Beste ouders en leden,
De zon is weer in ’t land en wij hebben daardoor nog meer zin in alle activiteiten die we in
maart en april hebben gepland! Nu we allemaal samen afscheid hebben genomen van
Koning Winter op onze jaarlijkse winterwandeling (bedankt vriendenkring voor de
overheerlijke soep achteraf!) zijn we weer helemaal klaar voor de lente.
Wat staat er allemaal op onze planning de komende maanden?
2-3-4 maart: Groepsweekend
Meer informatie hebben jullie ondertussen gekregen via een brief!
Zaterdag 9 en zondag 10 maart: Pitaslag
De jonggivers verwennen u ook dit jaar weer met hun lekkere pita’s! Alle opbrengst gaat
naar de kampen van de jonggidsen en jongverkenners, zeker de moeite om te komen dus!
De inschrijvingslink en meer informatie kan u vinden op ons Facebookevenement of op onze
website.
Vrijdag 22 maart: 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.
Zaterdag 30 maart: Quiz Verkenners
De verkenners organiseren een quiz! Alle opbrengst gaat naar ons buitenlands kamp te
Montenegro. Je kan je inschrijven met een team van max. 6 personen voor €18 bij
inschrijving op voorhand. Aan de kassa kan je nog voor €20 een ploeg inschrijven als de
plaatsen niet volzet zijn.
Wacht niet te lang met je team bijeen te zoeken, want de plaatsen zijn beperkt!
Zondag 31 maart: Dimanche Deluxe – meer info op de volgende pagina!
12 – 14 april: LOL-weekend
LOL staat voor ‘Leiding Onder Leiding’. Dit houdt in dat wij een heel weekend allemaal op
een hoopje gaan liggen en afwisselen wie er vanonder ligt. Aangezien dit op den duur wel
stevig begint door te wegen, zijn leden jammer genoeg voor één keertje niet uitgenodigd.
Zondag 12 mei: Kapoenen- en wouterdag
Vandaag spelen de wouters en kapoenen niet enkel met de leden van onze scouts, maar ook
met andere kinderen van het district. Het district is de verzameling van scoutsen waar we
mee samenwerken in de buurt, dus pret is meer dan gegarandeerd!
Een stevige linker,
De groepsleiding

ACTIVITEITEN VRIENDENKRING
31/03 Brunch + oudervergadering

De vriendenkring stelt voor:

DIMANCHE DELUXE

Na ons geslaagd kaas- en

wijnfestijn en de prettige

winterwandeling zijn we helemaal klaar om de lente in te luiden. En dat doen we met
onze alom geprezen ‘Dimanche Deluxe’. Aangezien zondag de brunchdag bij uitstek
is, presenteren we op 25 maart 2018 een uitgebreid lunchontbijt met alles erop en
eraan, en dit aan de democratische prijs van 12 euro! U komt toch ook?
Die dag vindt eveneens de heuse mama- en papavergadering plaats, waarna u vanaf
11u kan aanschuiven aan onze overheerlijke brunch in het lokaal. Voor de kinderen
kunnen er koffiekoeken besteld worden, die ze na de vergadering met de leiding
kunnen opsmukkelen. Zo kunnen jullie extra lang genieten van de brunch en hoef je
zelfs geen babysit te voorzien. We hebben de volgende koffiekoeken in de aanbieding
aan €1,25 per stuk: die met rozijnen, de vierkante met pudding en chocolade, een
chocoladebroodje of eentje met ingebakken pudding. Drinken voor de kinderen is ter
plaatse aan democratische prijzen beschikbaar.
Inschrijven kan binnenkort via de website. Meer info volgt via mail/Facebook.
Alvast bedankt voor jullie steun en hopelijk tot dan! Happy brunching!
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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.

