Beste ouders en leden,
Het voorjaar is aangebroken – en dit houdt natuurlijk in dat we een heleboel leuke
activiteiten hebben gepland. De coronabarometer daalt, de temperatuur stijgt (hopelijk) en
onze goesting voor het laatste deel van dit scoutsjaar wordt alleen maar groter!
Wat staat er allemaal op de planning de komende maanden?
11-13 maart: Groepsweekend
Na twee afgelaste edities hopen we op gunstige maatregelen om ons groepsweekend wel
door te laten gaan dit jaar. Meer info volgt nog via mail.
25-27 maart: Giverdagen
De derdejaars gidsen en verkenners gaan met alle derdejaars van het district op weekend.
Twee dagen vol plezier en nieuwe vriendschappen, zeker de moeite dus!
8-10 april: LOL weekend
Dit weekend gaat de leiding eens heel veel pret maken, jammer genoeg zonder de leden.
Deze week dus geen vergadering!
24 april: Brunch vriendenkring & oudervergadering
De jaarlijkse brunch is door de corona maatregelen ook verplaatst naar het voorjaar. Aan alle
ouders: Zet het alvast in jullie agenda, deze zondag moeten jullie echt vrijhouden. Hieraan
koppelen we de oudervergadering. Mama’s en papa’s mogen mee komen spelen deze
zondag, om 11u kunnen ze aanschuiven voor de brunch.
29 april: Mucho Mojito
Onze jaarlijkse Mucho Mojito is verplaatst naar 29 april door de corona maatregelen. Na al
dat wachten gaan alle 16-plussers zeker helemaal klaar zijn om de beentjes te strekken op
de dansvloer J
1 mei: Wouter- en Kapoenendag
Vandaag spelen de wouters en kapoenen niet enkel met de leden van onze scouts, maar ook
met andere kinderen van het district. Pret gegarandeerd!
12 juni: Oudleiding/ouder vergadering
Deze zondag geven we de fakkel nog eens door aan oudleiding of ouders van de 70 om een
vergadering in elkaar te steken. Meer info en een inschrijvingsformulier volgen later.
26 juni: Groepsdag en BBQ
Met heel de scouts op stap, dat is toch fantastisch! We sluiten ons scoutsjaar af met een
groepsdag én BBQ, georganiseerd door de vriendenkring. Meer info volgt nog via mail.

Zoals altijd, nog 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
7-20 juli (buitenlands kamp)
Een stevige linker van jullie groepsleiding,
Torre, Liese, Evelien en Marijana

ACTIVITEITEN VRIENDENKRING
24/04 Brunch + oudervergadering

De vriendenkring stelt voor:

DIMANCHE DELUXE

Hoog tijd om deze lente nog eens een activiteit van de vriendenkring te organiseren!
En dat doen we met onze alom geprezen ‘Dimanche Deluxe’. Aangezien zondag de
brunchdag bij uitstek is, presenteren we op 24 april 2022 een uitgebreid lunchontbijt
met alles erop en eraan! 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. 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!
26/06 BBQ na de groepsdag

Graag blikken we ook al even vooruit naar het einde van het scoutsjaar. Op zondag 26
juni 2022 hopen we onze gezellige barbecue nog eens te kunnen organiseren.
Meer info volgt, maar houd deze datum alvast vrij!

