
 

 



 

 

Beste ouders en leden, 
 

Hier zijn we weer met een leuke virtuele taktie voor de volgende drie maanden. De laatste 

vergaderingen waren ongewoon voor onze oudste takken en zullen helaas nog even zo 

blijven. Maar de leiding, zowel voor de jongsten als voor de oudsten, hebben weer heel 
hard hun best gedaan om een leuke planning te voorzien. 
 

Tot en met 15 januari zullen de oudste takken jammer genoeg niet fysiek samenkomen. 
Voor zowel de jongste als de oudste takken updaten wij op onze website de stand van zaken 

naarmate de maatregelen gewijzigd worden. U kan de meest recente info terugvinden op 
www.scoutsborsbeek.be onder de tab ‘corona’. 
 

Natuurlijk willen wij jullie allemaal vanuit de volledige leidingsploeg alvast prettige 

feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen! We hebben deze taktie dan ook een leuke 

groepsactiviteit voor de tijd van het jaar gepland; de winterwandeling! Deze gaat onder 

voorbehoud door op zondag 7 februari 2021. Meer info krijgen jullie tegen dan op mail. 
 

Gaan wij er weer een lap op geven de volgende maanden? ’t Zal wel zijn! 
 

Nog even een overzicht van de kampdata:  

Tak Kamp 

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 16-31 juli (deze data kunnen een beetje 

 afwijken als de gidsen op buitenlands kamp 

 kunnen vertrekken) 

Verkenners 16 (derdejaars) of 17-31 juli 
 

Op de volgende pagina’s staat een jaarkalender met alle activiteiten van het jaar. 

 

Een stevige linker, 

 

Matthias, Julie, Liese en Marijana 



 

 



 

 



 

 

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 2020-2021 
 

Omwille van corona plannen we voorlopig nog 

geen activiteiten vanuit de vriendenkring. 

 

 

We kiezen er voor om dit scoutsjaar volop in 

te zetten op de ondersteuning van activiteiten 

van de groep en de takken. 
 
 
 
 

 

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 



 

 

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 Organisatie van Verhuur en klein  

die steeds paraat activiteiten voor 
 

onderhoud van Organisatie van 
staan om de leden ouders, leden, 

materiaal activiteiten door en 
onvergetelijke sympathisanten van 

(bv. gasbekkens, voor oud-leiding 
zondagen, de scouts 

tenten, tafels, (bv. bal, dropping, 
weekends en (bv. eettent 

banken, oud-leidings- 
kampen te overgang, 

grote potten, weekend, …) 
bezorgen kaas&wijn, brunch, barbecues, …)  

 

bbq) 
 

   

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 



 

 

KAPOENEN 
 

 

Het is een speciale tijd, maar de scouts gaat nog steeds door, gelukkig! Online of ‘in het echt’, jullie 

leiding blijft paraat staan voor jullie met superleuke vergaderingen. Om al wat in de sfeer te 

komen, kan je telkens eerst het bijhorende liedje beluisteren (via de link)! ☺ Exacte uren en info 

over vergaderingen die zouden afwijken van de normale situatie sturen we steeds via mail! 
 

 

Zondag 13/12, 9u30 tot 12u: Dorpsspel  
 

 

https://youtu.be/dRrCzeedvJo 
 

Wie weet waar Bakker Ellen is? Wie geraakt er het snelst tot aan de 

kerk van Borsbeek? Wie kent ons dorp dus het best? Dat zullen we 

vandaag te weten komen! 
 

 

Vrijdag 18/12, 18u30 tot 20u: Kerstfeestje  
 

 

https://youtu.be/aAkMkVFwAoo 
 

Joepie, het is bijna Kerstmis! Dat vieren we naar jaarlijkse traditie met 

een kerstfeestje, zowel met familie als op de scouts. Bij kerstmis horen 

natuurlijk ook kerstkaartjes! Neem vanavond dus allemaal een 

zelfgemaakt kerstkaartje mee! ( Warme kledij is aangeraden) 
 
 

 

Zondag 27/12 en zondag 3/01: Geen vergadering!  
 

 

https://youtu.be/GoM8BAJkofM 
 

Tijdens de kerstvakantie zijn er geen scoutsactiviteiten, hopelijk 

twee weken vol winterpret! 

 
 
 
 

 

Vrijdag 08/01: Filmvergadering  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-PLMpJ05v8 
 

Wat is er beter dan op een vrijdagavond gezellig een film kijken in de 

zetel? Niks natuurlijk!! Omdat de leiding examens heeft, gaat deze 

vergadering er iets anders uitzien. Verdere info volgt nog! 



 

 

Vrijdag 15/01 18u30 tot 20u: Legervergadering  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Qwl65BsANo 
 

Doe jullie stevige schoenen en legerhelm al maar aan want 

vandaag is het legervergadering!! Moeilijke proeven, 

camouflage kledij, samenwerken, … Om te weten wat dit 

allemaal precies inhoud, moet je zeker komen!! 
 
 
 
 
 

Zondag 24/01, 9u30 tot 12u: Meisjes VS jongens  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KFtVIfYQzc 
 

Bij de kapoenen zitten we met jongens en meisjes samen. Dit is heel leuk, 

maar wij als leiding vroegen ons af wie nu het sterkste geslacht is? Ella, 

Jolien en Charlotte zijn ervan overtuigd dat dit de meisjes zijn, maar Jassin 

en Siebe zijn het hier niet mee eens… Om de strijd objectief te houden, 

komt er andere leiding om dit te evalueren! 
 

Deze zondag maken we het voor eens en altijd uit tijdens de vergadering! 
 
 
 

 

Zondag 31/01, 9u30 tot 12u: Speeltuinenvergadering  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmq1x18-UG0 
 

Wat is er nu leuker dan in een speeltuin spelen? 

