan
❤ Wij al heeeeel veel zin hebben in het groepsweekend
❤ Kevy en Wapsie allebei bijna jarig zijn
❤ Onze examens ook bijna beginnen en we daarom vergaderingen op vrijdag

hebben

Dikke kussen jullie allerliefste leiding XXXXXXXXXXX
Bambo, Filoen, Kevy, Knar, Wapsie en Wonk











Time to BeReal.  
 

 Liefste jonggidsen, deze coole app kennen jullie ondertussen wel. Wij gaan niet 
voor BeFake, maar voor allemaal REAL plezier! Jullie hebben dus iedere week 

2,5 uur de tijd om jullie favoriete moment vast te leggen!  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijdag 23/12 (uren volgen) Kerstfeestje 
All I want for Christmas is food! Allemaal 

chique kledij aandoen en een cadeautje 

meepakken voor een andere Jonggids! 

(zelf maken of onder de 5 euro).  

 

Zondag 11/12 (09:30 - 12.00) 
Escaperoom 

Time to escape…  

Zondag 04/12 (9:30 – 12.00) Sinterklaas 
DE SINT IS GEWEEST!!! Hopelijk worden 

we niet in de zak gestopt…  

 

Vrijdag 16/12 (uren volgen) Verrassing 
SURPRISEEE!!! 

 

 

 

 



 

  

Zondag 08/01 (GEEN VERGADERING) 
Nog gezellig de kerstvakantie afsluiten 

met de fammmm 

Vrijdag 13/01 (19:30 – 21:30) Just Dance 
Dancing queens!! Ook is er deze avond 

een receptie voor de ouders waarvoor 

verdere info nog volgt. 
 

Zondag 29/01 (09:30 - 12.00) Shrek 
Ajuin als sssnack? 

Zondag 05/02 (09:30 - 12.00) Technieken 
Eindelijk deftig leren kaartlezen, want 

vorige dropping was gene vette…  

Zondag 01/12 (GEEN VERGADERING) 
Even bekomen van oudejaarsavond. 

Vrijdag 20/01 (19:30 – 21:30) filmavond  
Cinemake met de babes <3 

 

MEANGIRLS 



 

 

Wist je dat… 
• We echt fan zijn van deze taktie  

• We het een super slay weekend vonden  

• Sara nog altijd spaghetti- resten op haar kleren heeft 

• De winterwandeling de leukste vergadering is van het jaar  

• Dora echt kei excited is voor Kerstmis 

• Jade ook want haar kerstboom staat al sinds oktober  

• PJ meer fan is van duodagen 

• Dit weekend enkel voor de derdejaars is 

• Iedereen wel mee mag op groepsweekend  

• Robbe de crush is van alle jonggidsen hehe 

• Lukas kei goed Frans kan spreken 

• Dit het einde was van onze taktie 

• Mopje nu pas 

• Hahaha 

• Lol 

• Love you babes xxx 

Vrijdag 24/02 - zondag 26/02 Duodagen 
Vibende met de derdejaars op Duodagen! 

Eerste en tweedejaars mogen vandaag 

uitslapen! ( Verdere info volgt nog.) 

Zondag 12/02 (uren volgen) 
Winterwandeling 
Jippie! Iedereen doet mee, woehoe! Het is 

heel koud, alle geluk heb ik mijn dikke jas en 

wandelschoenen aan! 

Zondag 19/02 (09:30 - 12.00) 
Verjaardagfeestje 
BIRTHDAY GIRLL SARAA! SLAYY! TRAM 2!!  

 

Vrijdag 03/03 - zondag 05/03 
Groepsweekend 
OMG! OP GROEPSWEEKEND MET HEEL DE 

70! LITTIIEEE! (Verdere info volgt nog)  

 



Oeps, zo te zien is niet iedereen even braaf geweest dit jaar. Er zijn toch
een aantal namen op de naughty list terechtgekomen. Niet getreurd,
vandaag spelen we een spel waardoor iedereen weer van de naughty list
kan afgeraken

Jongverkenners

4/12/2022

Duration 9:30-12:00

Joowww, dag jongveekenners. In onze spotify-playlist
vinden jullie onze vergaderingen van december tot maart
terug. Als jullie mee willen genieten van onze playlist, kan

je de code scannen!  