Jowww stoere kapoenen,
Hier al de 3de taktie van het jaar. Zoals jullie kunnen zien staat hij in een kruiswoordraadsel. Maar
omdat jullie zo slim zijn, zal dit zeker geen probleem zijn! We willen ook nog even zeggen dat wij de
groepsleiding super leuk vinden. (Is dat hier met prijzen winnen?)
3…2…1… START

1-2-3 Maart : ************* (1- horizontaal) Info volgt
We gaan een heel weekend lang enorm veel pret maken! Dit niet alleen met de kapoenen
maar met heel de scouts. Kunnen jullie goed overleven in de jungle? Haal jullie
apengedrag maar boven! Rarara wat zou het zijn, ************* is altijd fijn!

9-10 Maart : **** (9-Verticaal)
Hmmmmm, lekaaaa!! Vandaag is het geen vergadering maar de jonggivers gaan dit
weekend wel koken ten voordelen van hun kamp! Altijd welkom om eens te komen
piepen 😉!!!! Er zal een inschrijvingsformulier te vinden zijn op onze facebookpagina!

10 Maart : ******* (4-Verticaal) 9u30-12u
Schip ahoi, hijs de zeilen en ga mee op deze avontuurlijke vaartocht. Vandaag zullen we
de grootste, coolste en mooiste schat zoeken op een onbewoond eiland. Ben jij goed in
kaartlezen? Wees er dan zeker bij! Haal jullie beste *******outfit maar naar boven. (Tip
voor het kruiswoordraadsel: Er zit al een Stien aan boord!)

17 Maart : ***** (5-Verticaal) 9u30-12u
FLASH! BOEM! PANG! AAAAAAHHHHHHH! LOPEN! SPRINGEN! BUKKEN! YES SIR!
SCHIETEN!
Kom vandaag zeker verkleed en gecamoufleerd naar de scouts. Vandaag gaan we
op een geheime missie, bereid je maar voor op een spannende dag! Twee strepen
op ons gezicht en dan kunnen we naar het *****!

24 Maart : **** (8-Verticaal) 9u30-12u
Ella, Jeff en Renske nemen vandaag onze taak over! Wat de vergadering gaat zijn is nog een
verassing. Het wordt zeker de moeite waard! Komen is de boodschap want vandaag gaan we ons
amuseren met de ****!

31 Maart : **************** (2-Verticaal) 9u30-12u
Mama’s en papa’s mogen vandaag eens mee olé 😉 We gaan samen hele leuke
spelletjes spelen. Pif Paf pof het wordt tof. Sorry voor het slechte gedicht maar een
toffe taktie is onze plicht. Nu weten jullie dat het zondag **************** gaat
worden! Van al deze spelletjes krijgen jullie papa’s en mama’s zeker en vast veel
honger. Daarom staat er na de vergadering een lekkere brunch voor hen klaar.
Hiervoor moeten ze wel ingeschreven zijn.

7 April : ***** (7-Verticaal) 9u30-12u
Colaatjes, kikkertjes, aardbeien, M&M’s, skittles, spekjes, lolly’s, beertjes, rode zure
tutten, dolfijntjes, mjam mjam mjam! Ham ham ham! Lekaaa! Vandaag eten we ons
buikje rond met lekker *****! 😊 We hebben jullie nodig, want anders eet de leiding al
het ***** zelf op! Oepsie!

14 April : *************** (6-Horizontaal)
Dit weekend zullen jullie ons even moeten missen. ☹ De andere leiding
wou ons echt te graag mee met hen op weekend. We zijn natuurlijk ook
zo populair! Handtekeningen vragen mag altijd! Maar vandaag is het dus
***************. (Tip voor het kruiswoordraadsel: het zijn eigenlijk 2
woorden aan elkaar)