NATUURLIJK: in meerdere speeltuinen spelen tijdens 

1 vergadering! Vandaag gaan we op zoek naar alle 

leuke speeltuinen in Borsbeek. 
 
 
 
 

 

Zondag 7/02: Winterwandeling  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LB1g6XIhiiM 
 

Vandaag houden we een winterwandeling met de hele 

scouts! En ook jullie mama’s, papa’s, broers en zussen,… 

mogen meekomen. Verdere info volgt nog 



 

 

Zondag 14/02, 9u30 tot 12u: Valentijnvergadering  
 

 

https://youtu.be/nQFmruPiVxU 
 

Vandaag is het de dag van de liefde, en dat moeten we vieren! 

Laat jullie liefjes maar thuis want wij zorgen voor een 

romantische sfeer! 
 

 

Zondag 21/02, 9u30 tot 12u: Snoepjesvergadering  
 

 

https://youtu.be/3V1tmk0PU9c 
 

Colaflesjes, zure matten, kikkers, beertjes, lolly’s, fruittella’s, … 

Zo kan ik nog uuuuren doorgaan want snoepjes zijn zo lekker!! 

Vandaag worden jullie ondergedompeld in de wereld van 

snoep, chocolade en nog veel meer lekkers! Zeker komen dus 
 
 

 

Zondag 28/02, 9u30 tot 12u: Magievergadering 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yKkbDlTsIHA 
 

Vandaag nemen we jullie mee naar de wereld van heksen, 

prinsen en prinsessen, magie en nog veel meer! 
 

 

Wist je dat… 
 

• Wij het superheldenweekend mega leuk vonden?  
• Wij jullie verkleedkleren heel stoer vonden?  
• Siebe op weekend in het midden van de nacht in een andere kamer is gaan 

slapen omdat iemand van de foeriers zo hard snurkte?  
• Wij al kei veel zin hebben in het kamp?  
• Wij jullie erg hard hebben gemist toen we geen vergaderingen mochten doen?  
• Wij hopen dat corona snel voorbij is?  
• Wij hopen dat jullie veel gerechtjes gaan maken uit ons coole kookboek?  
• De kapoenen bijna de enige tak is met 

jongens en meisjes?  
• Wij nu super moe zijn dus gaan slapen?  
• Slaapwel!!  

 
 

 

Heel veel kusjes van jullie allerliefste leiding 
 

Charlotte, Ella, Jolien, Siebe en Jassin 

https://youtu.be/nQFmruPiVxU


 

 

Kabouters 
 
Liefste kabouters,  
Zoals jullie weten zijn jullie niet de enige kabouters, zo hebben we ook onze befaamde 

‘Kabouter plop’. Wel wij zijn vorig weekend bij Kabouter Plop thee gaan drinken. (Hij zit 

namelijk mee in onze bubbel) En die wist ons te vertellen dat hij in zijn midlife crisis zit. En dat 

hij daarom een nieuwe naam wil, want in deze tijd is ‘Plop’ niet meer echt populair vond hij. 

Dus doorheen deze vergaderingen gaat hij allemaal nieuwe namen proberen…. Wij zijn  
even benieuwd als jullie hoe dit gaat aflopen… Maar we hebben er wel zin in:)  
 

06/12 = Kabouter Sinterklaas (9:30-12:00)  
Het is weer zo ver!! Hij is al een tijdje terug in het land, onze enige echte Sinterklaas. 
En die komt ons vandaag bezoeken. Hopelijk zijn de Roetpieten een beetje braaf dit 
jaar en halen ze niet te veel fratsen uit. Zou hij slechtweervandaag hebben 
meegebracht? Of misschien was die nog te moe van heel de nacht te moeten werken… 
We zullen het allemaal te weten komen straks!  
 

13/12 = Verrassing (9:30-12:00)  
Oehhhhh spannendddddd!! Liggen jullie ook al een paar nachten wakker, alsmaar te 
piekeren over wat we zondag zouden gaan doen? Wel, Daar kan je maar op een manier 
achter komen en dat is door te KOMEN:) Voor deze vergadering zou het ideaal zijn 
moesten er zo veel mogelijk Kabouters aanwezig zijn. Dat maakt het vooral voor jullie 
extra leuk en spannend!  

 

20/12 = Kerstfeestje (9:30-12:00)  
Dit is Woepsie haar lievelings feest:) Vandaag gaan we ons warm hart laten zien. 

Door kaartjes en tekeningen te maken voor het bejaardenhuis Compostella. Deze 
mensen zijn vaak alleen of alleen geweest in de corona tijd. Dus gaan we die een 
leuk kaartje sturen voor de feestdagen. Want in deze donkere perioden heeft 
iedereen iemand nodig. (en nog beter wij zijn met 45 dus nog meer liefde voor de 
mensen in Compostella:)) 
 

27/12 = GEEN VERGADERING  
Met spijt in ons hartjes moeten we mededelen dat het vandaag geen vergadering 

is maar geniet nog van de feestdagen:) 
 

03/01 = GEEN VERGADERING   
Met spijt in ons hartjes moeten we mededelen dat het vandaag geen vergadering is 

maar geniet nog van de feestdagen:) 
 

08/01 = Avondspel (19:30-21:30)  
Wij hebben superleuke avondactiviteit voor jullie verzonnen! Wat we juist gaan doen is 

nog een verrassing, maar het gaat in ieder geval een avond worden om niet te 

vergeten. Zeker komen dus!  
 

 

15/01 = Buitencinema (19:30-21:30) 
 

Wat is beter dan een heerlijke winternacht in de open hemel? Een heerlijke 

winternacht in de open hemel met een film en snacks. Breng allemaal 3 euro 

en goeie warme kleren (een warme deken mag ook altijd). 