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Hopelijk zijn jullie allemaal heel
braaf geweest dit jaar, en komen jullie niet op de naughty list van de Sint
te staan. Zet ‘s nachts zeker een schoen met wortelen, appels,
suikerklontjes, … in de gang en kom zien hoe de Sint en zijn pieten op
deze dag naar het Mertensplein komen. 

11/12/2022

Duration 9:30-12:00

18/12/2022

Duration 18:00-20:30

Hoe Gilles het altijd zegt: “Dag vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering
waarin de mol op avontuur gaat..”
Jammer genoeg zal Gilles De Coster zelf niet aanwezig zijn vandaag, want hij
werkt blijkbaar aan het nieuwe seizoen. Maar moest ik jou zijn zou ik zeker
komen vandaag, want we hebben misschien wel de beste vervanging gevonden.
Tot zondag!



GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Wij wensen jullie allemaal een fijn 2023. Natuurlijk
hebben jullie een korte nacht achter de rug, dus van ons mag je vandaag is
uitslapen op een zondag! We zien jullie graag binnen twee weken terug.
De vergadering zal vandaag dus NIET doorgaan :((((

23/12/2022

Duration

It’s beginning to look a lot like christmas.  Eindelijk, het is kerstvakantie!
Vandaag doen we onze vergadering op een vrijdagavond zodat we samen
nog een kerstfeestje kunnen doen.

01/01/2023

Duration ??????????

8/01/2023

Duration ??????????

Yow boys, hopelijk zijn jullie wat uitgefeest na deze twee weken en hebben
jullie leuke cadeaus gekregen. Wij hebben wel slecht nieuws… Jullie gaan ons
nog een beetje langer moeten missen, want het is deze week nog geen
vergadering. Tot volgende week

18:00-20:30



Vandaag gaan we de lekkerste tocht van borsbeek doen. Spaar maar je
honger op zo dat je zo veel frietjes en curryworsten kunt eten dat je op het
einde van de vergadering geen friet meer kunt aanzien. Vergeet zeker
geen 2 euro mee te nemen. Ketchup is rood, joppie is geel. Friet kan altijd
en liefst heel veel.

15/01/2023

Duration

Yuuu, zoals we allemaal weten stellen we een hoop 'goede voornemens'
wanneer het jaar op zijn einde komt. Zo boyss wat willen jullie graag beter
doen, of aanleren in het komende jaar? 

20/01/2023

Duration 9:30-12:00

29/01/2023

Duration 9:30-12:00

OOOhH Nee help Mariah carey is ontvoerd. Wat is een kerst zonder “ all i
want for christmas is you”. Ik geef misschien niets om cadeautjes maar ik
geef wel veel om Mariah Carey. Kunnen jullie haar zoeken en bevrijden?

9:30-12:00



Is iedereen klaar om door de ijzige kou Borsbeek als winterwonderland te
ontdekken. Gezellig wandelen met al je vrienden en dan opwarmen met
een warm drankje; zalig! Nu nog hopen dat Frank Deboosere sneeuw
voorspelt.
Verdere informatie volgt nog via mail.

5/02/2023

Duration

Trek uw beste fannypack aan, draag voor een keer witte sokken in
sandalen en begin al maar te sparen voor een bierbuik want vandaag gaan
wij als een echte ZADDY Borsbeek onveilig maken. Een vettige snor zijn
bonuspunten!
 

12/02/2023

Duration 9:30-12:00

19/02/2023

Duration 9:30-12:00

Vandaag draait alles om de liefde. Doe dus alvast je favoriete parfum op,
want vandaag gaan wij ervoor zorgen dat er geen enkele jong-verkenner
zonder lief naar huis gaat. We leren jullie de beste openingszinnen, geven
jullie date-ideetjes en wie weet wat de avond nog brengt ;)

9:30-12:00



Na een spetterend takweekend dat keiplezant was gaan we dit keer met
onze hele scouts op weekend, wij kijken er alvast naar uit! Meer info volgt
via mail
Hou dit weekend dus al zeker vrij om mee te gaan 

26/02/2023

Duration

De derdejaars trekken er dit weekend op uit met de leiding, en andere
scoutsen om er een goei weekendje van te maken! Informatie volgt via
mail.
EERSTE EN TWEEDE JAARS HEBBEN DIT WEEKEND GEEN VERGADERING