21 April : *************** (10-Horizontaal)
Vandaag hebben we fandag samen met de Paashaas. De fanbus zit spijtig genoeg al
vol en we hebben geen tickets meer voor jullie kunnen regelen. Dus helaas
pindakaas, vandaag weer ***************. Maar volgende keer zijn we er weer! 😉
28 April : ******* (3-Verticaal) 9u30-12u
Waar komen jullie toch vandaan? Waar de *******huisjes staan. Hebben jullie ook
een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja,
want wij zijn echte *******. Dit is een lied met een leuk refrein. Jullie zijn groot en
wij zijn klein. Wie zijn we? Wij zijn de ******.
5 Mei : ***** (7-Verticaal) 9u30-12u
Wisten jullie dat Stien volleybal speelt? En dat Evert zijn lievelingskleuren zwart en
geel zijn? Dat Nikki en Nina vroeger samen tennis gespeeld hebben? Wat doen jullie
graag als *****? Kom zeker in gepaste outfit en laat ons kennismaken met jullie
favoriete *****.

Wist-je-datjes
• De jins jullie super tof vinden!
• Onze examens allemaal gedaan zijn!
• Wij er nu terug allemaal kunnen zijn op zondag!
• JEEEEJ
• Wij deze taktie heel origineel vinden!
• Wij hopen dat de groepsleiding dit ook vindt?
• De groepsleiding onze leiding is?
• Zij super knap en getalenteerd zijn?
• Vooral Robin?
• Maar ook Ivana en Leonie?
• Ella de zus van Nikki is?
• De Lierse met 0-4 heeft gewonnen?
• Nina haar gsm kwijt is?
• Zij nu heel hard aan het wenen is?
• Wenen de hoofdstad is van Oostenrijk?
• Evert dit wist?
• Evert super slim is?
• Evert buitengesloten wordt in de leidingsploeg
• Evert heel verdrietig is?
• Evert dit heeft gezegd tegen zijn mama?
• Evert zijn mama Nancy Celis is?
• Dat het een juffrouw is in de Klinker?
• Nina nu vindt dat Evert genoeg over zichzelf gepraat heeft?
• Stien en Nikki dit ook vinden?
Bokske,
Jullie BV’s

1: groepsweekend 2: oudervergadering 3: Smurfen 4: Piraten 5: Leger 6: geenvergadering 7: snoep 8: jins 9: pitaslag 10: geenvergadering

KABOUTERS
Dag allerliefste kabouters, wij hebben een uitdaging voor jullie. Op elke foto kan je een kabouter
vinden. Dit is een andere versie van ‘Waar is Wally’, deze keer spelen we het met een kabouter! Kan
jij hem vinden? Veel zoekplezier!!!

Zondag 10/03 (9.30-12.00): Carnavalvergadering
Kabouters zijn klein maar dapper genoeg,
hoogtevrees hebben ze in ieder geval
niet!
Haal jullie mooiste verkleedkleren maar
boven, want vandaag is het carnaval. Laat
die fantasie maar op hol slaan! Verras
ons!

Zondag 17/03 (9.30-12.00): Schildenspel
Deze kabouters hebben meer spieren in
hun armpjes dan je zou denken, pas
ervoor op! Je schild is namelijk je beste
vriend in dit spel. Wees op je hoede want
vandaag kan je niemand vertrouwen!

Zondag 24/03 (9.30 -12.00): Verrassingsvergadering
Vandaag hebben de jins iets leuk voor jullie in petto. Deze
verstandige wezentjes hebben speciaal voor jullie een spel in
elkaar gestoken. Wij hebben er alvast zin in! Tot dan!

Zondag 31/03 (9.30 – 12.00): Oudervergadering
Maak jullie mama en papa maar vroeg
wakker want ook zij zijn vandaag welkom op
de scouts. Zorg ervoor dat jullie ouders
gemakkelijke kleren aan hebben, deze
vergadering speelt iedereen mee!

Zondag 07/04 (9.30 – 12.00): Scouts Got Talent
Het is tijd om jullie talenten aan
de rest van de groep te laten
zien! Denk er al eens goed over
na zodat je eventueel het nodige
materiaal kan meenemen.
Wij zijn benieuwd naar jullie
verborgen talentjes!