 

 

 

22/01 = Kabouter belofte  
 

De belangrijkste avond van het jaar is aangebroken! Zaklampen uit en kaarslicht 

aan want het is tijd voor de kabouterbelofte!!! Kom allemaal in perfect uniform en 

zorg ervoor dat jullie helemaal klaar zijn voor deze grote dag! Verdere info volgt nog. 
 

 

31/01 = Baby reveal (9:30-12:00)  
OMGGGGG!!! Het allerleukste ooit!! Woepsie verwacht een baby;) En vandaag 

gaan we onthullen wat het geslacht is. Dus hou je van baby’s en een feestje? Kom 

dan zeker af! Dit wordt een onvergetelijke vergadering. Ook de nonkels  
Brompie en Warbo kunnen niet wachten om te weten of het een meisje of een 

jongen is.  
 

07/02 = Winterwandeling (uren volgen nog)  
Zaliiggg, de frisse buitenlucht, warm aangekleed en samen met het gezin genieten 
van een heerlijke wandeling. Zeker in deze tijden is het belangrijk dat je goed veel frisse 
lucht binnenhaalt. Dit is Brompie zijn lievelings vergadering dus stel hem niet teleur en 
kom samen met hem genieten van mooie winterlandschappen.  

 

14/02 = Valentijn (9:30-12:00)  
Overal hartjes, roze en rode versiering, kusjes en ga zo maar voort. De 

liefde, oohhh wat is die toch zo mooi he! Hebben jullie al cadeautjes voor aan 

jullie vriendjes/vriendinnetjes te geven morgen??  
 

21/02 = Dikzakken vergadering (9:30-12:00)  
Na de hele Kerst periode is iedereen wel een paar kilootjes bijgekomen, 
maar geen zorgen wij gaan vandaag laten zien dat er ook voordelen zijn aan 
paar extra kilootjes .Dus zorg dat ge stevig ontbeten hebt want elke kilootje 

kan je helpen ! 
 

28/02 = Jongens vergadering (9:30-12:00) 

 

Vandaag gaan we bewijzen dat meisjes even stoer kunnen zijn als jongens. Dus trek 

je papa zijn botten aan ,teken een mooie snor en dan zullen we voor eens en altijd  
bewijzen dat de kabouter even stoer of zelf stoerder zijn als de welpen.  

 
 
 
 
 

 

Wist je datjes: 
 
 

 

-We echt blij zijn dat we 

terug vergaderingen hebben 
 

-We echt leuke vergaderingen 

voor jullie gaan hebben 
 

-Brompie de schattigste hond ter 

wereld heeft 
 

-Dat Woepsie houdt van Kerst 
 

-Dat Brompie om de hoek woont 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liefste welpen, wij hebben voor jullie weer een aantal knotsgekke vergaderingen klaarstaan. Ontdek 

ze allemaal in deze taktie want corona of niet, jullie leiding blijft jullie entertainen! En wie december 

zegt, zegt Sinterklaas en de Kerstman! Dus wie beter dan deze oude, wijze mannen om in deze taktie 

de hoofdrol te spelen. 
 

 

Zondag 6 december , 9.30 u – 12 u : Sint vergadering  
 

Sinterklaas en zijn roetpieten laten zich niet zomaar doen 

door corona dus ook dit jaar zijn ze van de partij op de 

scouts! Zet jullie beste beentje dus maar voor of je belandt 

nog in de zak Onze schoentjes staan alvast klaar!!  
 
 

 

Zondag 13 december , 9.30 u – 12 u : Verassingsvergadering 
 

Jullie leiding heeft echt een megafantastische verassing 

voor jullie!! Wij horen al een paar nieuwsgierige welpen 
 

zuchten ! Zeker komen dus als je wil weten wat jullie leiding in 

petto heeft voor jullie!! 
 

 

Vrijdag 18 december , 18.30 u – 20.30 u : Kerstfeestje  
 

All I want for Christmas iiiisss a goei kerstfeestje met de 

tofste welpen! En dat is exact wat we deze vrijdag gaan 

doen. Zijn jullie klaar voor het litste feestje van het jaar? 

Kleed jullie alvast warm aan want we blijven nog altijd 

buiten aangezien corona nog steeds heerst. Neem je 

goede humeur en een zelf geknutseld kerstkaartje mee 
 
met een lieve kerstwens. 
 

PS: verkleden is een pluspunt 



 

 

 

 

Zondag 25 december en zondag 3 januari: Geen vergadering 
 

Jullie mogen 2 zondagen uitslapen want het is geen vergadering 
 

. Geniet van jullie vakantie! (Wij moeten studeren voor 

onze examens, stommm) 
 
 
 
 

 

Vrijdag 8 januari, 18.30 u – 20.30 u : Avondspel  
 

Omg een avondspel, zo cool!! Ja hoor, vanavond 

mogen jullie je stoerste kant naar boven halen 

want donker zal het zeker en vast zijn! Jacala is 

alvast aan het bibberen en beven want het donker 

is niet zo haar ding… Ze rekent op de stoere welpen 

om haar te beschermen!! 
 
 
 

Vrijdag 15 januari, 18.30 u – 20.30 u: Misdaad in Borsbeek  
 

Ohnee, er is iets mega erg gebeurd in Borsbeek… Zo erg dat we het 

eigenlijk niet in de taktie zelf mogen vertellen! De politie weet het zelf 

allemaal niet meer dus heeft de beste speurders van Borsbeek 

opgeroepen, de welpen van scouts Borsbeek, om de zaak op te 

lossen. Zeker komen dus! 
 