12/03/2023

Duration 9:30-12:00

9:30-12:00

WIST-je-datjes!
Wist je dat…
…wij de beste leidingsploeg zijn? 
…wij dat eigenlijk zelf hebben beslist?
…de rest dat stiekem ook wel vindt? 
…wij nu al uitkijken naar het kamp? 
…wij het momenteel al megaplezant vonden met jullie? 
…Evert altijd op dezelfde manier de taktie afsluit?
Mic drop 
Pick it up 
Drop it again ~evert~



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Liefste gidskes,  

Iedereen kent het gevoel nog wel! De speelgoedboekjes kwamen in 
de brievenbus rond november en we namen meteen een schaar of 
balpen in de aanslag, wanttt tijd om een verlanglijstje op te stellen 
voor Sinterklaas en de Kerstman! Lekker melancholisch beginnen we 
deze taktie en stellen we jullie graag onze wishlist voor       

 

Zondag 9u30-12u,  4/12: Sinterklaasvergadering  

Het eerste op mijn verlanglijstje is een mini 
keukentje zodat ik zelf even lekkere pepernoten 
en letterkoekjes kan maken als Sinterklaas en 
zwarte piet! Vandaag kan ik tips vragen hoe ik 
deze kan maken (en hopelijk ook al wat 
voorproeven, mmm)!! Zeker komen dus!  

 

Zondag 9u30-12u, 11/12: Positive vibesvergadering  

Oeh, het volgende op mijn verlanglijstje heb ik echt 
nodig op dit moment! Ik zit namelijk volledig in de 
stress van mijn examen dus zo’n goei maskertje en 
een voetbadje zijn extreem nodig! Kom ontspannen 
in onze eigen gemaakte spa en relax even tussen de 
examens door zodat je er daarna weer helemaal 
tegenaan kan!! Succes girls xxx  

 
Vrijdag 19u30-22u, 16/12: Movienight  

Die nieuwe film met Harry Styles komt sowiesoooo 
op mijn lijstje want damn… Die moet ik echt gezien 
hebben! Hopelijk krijg ik hem al van Sinterklaas zodat 
we vanavond samen kunnen genieten! Doe je chillste 
kleren aan, neem dekentjes, kussens, je slaapzak, … 
mee om het extra gezellig te maken en breng ook 
allemaal een snackje mee zodat we tijdens de film 
lekker kunnen smikkelen!  

 



  

   

  

 

Vrijdag 20u-22u, 23/12: Secret Santa  

Pff, ik weet even niets meer om op mijn lijstje te 
zetten. Misschien moet ik het gewoon aan iemand 
anders overlaten en kan die een cadeautje kopen 
voor mij? Dit jaar steekt ons kerstfeestje dus in een 
iets ander jasje. We organiseren namelijk een Secret 
Santa waardoor je dus op voorhand al weet voor wie 
je een cadeautje koopt. Dit cadeautje is ter waarde 
van €6. Meer info over de Secret Santa volgt nog!!  

 

Vrijdag 20u-22u, 13/01: Sluipspel  

OMG, ik heb een super leuke camouflagebroek gevonden bij 
de Zara, echt een pareltje! Die broek zou deze vergadering 
echt goed van pas komen aangezien we een zot sluipspel gaan 
spelen! Kleed je dus warm, maar ook gecamoufleerd aan! Na de 
vergadering organiseert de stam (oudleidingswerking) ook een 
super leuke nieuwjaarsreceptie dus de perfecte locatie om 
mijn nieuwe broek te showen       

 

Vrijdag 20u-22u, 20/01: Quiz  

Wisten jullie al dat Danira Boukhriss Terkessidis De 
Allerslimste Mens ter Wereld heeft gewonnen! Echt 
waar, wat een powervrouw. Ik wil graag ook zo 
worden, maar dan moet ik eerst nog wat bijleren 
vrees ik… Daarom wil ik graag het “De Allerslimste 
Mens ter Wereld” bordspel! Zo kan ik nog veel 
oefenen       

 



 

  Zondag 9u30-12u, 29/01: Reisje rond de wereld + afscheid Jolien 

Nu we toch over gezelschapsspelletjes bezig zijn, wil ik graag 
ook nog Risk op mijn lijstje zetten! Zo kan ik heel de wereld 
bezoeken in maar enkele minuten, cool he! En over de wereld 
rondreizen gesproken… Dit is ook de laatste vergadering van 
Jolien, want zij vertrekt 4 februari voor 2 maanden naar 
Suriname (allemaal: ooooh).  