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

Kabouters
Op een dag vind je de job van je leven zeggen ze. Omdat het nooit te vroeg is om
deze te zoeken, gaan wij samen met jou op zoek naar DE job van jouw leven! Elke
week kruipen we in de huid van een ander beroep om te zien of dit jouw roeping
is!
Zondag 06/03 9u30-12u: The masked singer
Let’s get famous! Vandaag wagen we ons in de wondere wereld
van de showbizz. Warm je stem maar al op, of zorg ervoor dat
jij alle BB’s (Bekende Borsbekenaar) kent. Want dit zou nog
eens goed van pas kunnen komen.
Vrijdag 11/03-Zondag 13/03: Groepsweekend
Dit weekend is het teambuilding met de hele scouts! Want oh ja, team spirit is
zeer belangrijk voor je toekomstige job. Verdere info volgt nog!
Zondag 20/03 9u30-12u: Weddingplanner
Jochta en Filia zijn op hun eerste date geweest! Ze zijn mega
excited en hebben aan Holly, Wonk, Andor en Warbo gevraagd om
de trouw te organiseren. Maar omdat dit heel veel werk is,
hebben wij jullie hulp nodig. Kruip in de kleren van een echte
weddingplanner! #loveisintheair
Zaterdag 19/3 - Zondag 20/3: Pitaslag
Dit weekend is het ook de jaarlijkse Pitaslag van de jonggivers. Voor
meer info kan je de facebookpagina van onze scouts checken!!
Zondag 27/3 9u30-12u: Politie/ detective
Vandaag is het jinvergadering. De jins steken de vergadering in elkaar,
hopelijk wordt dat geen misdaad ;)

Zondag 03/04 9u30-12u: dokter/ verpleegster
Jullie mama’s en papa’s willen dat jullie later allemaal succesvol worden,
dat gaan we vandaag proberen te doen he! Kom naar de scouts en
bewandel het pad van een echte dokter of verpleegster.
Zondag 10/04: geen vergadering
Na al dat werken hebben wij een beetje vakantie nodig. Daarom
gaat de leiding op LOL-weekend en is er vandaag geen vergadering.
Zondag 17/04: geen vergadering
Vandaag is al het werk voor de paashaas, dus jullie kunnen thuis
even uitrusten en veel chocolade paaseieren eten! Smakelijk!
Zondag 24/04: Oudervergadering
Vandaag mogen jullie mama’s/ papa’s zich mee komen uitleven op de scouts!
Verdere info volgt nog.
Zondag 01/05: Wouterdag
Vandaag is het wouterdag voor alle welpen en kabouters van het
scoutsdistrict. Verdere info volgt nog!
Zondag 08/05 9u30-12u: Moederdag: mama zijn, is ook een job!
Mama kan alles, mama kan aallleess (liedje van K3, ga het beluisteren!). Vandaag
is het moederdag en om jullie voor te bereiden op de belangrijkste job die er
bestaat, gaan jullie challenges doen om een echte mama te worden!
Zondag 15/05 9u30-12u: Bakker:Ontbijtvergadering
Zondagochtend is de werkdag voor de bakker! Vandaag gaan
we lekker samen ontbijten. Breng daarom wat om te eten mee
en voor te drinken. Zorg dat je meer bij hebt dan voor 1
persoon want zo kunnen we alles in het midden zetten en kan
iedereen van alles wat proeven. Neem ook zeker een beker,
een bordje, een kommetje en bestek mee.

Zondag 22/05 9u30-12u: Modeshow
Catwalk time! Haal je mooie tandpastasmile al maar naar boven en
oefen al wat poses voor de spiegel, want vandaag ga je naar de
model academy!
Zondag 29/05 9u30-12u: Vuilnisman
Trek slechte kleren aan want vandaag worden jullie vuil! Ps voor
de ouders: leg vuilzakken in de auto en leg de tuinslang al maar
klaar.
Vrijdag 03/06 18u00-20u30: Kok
Haal jullie culinaire kunsten maar boven, want vandaag maken wij
het lekkerste avondmaal klaar. Daarom mogen jullie een half
uurtje vroeger komen zodat we op tijd kunnen beginnen. Zorg dus
dat jullie maagje nog lekker leeg is en neem 4 euro mee. (Ps: geen
rosse muntjes)
Maandag 06/06: Marktkramer (Jaarmarkt)
Hier moeten jullie niet naar de scouts komen, maar vandaag is het
jaarmarkt in Borsbeek! Onze scouts heeft daar 2-3 kraampjes,
dus ga zeker eens kijken om hun kamp te steunen!
Zondag 12/06: Pensioen
Om een goede job te krijgen moet je veel studeren en goede
punten halen. Daarom zal de vergadering van vandaag gegeven
worden door oudleiding/ ouders, zodat de leiding vroeg achter
de boeken kan kruipen.
Vrijdag 17/06 18u30- 20u30: Olympisch zwemkampioen
Trek je mooiste bikini of badpak maar aan, want vandaag
gaan we waterspelletjes spelen. De voorbereidingen voor het
Olympisch kampioenschap zijn begonnen! Neem zeker ook
extra droge kleren mee die je kan aandoen voor na de
vergadering.