Zondag 14/04: Geen vergadering ☹
Jullie leiding is dit weekend op LOL-weekend.
Een rustige zondag kan ook wel eens deugd
doen, maar wij gaan jullie zeker en vast missen!
Geniet van je vrije dagje!

Zondag 21/04: Geen vergadering ☹
Nog een rustdagje, want de paashaas is
langsgekomen!
Veel zoekplezier en niet te veel chocolade
eten he! 😊

Zondag 28/04 (9.30 – 12.00): Jongensvergadering
Haal de kleren van je
papa of broer maar te
boven, want vandaag
mogen jullie als jongen
naar de scouts komen!
Laat maar eens zien hoe
stoer jullie kunnen zijn!

Zondag 05/05 (9.30 – 12.00): 1 april vergadering
Zijn jullie
klaar voor de
flauwe
mopjes van
Bambo?
Bereid jullie
al maar voor
want
vandaag is
het 1 grote
mop!

Wist-je-datjes
Wist je dat…
…de jins het kei goed doen op hun stage?
…Bambo enorme stinkvoeten heeft?
…Bambo ook heel veel protten laat?
…dit echt wel een probleem is voor op kamp?
…je dus best een neusknijper meeneemt?
…we het kamp zo hopen te overleven?
…ondanks de stank we er toch zin in hebben?

XOXO
Bambo – Driemke – Jitter – Filoen – Wilder – Filia - Ubi

Dit is het vriendenboekje van:
Ik verjaar op:

Liam

Dat zijn uw zaken niet

Mijn lievelingseten is:
Ik hou niet van:

Heten bliksem of ravioli in blik op kamp

Oorlog of Chiro

Mijn hobby is: Scouts,

dhuh

Een berichtje van mij voor mijn vrienden:

Joe de mannen! Mijn tante heeft mij een vriendenboekje gegeven
voor mijn verjaardag. Het is alleen voor mijn allerbeste vrienden.
Groetjes, Liam (Je bro)
Mijn naam is: Nathan
Mijn leukste herinnering is: De leukste herinneringen die ik heb zijn die van mijn scouts.

Er gebeuren altijd toffe en grappige dingen. De beste is wel wanneer ik op groepsweekend de grote quiz gewonnen had.
(Groepsweekend Vrijdag 1 maart tot Zondag 3 maart; meer info volgt)
Later wil ik graag … worden: Later wordt ik een scoutsleider
Mijn naam is: Lukas
Ik ben bang van: Niks! … Als ik niks zie wordt ik bang. Dan denk ik altijd dat er anderen

me gaan laten verschieten. Dit heb ik vooral wanneer ik in het donker aan het spelen ben.
Maar met mijn zaklamp in de hand heb ik nooit bang.
(Vrijdag 8 maart 18u30-20u30: Avontuurlijke Avondspel)
Mijn lievelingseten is: De lekkere puree van op kamp, die Baloe gemaakt had.
Mijn naam is: Simon
Op de computer speel ik graag: Mijn favoriet computerspel is
Mario Kart. Ik mag niet veel op de computer spelen, maar

wanneer ik speel, speel ik het non-stop. Het leukste is wanneer
ik samen kan racen met mijn vrienden.
(Zondag 17 maart 9u30-12u: Mariokartvergadering)
Een leuk weetje over mij: Ik heb de leukste leiding ooit!!

Mijn naam is: Tommie
Mijn hobby is: Ook scouts, samen met u he Liam! Ik wil wel leiding zijn
later, maar das wel moeilijk he om een zondag leuk te maken. Vorige
weken hadden wij toch die bijna-leiding hé, die oefenen dat. In den
taktie stond dat die zelf eens een vergadering moeten maken, ik hoop
wel dat die even leuk zijn als onze leiding dan ze…
(Zondag 24 maart 9u30-12u: Jin-vergadering)
Mijn lievelingsvak op school is: Voetballen tijdens de speeltijd
Mijn naam is: Michiel