 
 

Vrijdag 22 januari, 18.30 u – 20.30 u: Gezelschapspelletjes 
 

We horen jullie al denken “pff gezelschapsspelletjes, 

saaaaaiii”. Dachten jullie nu echt dat wij gewoon 

gezelschapsspelletjes gingen spelen? Tuurlijk niet, wij 

geven er een gekke twist aan. Om te weten te komen wat 

dit precies betekent, staat jullie maar 1 ding te doen 
 

 

Zondag 31 januari, 9.30 u – 12 u : Fortnitevergadering  
 

Wat zijn de 2 beste dingen in het leven? Exact, scouts en 

gamen! Vandaag zorgen we voor een combinatie van die 2. 

Als dat geen recept is voor een superleuke vergadering 

weten we het ook niet meer… 



 

 

 

 

Zondag 7 februari, (uren volgen) : Winterwandeling  
 

Een heuse wandeltocht met de hele scouts, super 

leukkkk! Zelfs mama’s, papa’s, broers, zussen,… 

mogen allemaal meekomen. Verdere info volgt nog! 
 
 

 

Zondag 14 februari, 9.30 u – 12 u: Valentijn 
 

Oehhh Valentijn, de dag van de liefde! Die valt toevallig op een 

zondag en dus gaan we dit vieren op de scouts. Ben je verliefd op 

iemand van de kabouters? Dan kan vandaag wel eens je 

geluksdag worden! 
 
 
 
 
 

 

Zondag 21 februari, 9.30 u – 12 u: Vergadering op wieltjes 
 

Haal vandaag jullie origineelste voertuig maar boven en neem het 

mee deze vergadering want het is WIELTJESVERGADERING!! Jullie 

kunnen jullie deze vergadering 2,5 uur uitleven op het skatepark en 

jullie coolste trucs laten zien. Wij kijken er alvast naar uit! 
 
 
 

Zondag 28 februari, 9.30 u – 12 u: Hunger Games  
 

Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor! 

Vandaag maken we voor eens en altijd uit welke welp de 

Hunger Games zou winnen en dus als enige zou overleven. 

Oefen deze week al maar een beetje op jullie Survival Skills want 

je zal ze kunnen gebruiken! 
 

Wist-je-dat… 
 

- Wij het mega jammer vinden dat ons weekend niet is kunnen doorgaan?  
- Wij blij waren dat we jullie een paar vergaderingen niet moesten zien?  
- Het vorige wist-je-datje een mopje was?  
- Dat misschien ook een mopje was?  
- Dat niet waar is want wij zien jullie echt graag?  
- Wij hopen dat jullie de vergaderingen al leuk vonden?  
- Wij dit alvast wel vonden?  
- Wij hopen dat corona snel gedaan is zodat we snel op weekend kunnen? 

 

Ellenboogje van jullie leiding 
 

Jacala, Rama, King Louis en Raksha 



 

 

 
 
 
 

 

We zijn aan de tweede taktie van dit jaar beland! Dit zal ook de meest 

mysterieuze en vage taktie zijn die jullie ooit hebben gekregen. Daar 

heeft Miss Corona vooral voor gezorgd. We kunnen wel met redelijk 

grote zekerheid zeggen dat alle vergaderingen tot  
aan de kerstvakantie online zullen zijn Hopelijk kunnen we jullie  
na de kerstvakantie weer zien op het Mertensplein! Voorlopig zullen we jullie tips 

geven over welke vergaderingen jullie te wachten staan aan de hand van 

gelukskoekjes want een beetje meer geluk in 2021 kunnen we wel gebruiken!  
 

Zaterdag 13 en zondag 14 december: 
 

Geluk zit soms ook in een klein kaartje! We gaan met de hele 
scouts kaartjes schrijven voor diegene die het moeilijk hebben 

gehad tijdens corona. Dit weekend gaan we de mooiste kaartjes 
schrijven voor de bewoners van het rusthuis Compostella! We 
gaan er voor zorgen dat iedereen dit jaar gelukkig afsluit! 
Tijdstip: Het hele weekend  
Plaats: Thuis 
Soort vergadering: Zelf uit te voeren activiteit 
Extra uitleg: Volgt via mail 
 
 

Vrijdag 18 december:  
 
 
 

We gaan eerlijk moeten zijn met jullie, jonggidsen….  
Een real-life kerstfeest zit er niet meer echt in. Maar 
no way dat wij kerst niet gaan vieren! Kom samen met 
ons nog het beste van kerst maken!  
Tijdstip: 20u  
Plaats: Thuis, achter uw computer 
Soort vergadering: Online vergadering 
Extra uitleg: Een link voor de Google Meet volgt nog  

 
 
 
 

Zondag 27 december en 3 januari: 
 

Deze 2 zondagen mogen jullie wat uitrusten als 
voorbereiding op een fantastisch nieuw jaar. Na dit 
toch zo vermoeiende jaar is het misschien niet eens 
slecht om enkele zondagen wat uit te kunnen slapen. Zo 
kunnen we kers vers beginnen aan 2021!  
We gaan er het beste van maken dus bereid jullie 
maar voor! 
Tijdstip: /  
Plaats: Uw bed 
Soort vergadering: / 
Extra uitleg: Twee weken geen vergadering! 



 

 

 
 

Zondag 10 januari: 
 

Eindelijk een nieuw jaar. Wij zijn toch blij dat 2020 
achter ons ligt, wat een jaar was dat! Tijd dat we 
dat goed maken! Kom vandaag samen met ons 
een spetterende start maken van het nieuwe jaar! 
Tijdstip: 10u (9u30)  
Plaats: Thuis, achter uw computer (Mertensplein) 
Soort vergadering: Online vergadering (fysieke 
vergadering) 
Extra uitleg: Volgt via mail 
 
 

Zondag 17 januari:  
 

Amai eindelijk zo’n koekje dat iets deftig 

zegt. Al die rare spreuken de hele tijd. 
Vandaag gaan we jullie eens in de watten 
leggen! Waarom? Omdat wij gewoon 
jullie te leuk vinden.  
Tijdstip: 10u (9u30)  
Plaats: Thuis, achter uw computer 
(Mertensplein) 
Soort vergadering: Online vergadering  
(fysieke vergadering) 
Extra uitleg: Volgt via mail 

 
 
 

Zondag 24 januari:  
 

Ja ja af en toe heeft het gelukskoekje wel 
gelijk. Vrienden en vriendinnen zijn belangrijk! 