Zondag 26/06: Personeelsfeestje (groepsdag + BBQ)
Op elke job doen ze ieder jaar een personeelsfeestje, dus wij ook! We gaan met
de hele scouts op verplaatsing. Achteraf is er een BBQ voor iedereen die wil.
Verdere info volgt nog.
Wist je datjes:
● Dit de allerlaatste taktie van het jaar is (snif snif)
● Jullie misschien volgend jaar 1 van de jins als leiding gaan hebben?
● Het nog 152 dagen is tot het zotste kamp ooit
● Wij super toffe foeriers meepakken op kamp
● Jullie onze foeriers al kennen
● Filia denkt dat ze al een verpleegster is
● Warbo snel afgeleid is (zeker tijdens het maken van deze taktie)
● Andor en Warbo samen op skireis zijn gegaan
● Zij daar ook samen corona hebben opgelopen
● We dit jaar eindelijk opnieuw op groepsweekend mogen!
● Wij kei hard uitkijken naar het kamp!!

XOXO
Andor, Filia, Holly, Warbo, Wonk, Jochta, Snorrie, Wapsie & Warrie

WELPEN:
Dag welpen, in deze taktie komen jullie, via dit super coole kaartspel rond
de leiding van de 70, te weten welke vergaderingen er allemaal gepland
staan tot het einde van dit scoutsjaar. Wees niet getreurd oh mijn hemelse
welpen, we gaan nog op een buitengewoon super awesome mega cool en
leuk kamp J Vergeet zeker niet dat zondag 10/04 en 17/04 de vergadering
niet doorgaat en dat de groepsdag dit jaar op 26/06 valt!
Vrijdag 11 maart – zondag 13/03: Groepsweekend
Wij vertrekken samen met iedereen op groespweekend!!!! JEUJJJJJJJJJJJJJJ
Zijn jullie klaar om heel de scouts over te nemen? Wij hebben er alvast heel veel
zien in!! Mijn Baloe zijn “strenght/kracht” gaan we zonder enig probleem elke tak
op groepsweekend verslaan!!!!!
Meer info volgt nog via mail J

Zondag 20 maart (9u30-12u00): Jinvergadering
Zoals jullie kunnen zien heeft Chill er evenveel zin in als ons om onze welpen af te
staan aan de jins. Deze vergadering gaan de jins onze taak overnemen en
organiseren zij vandaag voor jullie een super deluxe coole vergadering! Zeker
allemaal komen, wij zijnn alvast heel benieuwd naar onze jins. Ookal weten wij dat
zij dat super goed gaan doen! XOXOX

Zondag 27 maart (9u30-12u00): Sportvergadering

`

WIJ WILLEN VOETBALLEN, WIJ WILLEN VOETBALLEN zingen Akela, Mang en Baloe.
Vandaag is het sportvergadering maar geen stress. Bagheera en Chill zorgen ervoor
dat we niet heel de vergadering voetballen, want er zijn nog zo veel andere sporten
natuurlijk!!!
Verkleed je ook in je coolste sportoutfit, Baloe gaat al zeker als LIERSE-STER-SPELER

Zondag 3 april (9u30-12u00) : Verrassingsvergadering
Wat is deze mysterieuze kaart? En het heeft zo’n hoge statistieken? Dat kan niet,
dat is onmogelijk. Dat is cheaten !!! Tenzij die mysterieuze kaart iets kan wat de
rest niet kan…. Wil jij ook weten waarom deze mysterieuze kaart zo sterk is, kom
zeker dan vandaag naar de vergadering.