Mijn mama en papa. Op zondag slaap ik graag uit om met hun te
eten en dan buiten te spelen. Maar soms staat mijn papa te laat op en gaan
mama en ik eerst buiten spelen en dan gaan we daarna samen eten. Dat is
eigenlijk ook wel leuk.
Ik hou van:

(Zondag 31 maart 9u30-12u: Oudervergadering + brunch vriendenkring)
Ik kijk graag naar: Nachtwacht, maar niet meer na het eten want

slapen…

dan kan ik nie

Mijn naam is: Hugo
Ik luister graag naar: Vanalles. Liefst rap zoals Lil Kleine maar ook soms
naar Kind van de Duivel. Dan dans ik graag heel veel enzo
Mijn zus die is ouder en die luistert zo naar dansmuziek van op feestjes
en das ook goe, op haar Wii mag ik soms mee Just Dance doen
(Zondag 7 april 9u30-12u: Musical-vergadering)
Als ik nog 1 dag te leven had zou ik: Heel veel chips eten en proberen dubbel
zoveel te wegen
Mijn naam is: Jos
Ik haat het wanneer: de leiding weg is en er op zondag niemand is dat

met mij leuke spelletjes wil spelen. En nog meer als niet mag
rondlopen en roepen door het huis. Ik hou niet van uitslapen. En
nog het ergste van allemaal ik word waarschijnlijk weer verplicht
om op die stomme tablet te spelen.

(Zondag 14 + 21 april: Geen vergaderingen door leidingsweekend en Pasen)
Mijn lievelingsdier is een: Agame want dat zijn de coolste hagedissen en die
houden net van de zon als ik !

Mijn naam is: Philippe
Als ik niet op de playstation mag dan: Speel ik zo van die oude spelletjes die vroeger nog met

echt kaarten, pionnen, dobbelstenen of gekke voorwerpen werden gespeeld. Dat is echt megacool
maar pssst ni tegen ons ma zeggen anders denkt ze dat ze in is, dus verzwijg het! Het is eigenlijk
wel lang geleden dus ik denk dat ik nog eens zo een spelleke ga spelen.
(Zondag 28 april 9u30-12u: Gezelschapsspelletjes – neem je lievelingsspel van thuis mee!)
Mijn lievelingskleur is: Blauw

Mijn naam is: Vic
Ik kijk graag films over: Over

piraten da zijn echt stoere mannen, die hebben echt nergens bang voor. Met al
die zwaarden, geweren en kanonnen op die schepen das precies levende zeeslag. Dat is eigenlijk ook wel een tof spel, maar
nog leuker als we dat met de scouts spelen.
(Zondag 5 mei 9u30-12u: Zeeslag)
Mijn sterrenbeeld is: Maagd
Mijn naam is: Chikai
Het liefst eet ik: Pizza Hawaï of ravioli in blik op kamp
Mijn lievelingsboek is: “Van opa mag het ook” van Carrie Slee
Ik luister graag naar: Allemaal van Wim Soutaer

Mijn naam is: Bagheera
Het liefst eet ik: alles

wat er overblijft nadat chikai in de keuken is geweest (dus niet veel)

Mijn lievelingskleur is: blauw
Ik kijk graag naar: mission

impossible

Mijn naam is: Baloe
Het liefst eet ik: Kapsalon
Later wil ik … worden: Cool
Ik speel graag: Schildenspel

Beste Jonggidskes!!! We zijn ondertussen al aan onze 3e (!) taktie aangekomen en we vinden
dat het tijd is voor wat bezinning. In deze taktie herdenken we alles waarvoor we dankbaar
zijn in ons scouts leven. Snel verder lezen als je tot bezinning wil komen! #thankful #blessed
9-10 maart (shiften volgen nog)

Zondag 17 maart (9u30-12u)

Zondag 24 maart (9u30-12u)

Zondag 31 maart (9u30-12u)

Zondag 7 april (9u30-12u)

Zondag 14 april & zondag 21 april

Zondag 28 april (9u30-12u)