Dus vandaag gaan we nog eens goe veel plezier 
maken met elkaar! 
Tijdstip: 10u (9u30)  
Plaats: Thuis, achter uw computer (Mertensplein) 
Soort vergadering: Online vergadering (fysieke 
vergadering)  
Extra uitleg: Volgt via mail 
 
 

Zondag 31 januari: 
 

Goh wie kan dat nu niet ontkennen…. Wie wordt er   
nu niet gelukkig van lekkere koekjes of de spaghetti 
van de scouts. Wat we vandaag gaan is nog een 
verrassing voor jullie! Zoals heel de taktie eigenlijk….  
Tijdstip: 10u (9u30)  
Plaats: Thuis, achter uw computer 
(Mertensplein)  
Soort vergadering: Online vergadering 
(fysieke vergadering) 
Extra uitleg: Volgt via mail 



 

 

 
 

Zondag 7 februari: 
 

Wel al dansend de dag beginnen lijkt me nog niet zo’n 
slecht idee. Je zal het wel snel warm krijgen maar dat zal 
belangrijk zijn vandaag! Kleed jullie maar goed aan en 
dans maar zoals echte sterren want vandaag is het 
winterwandeling en we willen dat geen enkele jonggids 
het koud krijgt!  
Tijdstip: nog niet bekend  
Plaats: nog niet bekend 
Soort vergadering: winterwandeling 
Extra uitleg: volgt via mail 
 
 

Wist je datjes: 
 

o Kung-Fu Panda onze tweede lievelingsfilm is, na Shrek? 
 

o Gelukskoekjes eigenlijk helemaal niet zo lekker zijn? 
 

o Die spreuken ook altijd heel raar zijn en ge er eigenlijk niet wijzer door wordt? 
 

o Dit eigenlijk net zoals deze taktie is? 
 

o Dit is omdat wij zelf ook nog niet weten hoe volgend jaar er uit gaat zien? 
 

o 

 
Evelien toch niet meer naar Valencia kan gaan volgend semester (door miss Rona ), maar 
jullie haar dus wel heel het volgende semester op de scouts zullen zien?  

o Jeff ondertussen de elektriciteit op de scouts aan het vervangen is? 
 

o Hij echt een handige gast is (in tegenstelling tot wat jullie dachten)? 
 

o Robbe het heel jammer vindt dat hij zijn eerste kerstfeestje als leiding niet in het echt 
kan doen? 

 
 
 

Hopelijk kunnen we in dit nieuwe jaar elkaar wat meer live zien.  
We kijken er alvast uit om het beste van te maken. 

 

Groetjes ROBBE, JEFF en EVelien 

 
我們想你  



 

 

Jongverkenners 
 

Jow, hier zijn we weer. Klaar voor weer maanden vol plezier. Hieronder zien jullie een 

woordpuzzel staan. Als jullie willen weten welke vergaderingen wij zullen voorbereiden, los 

deze dan op. Onder de woordpuzzel staan alle vergaderingen (zonder titel ofcourse). 
 

Als jullie alle titels gevonden hebben kan je deze koppelen aan de juiste uitleg door rekening 

te houden met het aantal puntjes dat er staan. (5puntjes komt dus overeen met een woord 

van 5 letters). Have fun!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 6/12:  . . . . 
 

Wat staat hier nu? Tip:  
 

·ɓɐɐpuɐʌ sɓuɐๅ ʇuᴉS ǝp ʇɯoʞ ʻuǝpɐɹ uǝuunʞ ๅǝʍ ǝᴉๅๅnſ sๅɐoZ 

·ʇsǝǝʍǝɓ uſᴉz ɹɐɐſ ʇᴉp ɹǝ sǝſpuᴉʞ ǝʇnoʇs ๅǝǝʌǝoɥ uǝᴉz suǝƎ ·ɹǝʌ 

oz ɹǝǝʍ sᴉ ʇǝɥ ʻɹooɥ ɐſ 
 

…ʻdǝousʻsǝſʇuſᴉɹɐpuɐɯʻsooๅnɔǝdsʻɐๅoɔoɥ  



 

 

Zondag 13/12: . . . . . . . . . . .  
 

Het is weer de tijd van de advent en dat betekent: eens een keer aan de 

anderen denken. Vandaag gaan we een brief of tekening maken voor 

de mensen in Compostela. Het zijn natuurlijk examens voor velen van 

jullie dus je mag kiezen wanneer je dit knutselwerk maakt. Laat je eens 

zien van je beste kant . Extra info volgt nog. 
 
 
 
 
 

Zondag 20/12: . . . . . . . . . .  
 

·sɹǝuuǝʞɹǝʌɓuoſ ǝp ſᴉq sᴉ ɹǝʞɐɯuǝdouʞ ǝʇsǝq ǝp ǝᴉʍ uǝᴉz 

suǝƎ ·pᴉǝɥʞſᴉๅᴉǝoɯ uᴉ puǝɹǝᴉɹɐʌ uǝɹǝๅ uǝdouʞ 9 ǝᴉๅๅnſ 

uɐɐɓ ɓɐɐpuɐꓥ ·uǝʌɐɥɔs ǝʇ ſᴉq suǝǝ uǝʞǝᴉuɥɔǝʇ ǝſ ๅɐ ɯo 

ʞſᴉɹɓuɐๅǝq ʇǝɥ sᴉ ʻuǝʍnoq ǝɓuᴉp ǝʌɐɹɓ ſᴉʍ uǝ uſᴉz sʇnoɔs 

ǝp ſᴉʍ uǝᴉzǝɓuɐⱯ 

 
 

 

Zondag 27/12 en zondag 3/1: . . . . . . . . 
 