ZONDAG 10 april: LOL-WEEKENDè Dit weekend is de leiding zelf even weg, dus zal het GEEN vergadering
zijn vandaag
ZONDAG 17 april: Pasenè Jullie mogen vandaag lekker in je bed blijven liggen en overal in Borsbeek
paaseiren gaan rapen. Vandaag is het dus GEEN vergadering.

Zondag 24 april (9u30 - 12u) : Oudervergadering
Vandaag mogen jullie MAMA’s J <3 <3 <3. en papa’s…….. mee komen naar
de vergadering. Het is namelijk oudervergadering en gaan allerlei leuke
spelltjes spelen!!!
Meer info volgt nog J

Zondag 1 mei (uren volgen nog) : Wouterdag
Vandaag zien we of andere scoutsen van het district even sterk en even leuk zijn
als de 70. Dus zie dat je er bij bent!
meer info volgt (uren en plaats)

Zondag 8 mei (9u30 - 12u) : klakkenbuizenvergadering
Wie kan het beste mikken? Wie is het snelste? Wie heeft de beste taktiek? Wie
is de BESTE?? Wil jij laten zien dat jij dat bent? Kom dan zeker naar de
vergadering!!!!
Mang heeft alleszins heel hard getraind om jullie er allemaal aan te schieten.
Met zijn 30 aan moed weet hij ieder opstakel te verslaan.

Zondag 15 mei. (9u30-12u00) : Knutselvergadering
Knutsel knutsel knutsel. We gaan deze vergadering knutselen. Knutsellen superleuk
knutsellen. Heel creatief knutsellen knutsel. Iedereen kan zich uitleven in de
knutsel vergadering knutsel knutsel. Wij knutselen er al naar uit! Knutsel knutsel
knutsel.

Zondag 22 mei (9u30-12u00) : Speeltuin Vergadering
Zoals jullie weten staat borsbeek bekend om zijn vele speeltuinen. wij zullen
elke speeltuin als echte welpen van boven tot onder verkennen. Neem zeker
een drinkfles mee!! Met de magie van Jeff gaan we opzoek naar de verschillende
speeltuinen in Borsbeek. Zeker komen is de boodschap! Niet je grote boodschap
meennemen hé ;)

Zondag 29 mei (9u30-12u00) : Racket Vergadering
10 9 8 7 6 5 ignition sequence starts 4 3 2 1 lift off!!! Vandaag gaan we naar de
ruimte. We gaan zien wie zijn raket het meeste speed en power heeft. Welke
welp bereikt als eerste de ruimte en wint de space race!!! vergeet zeker niet een
petfles mee te nemen. A small step for a welp, a big leap for mankind

Zondag 5 juni (9u30-12u00) : Spaday
Zeennnnnnnnn… Vandaag gaan we ons eens helemaal relaxen. Iedereen heeft
eens een rustdag nodig dus na al die leuke vergaderingen hebben we een dagje
om echt te genieten! Hoog tijd voor een welpenwelnessdag dus!!

Zondag 12 juni (9u30-12u00): Oudervergadering
Vandaag doen we eens speciaal, deze keer komen oud-leiding en ouders een
vergadering geven! Zo kunnen niet alleen jullie maar ook oud-leiding en ouders
zich nog eens helemaal uitleven. Meer info zal nog volgen!

Vrijdag 17 juni (9u30-12u00): Afscheidsvergadering
Lieve welpen, met pijn in ons hart moeten we de laatste vergadering van het jaar
inzetten. MAARR niet te hard getreurd want we gaan er natuurlijk een knaller
van maken! Hopelijk komen jullie ook voor een fantastisch voorlopig afscheid!!

Zondag 26 juni (uren volgen nog): Groepsdag + BBQ vriendenkring
Als aller aller aller laatste activiteit/vergadering van dit scoutsjaar (buiten ons mega
littttttttt kamp) gaan we met heel de scouts op groepsdag. We gaan jullie al
moeten teleurstellen wij hebben als welpenploeg enkel ongeloofelijke voorstellen
gedaan (bv. Paintballen, lasershooten, zelf pannekoeken eten) maar de GRL wou
dit niet doen…
Maar niet getreurd het alternatief gaat minstens even zo leuk zijn!!!