 

Zondag 9u30-12u,  5/02: Levende gezelschapsspelletjesvergadering  

Het volgende op mijn verlanglijstje is een super grote knuffelbeer! 
Levensecht bijna… Net zoals de gezelschapsspelletjes die we deze 
vergadering gaan spelen want nee nee dit is geen gewone 
gezelschapsspelletjesvergadering. We gaan deze spelletjes tot 
leven brengen, spannend!! Zeker komen dus!!  

 

Zondag 12/02: Winterwandeling (uren volgen nog) 

Ook sneeuw zet ik op mijn wishlist, want wat is nu 
een winterwandeling zonder sneeuw! Vandaag gaan 
we dus wandelen met heel de scouts! Dus trek je 
moonboots/bottines/stapschoenen maar aan en dan 
kunnen we ervoor gaan.  

 

Zondag 9u30-12u,  19/02: Valentijnsvergadering  

Kan ik ook een lieve boyfriend op mijn verlanglijstje 
zetten… Na de feestdagen en Valentijn begint de 
eenzaamheid nu echt wel te veel te worden! Tijd dus 
om op zoek te gaan naar een super leuke jongen. 
Misschien zit er wel een leuke verkenner tussen… 

 



 
Zondag 9u30-12u, 26/02: Mommyvergadering  

Ook anticonceptie zet ik op mijn verlanglijstje, maar 
hier ben ik al te laat mee vrees ik… Oh no I’m 
pregnant. Omdat ik deze baby niet alleen kan 
opvoeden, testen we vandaag wie van jullie ook een 
goede moeder zou zijn zodat we een beurtrol kunnen 
regelen       

 

3/03 tot 5/03: Groepsweekend  

Als laatste op mijn verlanglijstje zet ik ook nog een 
huis waar meer dan 200 mensen in kunnen want ik wil 
wel wat vaker op groepsweekend eigenlijk! Maar dit 
weekend ligt al zeker vast, dus hou jullie klaar voor 
een weekend vol pret, lekker eten, verkenners 
spotten en super leuke spelletjes! Meer info volgt 
nog!!  

  

Wist-je-datjes:  

 Wij jullie super veel succes wensen met jullie examens!  
 Wij ook alle 4 ons middelbaar diploma hebben gehaald, dus jullie dit ook kunnen!  
 Wij ook examens hebben, maar dan in januari i.p.v. in december! 
 Wij alle 4 nu aan het verder studeren zijn!  
 Jolien en Lore dit jaar afstuderen!  
 Wij super veel zin hebben in Kerstmis!  
 Kerstkriebels van de Ketnetwrappers nog altijd het beste kerstlied ooit gemaakt is!  
 Iedereen hoopt dat het dit jaar nog eens gaat sneeuwen met Kerstmis!  
 De leiding super hard uitkijkt naar de Secret Santa!  
 We hierdoor kunnen voorkomen dat Siebe en Cian nagellak en maskertjes krijgen!  
 Zij hier erg blij mee zijn! 
 Wij jullie nu al een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen!  

 

Drie kussen en tot volgend jaar he;) 

Cian, Siebe, Lore en Jolien  

 



Verkenners 
 
 
 

Liefste verkenner(tje)s!!! Hier zijn we dan weer met onze 
geweldige taktie. Zoals afgelopen periode wordt het weer een 
kapot lijpe paar maanden met alweer de tofste vergaderingen 
speciaal voor jullie. Speciaal omdat we weten dat jullie zo een 
playerkes zijn hebben we een thema op maat gekozen se😀 
       

        

 

  

Zaterdag 10/12 20u-22u 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajajajaj vrijdag den 13e, Da is 
nooit een goei teken he!! Een 
ongelukske hier, ongelukske 
daar, we kennen het allemaal. 
We zijn is benieuwd hoeveel 
ongelukskes er vandaag bij 
jullie gaan gebeuren. 
 
 

amaaaaaaj speciaal vr alle 
dikzakken onder ulle (aka Arthur) 
gaan we vandaag me de mannen 
van frituur tot frituur gaan!!! En voor 
de tandenstokertjes onder jullie, tijd 
om is goe veel te fretteeee!!!! Info 
volgt nog. 