Na al die weken hard te werken voor school is het tijd om even te 

ontspannen, ook de scouts wordt even stop gezet. Geniet van de 

feestdagen en HAPPY NEWYEARR!!!! 
 
 
 
 
 
 

Zondag 10/1: . . . . . 
 
 
 

. nog volgt info Extra . maken te klaar recept gekke meest het om tijd de 

week een allemaal krijgen Jullie . fornuis het achter jongverkenner beste 

de naar zoek op we gaan week Deze 
 
 
 
 
 
 

Zondag 17/1: . . . . . . . . 
 

We pakken onze wandelschoenen en onze speurneus 

vast. Er is voor jullie een speurtocht gemaakt door 

Borsbeek waarbij jullie langs kamers zoals electrical en 

shields komen. Wie kan als eerste de imposter onder ons 

te pakken krijgen. Extra info volgt nog. 



 

 

Zondag 24/1: . . . . . . . . . . . . .  
 

10.000 opdrachten, 1 doel: de enige echte number one 

worden. Deze week is het de bedoeling alle opdrachten 

op tijd te voltooien, wie weet hangt er wel een beloning 

aan vast. Extra info volgt . 
 

 

Zondag 31/1: . . . . . . . . . . . . . 
 

Dit weekend is het aan jullie om de leiding bezig te houden. Iedereen moet namelijk een object gaan 

verstoppen in Borsbeek, en wij gaan dat dan zoeken. Maak het niet te makkelijk voor ons, hè . Extra 

info volgt. 
 

 

Zondag 7/2: . . . . . . . . . 
 

Het is weer eens tijd om een frisse neus te nemen. Vandaag gaan we weer eens op wandel want 

het is namelijk winterwandeling! Meer informatie volgt later. 
 

 

Zondag 14/2: . . . . .  
 

Van wandelen worden we niet moe van dus deze week gaan we een versnelling 

hoger schakelen. Haal die Nike-sportschoenen uit de kast en just do it! Extra 

info volgt nog. 
 

 

Zondag 21/2: . . . . . .  
 

.ëigleB nav rennekrevgnoj etsmils ed ew neleps gaadnaV .TOOHA po tgidnie ne K nee tem tnigeb teH 
 

Extra info volgt nog. 
 
 
 

Zondag 28/2: . . . . . . . . 
 

Alle wegen leiden naar Rome, of toch niet. De ochtendstond heeft goud in de mond, of misschien 

toch enkel een slechte adem. Vandaag is een rustig daggeske waar ontspanning centraal staat!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fermiel Lucas Wout 



 

 

GIDSKES AKA PRINSESJES 

 

Liefste prinsessen, rare tijden geven vreemde takties en vergaderingen. We maken van deze  
quarantaine gebruik om onze Disney kennis bij te schaven. Want zeg nu zelf, wat is er nu beter om 

op een koude regenachtige dag te doen? Prinsessen films kijken onder een dekentje met een warme 

choco uiteraard!! Onze innerlijke brave kapoenenzieltjes komen terug naar boven. Alé ‘braaf’ zou ik 

misschien niet echt zeggen in jullie geval. Maar soit, enjoy! xoxo The real kings and queens -> jullie 

liefste leiding ofcourse 

 

De uren van de vergaderingen zullen we sturen in de WhatsApp groep omdat dit op voorhand 

moeilijk in te schatten is voor online vergaderingen! 

 
Vrijdag 27/11: Bday party Stien: Assepoester  

 

Happy birthday toe joe, happy birthday toe joe, happy birthday (X2). Wie wat 

van muziek kent, herkent hier zeker het liedje van Stevie Wonder in. Wie geen 

verstand heeft van muziek moet nu even gewoon zwijgen. “Mag ik ook iets 

zeggen?” NEEN ASSEPOESTER GIJ MOET ZWIJGEN EN KUISEN!!!!!!! 

Assepoester moet namelijk hard werken zodat alles spik en span is voor de 

verjaardag van Stien! We verwachten jullie dan ook allemaal massaal op de 

online bday party van Stien. 

 

Zondag 6/12: Sinterklaas en de 7 dwergen  

 

Sinterklaas waar ben je, wordt wakker en gouw, Sinterklaas mijn 

meiter ik hou zo van jou. Laten we spelen de hele dag laaaang, 

sinterklaas mijn duifje ik ben toch zo bang, beeeen toch zo bang. 

Iedereen weet dat dit een remake is van “witje mijn duifje”. Dit liedje 

is van de musical Doornroosje. Ma huh? Het was toch sinterklaas 

en de zeven dwergen? Da komt toch van Sneeuwwitje…?  
JA EN DAN? IK WIL NU GEWOON EENS EEN LIEDJE ZINGEN 

VAN DOORNROOSJE, WANT DOORNROOSJE IS DE QUEEEEN EN SNEEUWWITJE IS EEN 

AANSTELLERKE!! 

We zien jullie graag nog eens samen komen om onze lieve oude man te begroeten.  
Ik heb van horen zeggen dat Nickey wel op iets oudere mannen valt met héél véél geld. 

 

Zaterdag 12/12: Warmste week vergadering: Mulan  

 

WIE IS DA MULAN? DA IS NU TOCH ECHT EEN GRIET VAN DISNEY DIE 

IEDEREEN VERGETEN IS ??!!! Euh ik ken die dus totaal ni maar aan haar 

naam te zien, komt ze precies uit een koude zone. We zullen dan maar een 

warmste week vergadering houden zeker? 