Wist-je-datjes:
• Dit de laatste taktie is van dit jaar?
• Wij dit super jammer vinden?
• Baloe eindelijk terug weekelijks naar de Lierse kan gaan zien.
• De Lierse wel niet zo goed bezig is…
• Dit niet zo erg is want Baloe gaat de Lierse overkopen.
• Hij dan nog wel even moet sparen
• We misschien een geldactiviteit kunnen organiseren zodat Baloe voldoende centjes
heeft om de Lierse over te kopen.
• Zijn obsessie wel naar de verkeerde kant uitgaat.
• Dat Bagheera hier iets aan gaat doen.
• Akela soms wel een beetje stinkt
• Mang heel veel pijn heeft aan zijn voet…
• Chill echte racketten kan laten afvuren met behulp van zijn colpressor
• Wij hier gaan afronden…
• Wij jullie heel hard gaan missen

Liefste jonggidsen, graag presenteren wij jullie de allerlaatste taktie van het jaar! Niet getreurd, er
komen nog een hele boel toffe vergaderingen aan – met als kers op de taart: ons kamp in juli! En wat
nu beter dan een all time klassieker als Barbie voor deze laatste taktie?! Het kan niet dat wij de
enigen zijn die heel goed gingen op deze films!!

Van Barbie tot Ken, Skipper en Raquelle. Vandaag trekken we er met de
hele Barbiefamilie op uit, want het is groepsweekend! Meer info op de
weekendbrief!

Dit weekend proberen we centjes te verdienen voor ons
supermegadeluxefantastischcoolgraafonwaarschijnlijkvet kamp door heerlijke
pita’s te serveren. Veel reclame maken is de boodschap, ladiessss!! Meer
informatie volgt nog.

De afgelopen 2 maanden zijn er een aantal nieuwe familieleden bijgekomen.
Jullie kennen hen ondertussen al wel, die sympathieke jins die elke zondag
mee komen om zich te amuseren! Zij hebben deze week een vergadering voor
jullie voorbereid, ook voor de leiding dus een verrassing…

Nu Barbie een kind heeft kan ze niet meer elke avond bestellen op TakeAway,
dus moest ze leren koken. Dit is exact wat we vandaag ook gaan doen
(eindelijk!!) Benieuwd naar het menu? Zeker komen dan!

De leiding had even behoefte aan een beetje vakantie, dus is ze met de
andere leidingsploegen op LOL-weekend (leiding onder leiding-weekend)!
Jullie kunnen dus lekker uitslapen deze zondag. Schoonheidsslaapjes zijn
belangrijk

Ook vandaag geen vergadering, want jullie gaan het te druk hebben met
paaseitjes rapen

Omdat de oudervergadering vorige taktie niet kon doorgaan, plannen we hem
nog eens zin! Meer info volgt!

Dat Barbie niet stoer kan zijn, is de grootste misconceptie die ik ooit al heb gehoord (naast dat
de jongverkenners leuker zijn dan wij). Vandaag gaan we dat de buitenwereld toch nog eens
duidelijk maken door op oorlogspad te trekken!

Barbie heeft Borsbeek op stelten gezet en dat zullen julliehebben geweten! Benieuwd?
Zeker afkomen!

Jullie mogen rechtstreeks uit jullie bed rollen en naar de scouts komen voor een minislaapfeestje op zondagochtend. Maar met een lege maag kunnen we niet op ons Barbiebest
zijn dusss ontbijt is inbegrepen! Wat een luxe;)

Binnen twee weken verkopen we tombolalotjes op de Borsbeekse jaarmarkt. Aan
zo’n lotjes moeten natuurlijk wel interessante prijzen gekoppeld zijn, die we nog
moeten verzamelen. Vandaag gaan we rondhoren bij verschillende winkels of ze ons
willen sponsoren!