Ongelukkendag: vrijdag 13/1 

20u:00 _ 22u:00  
Friturentocht: vrijdag 20/1      

20u:00 – 22u:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

hphpouhpouh 

Fakka ganstas!! Alles barkie me 
jullie? Vandaag gaan we is zien 
wie hier de gangsta van de streets 
is. Is het tijd voor dagga city in 
osso of ga je naar osso met een 
extra doezoe? 
 

STRAK IN PAK!! 
Zo komen de mannen met hun 
stapels geld altijd aan int casino. 
En een blufke zonder een gezicht 
te trekken. Wie kan dit het beste 
van jullie? 
 

Love is in The air heb ik al 
gehoord hier en daar! 
Vandaag ist weer het 
moment Da we me z’n allen 
onze liefde voor elkaar 
gaan tonen😍.  
 

Daar gaan we dan. Lekker 
warm me zen allen op pad 
door (hopelijk) de sneeuw. 
Weer zo’n momentje om 
lekker gezellig even met 
elkaar een goeien babbel te 
doen. Info volgt nog. 
 

Valentijnsvergadering: zondag 

19/2 9u:30 – 12u:00 Winterwandeling: zondag 12/2  

Casinoavond: vrijdag 3/2          

20u:00 – 22u:00 

Gangsta vergadering:             

zondag 29/1 9u:30 – 12u:00 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wist je dat: 

• wij het weekend mega leuk vonden?! 
• wij wel teleurgesteld waren in de groep die er niet geraakt was?! 
• wij misschien zelf ook wel een beetje in de fout waren gegaan met de dropping?! 
• dit nog steeds geen excuus was om er niet te geraken?! 
• wij willen dat de hermano song op spotify komt?! 
• wij jullie echt een super toffe groep vinden? 
• wij onszelf ook super toffe leiding vinden?!  
• wij hopen dat jullie ons dus ook leuk vinden?  
• jullie anders pech hebben?  
• Qatar echt ni kan sjotte!!?? 
• de Belgen absoluut wereldkampioen gaan worden?  
• wij super veel zin hebben in het kerstdiner MET DE BOOOOOOYS!!!! 
• de winterwandeling echt de tofste vergadering ooit is? 
• wij soms wel is durven liegen? 
• jullie altijd alle roddels aan ons moeten komen vertellen zodat wij mee kunnen 

roddelen 😀? 
• jullie eigenlijk echt nog geen roddels aan ons verteld hebben? 
• dit wel echt is tijd wordt? 
• wij anders roddels over jullie gaan verspreiden?! 
• wij heel benieuwd zijn naar jullie tinder verhalen?!  
• FC danny net 1-4 gewonnen is?! 
• FC danny ook wereldkampioen zou worden als we meededen aan het wk?! 
• deze lijst gaat eindigen want de inspiratie is op?! 
• we gaan eindigen met wijze woorden?!  
• Antwerp is de ploeg vant stad  

 

Het 2e leukste weekend van 
het jaar komt er aan se! Het 
leukste is al achter de rug 
uiteraard maar dit weekend 
gaan we ons weer amuseren 
met heel de scouts. AMAJ 
HOE TOF WORDT DA!!! 

MANNEKES HEB IK NU IS GOEI 
NIEUWS!!! echt de aller aller 
aaaaaaller tofste vergadering van 
het jaar komt er aan!!! 
Techniekenvergaderieeeeeeeeng 
Lets gooooo!!! En nog beter 
nieuws!!! Als er te weinig man is 
komt er een 2eeee Lets 
goooo!!!!😁 

Groepsweekend: 3-5maart 

Techniekenvergadering: zondag 

26/2 9u:30 – 12u:00 



Adressenlijst 2022 - 2023

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Evelien Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 03/366.07.49 0479/10.29.47
Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03/848.69.20 0495/51.33.07
Torre Stoop Dassastraat 42 2100 Deurne 03/290.08.98 0474/19.55.72
Marijana Lipovac Mertensstraat 32 2150 Borsbeek 03/272.51.99 0488/29.07.38

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Kobe Wouters Herentalsebaan 321 2100 Deurne 03/321.73.00 0479/36.34.74
Tuur Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0497/40.94.65
Sarah Marie Proost Stenenkruisstraat 20 2520 Ranst / 0485/73.81.88
Liz Van Maldegem Van den Hautelei 107 bus 201 2100 Deurne / 0468/13.29.49
Niels Van Goethem Waterbaan 59 2100 Deurne / 0497/39.41.65
Lore Totté Schanslaan 80 bus 80 2150 Borsbeek 03/322.32.20 0475/26.92.90