Zondag 5 mei (9u30-12u)

Nu we heulemaal tot bezinning zijn gekomen, is het tijd om nog wat kennis op te doen!
Wisten jullie dat:
• Wij hopen dat er heel veel mensen komen eten op de pitaslag?
• Wij hopen dat Femke even enthousiast is over reclame maken voor de pitaslag als
over onze marsepein?
• Wij zotte dingen kunnen doen op kamp als de pitaslag een succes is?
• Wij sowieso wel een super kamp gaan hebben?
• Maar dat een groter budget het extra lit zal maken?
• Wij nog altijd hopen dat jullie even grote One Direction fans worden als wij?
• Wij evenveel van jullie houden als van One direction? #cute
• Wij nu wel gaan stoppen met melig doen?
• Salut en de kost!!
Veel liefs, van jullie hartendieven
(hier is nog een foto om van te genieten xxxxxxx)

Yoooooo gidskes,
We zijn weeral aan een nieuwe taktie beland! Dit betekent
twee nieuwe maanden boordevol pret. Om ervoor te
zorgen dat jullie mee zijn met alle vergaderingen nodigen
we jullie hierbij uit op de volgende evenementen;

MRT
1-3

Groepsweekend 2018-2019 – Into the
jungle
Vrij 1 mrt – zo 3 mrt – Meeuwen-Gruitrode
245 personen zijn geïnteresseerd

MRT
10

Stadsspel
Zo 10 mrt tot 13u – Mertensplein
26 personen zijn geïnteresseerd

Giverdagen 2019 – Kamping Kitsch
Vrij 15 mrt – zo 17 mrt. – 3BB
4 personen zijn geïnteresseerd

MRT
22

Mucho Mojito
Vrij 22 mrt – Tuitvlugt
10000000 personen zijn geïnteresseerd

MRT
24

Ex on the beach – Dubble Danny
Zo 24 mrt – Mertensplein Borsbeek
26 personen zijn geïnteresseerd

MRT
31

Oudervergadering
Zo 31 mrt – Mertensplein Borsbeek
100 personen zijn geïnteresseerd

APR
7

Dikzakkenvergadering
Zo 7 apr – Mertensplein Borsbeek
26 personen zijn geïnteresseerd

APR Zo 21 apr – In uw bed
14 + 21 26 personen zijn geïnteresseerd

MRT
15-17

Geen vergadering

10 Miles
Zo 28 apr – Antwerpen
26 personen zijn geïnteresseerd

APR
28

MEI
5

High School Musical
Zo 5 mei – Mertensplein Borsbeek
26 personen zijn geïnteresseerd

Wist-je-dat…
֎
֎
֎
֎
֎
֎
֎
֎

tijdens het stadsspel jouw fiets in orde moet zijn?
giverdagen enkel voor de derdejaars is? De eerste- en tweedejaars mogen dan in hun
bedje blijven liggen!
Mucho Mojito het leukste feestje van het jaar is? Dit is geen verplichte activiteit, maar
jullie zijn wel allemaal welkom! Hopelijk zien we jullie daar!
tijdens de oudervergadering jullie mammies en pappies allemaal mee de typische
pleinspelletjes mogen komen spelen? Hierna kunnen zij aansluiten op de brunch.
het weekend van 14 april de hele leidingsploeg op LOL/LEL-weekend gaat?
21 april wij paaseieren gaan zoeken in onze tuin (en er hopelijk veel gaan vinden)?
je 28 april niet moet meelopen met de 10 miles, maar mee moet komen werken?
De uren hiervoor zijn een beetje anders, hierover krijgen jullie later nog extra info.
wij al bezig zijn met het kamp ineen te steken? Als je daarvoor nog leuke ideetjes hebt,
mag je deze zeker naar ons doorsturen.