De zomer is op komst, dus gaan we ons vandaag wat verfrissen met waterspelletjes :) Doe dus
zeker je bikini/badpak aan en neem een handdoek mee!! Als je nog waterpistolen, coole
gadgets, … hebt, mag je die gerust meenemen.

De jaarmarkt op pinkstermaandag is een hoogdag in Borsbeek, en al helemaal omdat er
bangelijke prijzen te winnen zijn aan het jonggiverkraam! Jullie krijgen nog een shift
toegewezen waarin jullie met ons tombolalotjes zullen verkopen.

Omdat de leiding examens heeft, geven we de fakkel even terug aan een aantal
mensen die ooit leiding zijn geweest. Jullie zullen vandaag verrast worden door
oudleiding en ouders! Zij zullen een knotsgekke vergadering voor jullie in elkaar
boksen.

Het was weer een bangelijk scoutsjaar, dat we uiteraard graag afsluiten in stijl. Jullie
mogen jullie mooiste outfit - in plaats van uniform - uit de kast halen voor ons
exclusief diner! Vergeet geen €4 voor dit feestmaal. Barbie hiernaast geeft je al wat
inspiratie voor je outfit;)

De hele Barbiefamilie gaat vandaag op uitstap naar een geheime, superleuke locatie. Deze
topdag sluiten we af met een lekkere barbecue, door de vriendenkring georganiseerd

•
•
•
•
•
•
•
•

Wij superblij zijn dat de vergaderingen weer normaal kunnen doorgaan?
Wij namelijk heel veel zin hadden in de filmvergadering?
Wij deze daarom in deze taktie opnieuw hebben ingepland?
Wij eigenlijk graag al zouden doorspoelen naar ons superfantastisch kamp?
Wij onze jins ook nog eens willen bedanken voor hun hulp?
We nog maar weinig plaats hebben voor wist je datjes?
Dit daarom al het allerlaatste wist je datje is van het jaar?
Het vorige een prank was? HAHAHA

Goodmorning Jongverkenners!
Heyhoii, welkom op onze spotify playlist met alle
zotste nummers van het einde van het scoutsjaar!
*Check zeker de links om de liedjes te beluisteren 😉
Zondag 6 maart (9u30 – 12u)
Techniekenvergadering: kom
allemaal met de fiets en wees klaar
om jullie handen uit de mouwen te
steken!
https://www.youtube.com/watch?v=k
yvmBYfqsHE
Zondag 20 maart (9u30 – 12u)
Ra ra ra wat het spel van vandaag is 😉
https://www.youtube.com/watch?v=DykVJl6
wr_4

Zondag 3 april (9u30 – 12u)
Jongverkenners, hopelijk zijn jullie
klaar voor een real-life strategospel om
de tegenstander te overwinnen!
https://www.youtube.com/watch?v=Xn6
76-fLq7I

Vrijdag 11 maart – zondag 13 maart
Groepsweekeeend!! Hopelijk
hebben jullie superveel zin in een lit
weekend met al de takken samen!
#togetherwiththefam
De brief volgt nog
https://www.youtube.com/watch?v=uyGY2NfYpe
E&list=OLAK5uy_nVn82rDpVpDAu5GlQc8PVV7
_24KcnhGgM&index=1

Zondag 27 maart (9u30 – 12u)
Vandaag gaan jullie als echte
chefs laten zien wat jullie op
tafel kunnen toveren!
https://www.youtube.com/watch?v
=dPI-mRFEIH0
Zondag 10 april (9u30 – 12u)
Geen vergadering vandaag want
de leiding gaat samen op
weekend!
https://www.youtube.com/watch?
v=D9GQ0n14KLI

made for you

Zondag 17 april
Geen vergadering vandaag.
Lekker uitslapen en daarna
paaseitjes gaan rapen bij de oma’s
en opa’s!
https://www.youtube.com/watch?v
=QFkNwPziSS8