 

 

Vrijdag 18/12: Kerstfeestje: Frozen I  

 

Geef me een feest, een feest, dat ik nooit vergeten zaaaaal. Dit feest 

zaaaaal echt super leeeeuuuuk moeten ziiiijjjjjn. De corona is echt nieiiit 

leuk. (Dit zingen als het einde van frozenliedje en het is echt wa leuker ;) ) 

OOOHHH een feestje daar heb ik echt zin in! Kerstfeestje JEEEEJ. 



 

 

In het weekend van 25-27 december & 1-3 januari: GEEN vergadering: Fijne 

feestdagen gidskes!! Laat de kilo’s er maar bijkomen! 

 
Vrijdag 8/01: Kookvergadering: Prinses en de kikker  
 

Prinses en de kikker? Hmm da zegt mij iets, eeeuuummh is da ni zo dat de prinses 

een kikker eet op een Kerstfeest "SAY WHAAAT?!" Oei nee dus, Maar kikkers zijn 

wel lekker mmm. Ik krijg er honger van. Ik zal eens beginnen met koken doen jullie 

mee? 

 

 

Vrijdag 15/01: Sportvergadering: Brave  

 

Na twee weken rusten en al dat lekkere eten moeten jullie weer vol met  
energie zitten. Hoe kun je het best energie kwijt? Rondjes lopen! Maar dat is  
echt veel toffer met je clan. Misschien moeten we battlen zoals de clans van  
Brave. Ohja cool. Lopen voor de win!  
(PS: installeer de app Strava!) 

 

Vrijdag 22/01: Spelletjesavond 20u- 22u: Rapunzel  

 

Het is niet omdat Rapunzel zich in haar toren verveelt, dat wij dat ook moeten doen. 

Vanavond staat er een grote spelletjesavond op de planning! Wat Rapunzel hier 

staat te doen en wat zij te maken heeft met onze vergadering zullen jullie 

vrijdagavond ontdekken. See you there matties xxx 

 
 

 

Zondag 31/01: Confession vergadering: Maleficent 

 

Welke gids is er even evil als Maleficent? Of zeggen we beter welke leiding? Het diepste 

geheim van Evert kennen we ondertussen al…. die valt elke avond met een t-shirt of 
 

knuffelbeer van de Lierse in slaap. Maar wat zijn jullie grootste secrets? Dat zullen 

we vandaag te weten komen tijdens onze confession vergadering. SPANNEND !!! 

 
 

 

Zondag 7/02: Winterwandeling - Frozen II   
Do you want to build a snowmaaaaaan ? Come on, let’s go and playyyy  
Of we sneeuw gaan zien tijdens deze jaarlijkse topactiviteit betwijfel ik. ‘Let it 

gooooo, Let it gooooo’ gaat eerder van toepassing zijn na al die duistere 

geheimen van vorige week.  
Trek jullie mooiste muts, sjaal, handschoenen en stap bottines aan en kom samen 

met ons meegenieten van de prachtige natuur in ons prachtig Belgiënlandje.  
Mail of brief met verdere info volgt nog. 

 

Zondag 14/02: Valentijn: Jasmine & Aladdin  

 

Het liefdesleven in Corona tijden is niet voor iedereen evident (vraag maar 

aan Evert ;) ). Om jullie toch een hart onder de riem te steken vieren we 

vandaag samen met Jasmine en Aladdin de dag van de liefde. #Love is in the 

air but I can’t fly :(( 



 

 

Zondag 21/02: Filmvergadering: The Princess Switch  
 

 

Iedereen weet dat prinsessenfilms de beste films zijn. Vandaag kijken we samen 

onder een fleece dekentje en met een lekker warm chocomelkske naar de beste 

prinsessenfilms ooit gemaakt. #Netflixandchill 

 
 
 
 
 

Zondag 28/02: Weetjesquiz: Belle en het beest  

 

Vandaag testen we jullie kennis over elkaar en over de leiding. Hoe goed 

luisteren jullie echt naar elkaar? Wie wint net als Belle de prijs van de slimste en 

knapste prinses? Om dit te weten te komen zullen jullie mee moeten doen aan 

onze fantastische weetjesquiz. #Smartissexy 

 
 
 
 
 

Wist-je-datjes:  
● De lierse heel slecht bezig is?  
● Evert heel verdrietig is?  
● Hij zich altijd moet oppeppen om naar de wedstrijd te kijken op TV?  
● Dat niemand van de leidingsploeg hem wilt steunen in deze zware tijden?  
● Wij corona echt beu zijn?  
● Wij eens een echte vergadering met jullie willen doen (buiten)?  
● Wij jullie echt hard missen?  
● Het spijtig vinden dat het weekend niet is doorgegaan?  
● Er waarschijnlijk afhankelijk van de corona een vervang weekend ga komen?  
● Het thema ook dan verandert zal worden?  
● Het weekendthema Lierse zal worden?  
● Evert jullie dan les zal geven over de geschiedenis van de LIERSE?  
● Wij dat weekend echt zien zitten?  
● Wij niet genoeg kunnen krijgen van de Lierse?  
● Onze lievelingskleuren dan ook geel en zwart zijn?  
● En als laatste  
● Als wij deze editie van de taktie winnen, de GRL van ons 1 gratis wedstrijd cadeau krijgt 

om samen met Evert naar de Lierse te gaan kijken!!!!!!  
● Awesome  
● Yeah!  
● Mic drop  
● Pick it up  
● Drop it again  
● Evert is zo graaf!  
● Oh dank u medeleiding XXX EVERT XXX 



 

 

TAKTIE VERKENNERS – DECEMBER - FEBRUARI 
 

 

Zondag 6 december 2020 – Sint met zijn pieten 
 

Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint. Mijn beste vrind, 

jouw beste vrind, de vrind van ieder kind! Hier moeeeeet 

je bij zijn als je van snoep en pieten houdt. Info volgt. 
 