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Ruben Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 6 2150 Borsbeek 03/321.17.93 0476/85.74.11
Hannah Van Vlimmeren Leon Stampelaan 28 2100 Deurne 03/289.68.87 0479/34.95.78
Ward Schramme Korenveld 1 2150 Borsbeek 03/449.59.46
Sten Devriese George Ivanowlaan 32 bus 3 2100 Deurne / 0499/81.38.00
Anouck De Bakker Jozef Reusenslei 116 2150 Borsbeek /  0493/67.36.92
Twan Debie Mortselsesteenweg 73 2100 Deurne / 0499/18.81.82

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Emiel Schuytjens Breedveld 10 2150 Borsbeek / 0493/13.57.70
Fleur De Sitter Ravelbergstraat 29 bus 2 2100 Deurne / 0468/21.82.01
Kato Bydekerke Van Havrelei 23 2100 Deurne / 0491/23.45.92
Oisin Olieslagers Wenigerstraat 9 2150 Borsbeek / 0474/11.72.26
Tuur Willio Jozef Reusenslei 154 2150 Borsbeek 03/321.03.37 0472/60.44.69
Hannes Van Linden Herentalsebaan 170 2520 Ranst 03/322.91.09 0468/32.19.17



Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM
Jade Van Goethem Waterbaan 59 2100 Deurne / 0491/59.63.09

Pieter-Jan Van Pelt Schawijkstraat 94 2520 Ranst 03/366.42.24 0468/31.17.79

Lukas De Pauw Fortbaan 86 2160 Wommelgem / 0492/50.35.68

Sara Van den Sande Ternesselei 89 2160 Wommelgem / 0497/19.37.96

Robbe Vermetten Dascottelei 73 2100 Deurne 03/297.19.66 0471/41.45.42

Dora Van Linden Jozef Reusenslei 81 2150 Borsbeek / 0477/73.31.64

Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM
Seppe Franck Vaartstraat 159 2520 Ranst / 0471/89.03.12

Julie Puttemans Karel De Preterlei 160 2140 Borgerhout / 0474/06.93.35

Kobe De Pauw Fortbaan 86 2160 Wommelgem / 0492/50.35.70

Lennert Franck De Robianostraat 44 2150 Borsbeek / 0472/66.24.01

Jassin De Bie Mortselsesteenweg 188 2100 Deurne 03/271.13.59 0485/60.55.01

Evert Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03/484.69.20 0494/54.58.35

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM
Lore Nyberg Lucien Hendrickxlei 39 2150 Borsbeek 03/321.85.54 0473/96.61.74

Jolien Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 6 2150 Borsbeek 03/321.17.93 0485/36.50.07

Cian Olieslagers Wenigerstraat 9 2150 Borsbeek / 0497/15.28.21

Siebe Schramme Korenveld 1 2150 Borsbeek 03/449.59.46 0456/01.46.16

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM
Leni Ooms Langbaanvelden 104 2100 Deurne / 0487/22.42.42

Wout Kiebooms Breedveld 19 2150 Borsbeek 03/321.34.59 0475/40.66.95

Senne Franck De Robianostraat 44 2150 Borsbeek / 0474/12.51.99

Arthur Nevelsteen Grensstraat 42 2540 Hove / 0468/24.93.99



Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Gerben Cosemans Louis Janssenstraat 55 2150 Borsbeek 03.322.85.22 0472/32.47.72
Joris Simkens Oelegemsteenweg 10 2160 Wommelgem / 0474/06.20.28
Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2160 Mortsel 03/366.11.56 0472/48.72.45
Joren Van De Vondel Adrinkhovenlaan 57 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76
Lars Galliaert Hulgenrodestraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0488/23.70.33
Raf Boumans Dokter Van De Perrelei 15 2140 Borgerhout 03/236.04.76 0486/66.61.11
Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek 03/321.44.69 0476/06.49.23

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be

Beheerscomité E-mail beheer@scoutsborsbeek.be
Naam GSM
Wilma Van Boxem 0471/38.72.70
Tom Dierckx 0497/15.75.51
Joren Van De Vondel 0494/03.72.76

Stam E-mail stam@scoutsborsbeek.be
Naam GSM
Wilma Van Boxem 0471/38.72.70
Jeroen Machiels 0478/87.31.15
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