Zondag 24 april
Vandaag is het zo ver! De
mama’s en papa’s mogen
vandaag eens mee komen
zien hoe tof jullie het een
heel jaar al wel niet
hebben!!! Info volgt nog
https://www.youtube.com/w
atch?v=HdYT6-dnWag

Zondag 1 mei (9u30 – 12u)
Om ter dikst vandaag! Eet maar
goed voor deze vergadering en prop
jullie kleren vol met kussens,
dekens en kledingstukken…
https://www.youtube.com/watch?v=
xVdLvZSYFhQ

Zondag 15 mei (9u30 – 12u)
Vandaag is het hoe vettiger
hoe prettiger!!! Say whaaaat?!!
Het is natuurlijk overduidelijk
dat jullie kleren moeten
aandoen die lekker vettig
mogen worden, tot zondag 😉
https://www.youtube.com/watc
h?v=IML7yFoCyUs

Vrijdag 27 mei (19u30 – 21u30)
We gaan onze beste sluipskills
bovenhalen en de omgeving onveilig
maken. Trek jullie mooiste
leger/camouflagepakjes aan!
https://www.youtube.com/watch?v=iZ
92bJN-RuA&list=PLdCppdoHvLTwkYklg1CS2h_srdUmOQj-

Zondag 12 juni (19u30 – 21u30)
De bommies en bompies van de
scouts (oudleiding) voorzien een
vergadering dus hou je klaar voor
een kei leuke verrassing!
https://www.youtube.com/watch?
v=ltphcxEeIHc

Zondag 26 juni
We gaan vandaag op
groepsdag en daarna
organiseert de vriendenkring
een heeerlijke bbq!
Verdere info volgt nog.
https://www.youtube.com/watc
h?v=Tc5pNmsDHd0

Zondag 8 mei (9u30 – 12u)
Zwaanst na ni! We gaan heel
Antwerpen veroveren en hoe?!
Hopelijk zijn jullie er klaar voor!
https://www.youtube.com/watch?v
=9t0yzZI9voY

Zaterdag 21 mei (13u30-17u)
Vandaag gaan we van deur tot
deur om geweldige prijzen te
verzamelen voor onze
fantastische tombola op de
jaarmarkt.
https://www.youtube.com/watch?
v=acoknuTpPOM

Maandag 6 juni
We gaan op de jaarmarkt
onze beste verkoopskills
voor onze tombola laten
zien!
Verdere info volgt nog
https://www.youtube.com/
watch?v=_ue1kHhsymI

Vrijdag 19 juni (19u30 – 21u30)
Neem allemaal jullie schoonste
zwemshort uit de kast want je kan
een beetje nat worden vandaag 😊
https://www.youtube.com/watch?v
=_9ZWV6SjzO0

Wist-je-dat…
Wij ons eigenlijk helemaal niet moeten verkleden voor
dikzakkenvergadering!!

Wij super hard hopen op goed weer voor de waterspelletjesvergadering!

Wij jullie super veel succes wensen met jullie examens, voor zowel bij
Pasen als in juni!

De JV’s the batlle of the sexes hebben gewonnen op
Valentijnsvergadering?!!
Let’s go boooys

Je niet kan snurken én dromen tegelijkertijd?!!

Arthur vroeger lang haar had?!

Wij suuuper benieuwd zijn naar jullie kookkunsten op kamp?

En dat wij gewoon al MEGA VEEL ZIN hebben in kamp?!!!

Heel veel kusjes
Jullie leiding
XXX

Zo 6 maart:9u30-12u00
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De dag dat onze Toni het
levenslicht ziet. Niet
Toni Montana maar Toni
Schumacher, één van DE
voetbalkeepers van jaren
tachtig. Vandaag echter
gaan we de sport
uitoefenen van zijn
naamgenoot.
Tip:

11 - 13 maart
GROEPSWEEKEND
ZIE MAIL VOOR INFO !!