XOXO LEL

Verkenners
Beste,
In bijlage vindt u de taktie betreffende de maand maart en de maand april.
Alsook hebben we de eerste vergadering van mei bijgevoegd.
We verheugen ons alreeds op volgend wederzien.
Aarzel zeker niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.
Groetjes,

De verkennerleiding

‘Groepsweekend’ 1-3

‘Bang, bang!’ 10

maart

maart, 09u30-12u00

‘Giverdagen’ 15-17 maart

‘Mucho’ 22 maart,
‘Gezelschapsspelletjes’ 24
maart 09u30-12u00

‘Quiz’ 30 maart,
‘Oudervergadering &
Brunch’ 31 maart

‘Paaseieren verkopen’
7 april 10u30-13u00

‘Vergadering afgelast’ 14

‘Vergadering afgelast’ 21

april

april

‘Sleepover met film’ 27

‘Stadsspel’ 5 mei 09u30-

april 21u00 tot 28 april

13u00

11u00

‘Wist je dat…?’

Adres
Sprinkhaanveldestraat 10
Corluylei 43b
Vlasput 15

Adres
Vogelzangstraat 24
Jozef de Hasquestraat 7
Breedveld 19
Broekstraat 10

2150 Borsbeek
2160 Wommelgem
2100 Deurne

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2240 Massenhoven
2000 Antwerpen
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.30.52
03/272.51.99

E-mail
Telefoon
03/321.17.93
03/290.08.98
03/288.71.39

E-mail
Telefoon
03/484.69.20
03/295.70.60
03/366.39.69

03/321.34.59
03/458.19.14

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/92.51.44
0488/29.07.38

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0497/42.81.11
0474/19.55.72
0498/14.53.74

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0474/02.90.02
0495/77.62.13
0470/44.13.76

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/54.58.35
0492/99.95.30
0475/57.99.98
0495/80.74.80

E-mail
Telefoon
03/484.69.20

Adres
Diepenbeekvelde 2
Joseph Wateletlaan 9
Eksterlaar 213

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Adres
Corneel Smitslei 14
Mertensstraat 32

2100 Deurne
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/05.62.60
0476/22.70.60
0488/10.52.24
Adres
Sint-Rochusstraat 15
Priester Poppestraat 102
August Van Putlei 166

E-mail
Telefoon
03/321.37.05
03/366.43.27

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

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Laurent Wauters
Joren Van De Vondel
Jelle Dangez
Raf Boumans
Lars Galliaert
Brent Parys
Robin Michielsen

Vriendenkring
Naam
Geert Van de Laar

2240 Massenhoven
2160 Wommelgem
2160 Wommelgem

E-mail
Telefoon
03/322.21.14
03/272.31.26
03/322.87.43

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

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0470/50.78.50
0484/37.87.96
0484/66.20.68

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0495/51.33.07
0479/10.29.47
0479/85.37.52

Adres
Vogelzangstraat 24
Pietingbaan 46
Joseph Wateletlaan 9

2150 Borsbeek
2530 Boechout
2150 Borsbeek

Adres
Hulgenrodestraat 68a
Vlaamse Gaaistraat 5
Wenigerstraat 45

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0488/29.07.39
0494/20.35.67
0471/52.87.51
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/272.51.99
03/321.37.05

Adres
Mertensstraat 32
Sint-Rochusstraat 15
August Van Putlei 7

materiaalkot@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72
0468/14.37.90
0494/03.72.76
0474/36.24.60
0486/66.61.11
0488/23.70.33
0478/30.98.05
0476/06.49.23
2150 Borsbeek
2970 Schilde
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek
2970 Schilde
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.85.22
03/385.80.03
03/366.27.08
03/322.42.30
03/236.04.76
03/322.61.34
03/321.66.46
Adres
Louis Janssensstraat 55
Kluisdreef 17
Floris Primslei 7
August Van Putlei 180
Dokter Van De Perrelei 15
Hulgenrodestraat 39
Beukenlaan 8
Granvellelaan 12

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0485/62.36.58
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
Adres
August Van Putlei 129