Zo 20 maart:9u30-12u00

25 - 27 maart

1815: terugkeer van den
DIKKE Napoleon op zijn
DIK paard naar Parijs,
stad van de Parijzenaars
met DIKKE buma in de zak

GIVERDAGEN
De eerste en tweede jaars
mogen dit weekend wat langer
uitslapen. Jullie hebben geen
vergadering.
Alle info in de mail voor de
derde jaars!

Zo 3 april:9u30-12u00
2005: “Tommeke,Tommeke
,Tommeke, wat doe je
nu?” Deze levende
legende wint op 3 april
de Ronde van Vlaanderen.
Welke verkenner kan den
beste Tiger(

), Tom of

Tim(
)uit zich halen?
Vandaag sportief
gekleed!!

Drerries, vandaag
allemaal verkleed als
dikzakskes!!
Amai, ik
kan wel een
pita’ke
lusten

PITA!?
19-20 maart
PITASLAG
jonggivers!
!

Zo 10 april: geen vergadering

Zo 17 april: geen vergadering

Geen vergadering bruurs!

Rozen zijn rood,

De leiding is dan op
teambuilding

Jammer maar helaas,
Deze week weer geen vergadering,
Want daar komt de paashaas
Vrolijk Pasen iedereen xoxo

Zo 24 april: uren volgen
Op deze bijzondere dag in 1970
werd de eerste Chinese kunstmaan
gelanceerd.
Straffe mannen die chinezen, maar
wat die al lang wisten, is dat
een gezonde, slimme geest in een
gezond lichaam zit.
Een mile of 10 daar draait de
gemiddelde mens z’n hand niet
voor om!

Vrij 29 april: uren volgen
Vanavond is het fort III the place
to be, zwaai die benen maar is los
en komt een danske placeren!

Zo 1 mei: 9u30 – 12u00
‘mission accomplished’ is wat
Bush zei op 1 mei na de
oorlog tegen Irak. Trek
allemaal uwen legeroutfit aan
want het gaat er hevig aan
toe gaan!

Zo 15 mei: 9u30 – 12u00
Zo 8 mei: 9u30 – 12u00
In de Caraïben barst op 8 mei
een vulkaan uit, vele mensen
konden daaraan niet
ontsnappen… Hopelijk lukt het
jullie wel. Neemt allemaal
ulle beste puzzeloplos-skills
mee!

Op 15 mei verbeterde zwemmer
Ian Thorpe zijn wereldrecord
200m vrije slag zwemmen.
Springt allemaal in ulle
zwembroek want ge ga goe nat
worden vandaag!

Zo 22 mei: 9u30 – 12u00
Dieje Zuid-Afrikaanse
miljardair stuurde op dezen
dag voor het eerst een
commerciële vlucht naar het
ISS. Vandaag gaan we is
controleren wa jullie
allemaal kunnen.

Zo 29 mei: 9u30 – 12u00
Napoleon had natuurlijk ook
een knappe vrouw, die DIK goe
kon koken maar spijtig genoeg
stierf op dezen dag. Doe
vandaag maar een extra losse
broek aan want we gaan is goe
kokerellen.

Ma 6 juni: uren volgen

Zo 12 juni: 9u30 – 12u00

Vandaag ist jaarmarkt en
kermis, ga overal ne keer langs
en ontdek uw inner-Borsbekenaar

Op 12 juni trouwt Willem
van Oranje, den baas van
onze verre
overgrootouders.
Vandaag komen de oude
generatie van 70 langs!

Vrij 17 juni: uren volgen
Op 17 juni 1994 werd de
achtervolging van OJ Simpson
live uitgezonden. Zie maar da
jullie da race tegen ons winnen
vanavond!

Verdere info volgt!

Zo 26 juni: uren volgen
Om het jaar goe af te sluiten
gaan we met heel de Scouts op
verplaatsing! Verdere info
volgt.

Wist-je-dat?:
•

•
•

Het nog maar 10 keer
slapen (na deze
vergadering)
een stuk of 20 keer uw
tanden poetsen,
22 keer een boke met
Nutella eten

Tot het vertrek van ons
kamp!!!

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