 
 
 

 

Vrijdag 13 december 2020 – Warmste week *Christmas edition* 
 

Zoals jullie weten kunnen deze donkere dagen best eenzaam zijn 

voor sommige mensen, zeker in tijden van een pandemie… 

Daarom zullen wij het initiatief van Linde Merckpoel volgen en 

enkele gepersonaliseerde, hartverwarmende brieven sturen naar 

rusthuisbewoners in Borsbeek! Fix goeie karma 2021. 
 

 

Zondag 22 december 2020 – Cluedo *killer among us…* 
 

HEEEEEEEELP!! Er lopen hier een paar zotten rond die onze 

vrijdagavond proberen te verknoeien. Misschien kunnen een 

paar dreiries van de verkenners die wel afschrikken? Tot dan! 
 
 
 

 

25-27 december 2020 – Geen vergaderingen 
 

01-03 januari 2020 – Geen vergaderingen 
 

Wij moeten studeren :( en jullie moeten rusten… Tot snel! 
 

P.S.: Vrolijk kerstfeest en een bangelijk 2021 toegewenst!!! xxx  
 
 
 

 

Vrijdag 08 januari 2021 – Goodbye 2020, helloooooo 2021 
 

Amai… Dat is echt al van vorig jaar geleden da wij jullie gezien 

hebben!! Snel nog eens afspreken om onze goede voornemens 

te bespreken! Tot vrijdagavond koningen! 
 
 

 

Vrijdag 15 januari 2021 – Wikipediavergadering 
 

15 januari is de 15de dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna 

volgen nog 350 dagen (351 dagen in een schrikkeljaar) tot het einde van het 

jaar. Echt waar, ’t staat op Wikipedia!! Kom vandaag alles te weten over dé 

bron van alle informatie voor jouw wetenschappelijk verslag of 

eindwerkwerk aan ’t unif! #Smart#Smarter#Wikipedia 



 

 

Vrijdag 22 januari 2021 – 0070 Casino night 
 

Vodka Martini. Shaken not stirred. 
 

Nee we gaan geen alcohol drinken deze vergadering. Laat maar 
eens zien of ge goeie karma hebt gefixt da weekend van den 

22ste december… 
 

Poker, Blackjack, éénentwintigen of roulette? De leiding 

wint, boempetet. 
 
 

Zondag 31 januari 2021 – Recap één maand 2021 
 

Er zijn ontelbaar veel dingen die we in 2020 niet hebben 

kunnen door door, ughh, we gaan het er niet meer over 

hebben. Vandaag alle remmen los om die verloren 

momenten in te halen! 2021 is tot nu toe toch al veel beter 

dan 2020, toch? TOCH?!? 
 
 

 

Zondag 07 februari 2021 – Elsa’s wondere Winterwandeling 
 

Dag prinsesjes! Trek jullie warmste jurk en botjes maar aan 

want vandaag gaan we een frisse neus ophalen met iedereen 

van de 70! Be there or you are de boze heks!!!!!! Info volgt :) 
 
 

 

Zondag 14 februari 2021 – Valentijn à la Bob Marley 
 

Whassup broeders van andere moeders! Vandaag is de dag van 

de liefde en dat gaan we aan iedereen laten zien! Trek je meest 

geliefde outfit aan en spread the loooove!!! 
 

#don’tworryaboutathing #onelove #ganjaman  

 

Zondag 21 februari 2021 – WINTER OLYMPICS 
 

Skifahren, Langlaufen, Eislaufen oder Schneeballkampf? Wir sind 

Maschinen und dominieren jede Sportart! Kleid sportlich und warm. 
 

P.S: Google Translate  
 
 
 

Zondag 28 februari 2021 – Gender swap 
 

Af en toe moeten wij gewoon eens samenkomen om te 

waarderen dat man zijn toch wel leuker is dan vrouw zijn. 

Trek die kleerkast van de zus, mama of oma maar eens 

open en steekt die borsten maar eens goeee #metoo 



 

 

Adressenlijst 20.. - 20.. 
 

Kapoenenleiding   
Naam Adres   

Charlotte Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 

Ella Severyns Broekstraat 10 2150 Borsbeek 

Jassin De Bie Mortselsesteenweg 188 2100 Deurne 

Jolien Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 6 2150 Borsbeek 

Siebe Schrammen Korenveld 1 2150 Borsbeek 

 

Kabouterleiding   
Naam Adres   

Cian Olieslagers Wenigerstraat 9 2150 Borsbeek 

Jade Van goethem Waterbaan 59 2100 Deurne 

Senne Franck De robianostraat 44 2150 Borsbeek 

Welpenleiding    
Naam Adres   

Jelle Franck Groeningerstraat 8 2150 Borsbeek 

Arthur Nevelsteen Grensstraat 42 2540 Hove 

Hannah Van Vlimmeren Leon stampelaan 28 2100 Deurne 

Jo Cleynhens Vlasput 15 2150 Borsbeek 

Jonggidsenleiding    
Naam Adres   

Evelien Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 

Jeff Mevis August van putlei 166 2150 Borsbeek 

Robbe Willio Jozef reusenslei 154 2150 Borsbeek 

Jongverkennerleiding    
Naam Adres   

Wout Kiebooms Breedveld 19 2150 Borsbeek 

Emiel Schuytjens Breedveld 10 2150 Borsbeek 

Lucas Engelen Floris primslei 30 2150 Borsbeek  

 

 
 

E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be  

Telefoon GSM 

03/366.07.49 0488 64 77 57     

03 458 19 14 0499 11 65 50     

03 271 13 59 0485 60 55 01     

03 321 17 93 0485 36 50 07     

03 449 59 46 0456 01 46 16     

E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be  

Telefoon GSM 

/ 0497 15 28 21     

/ 0491 59 63 09     

/ 0474 12 51 99     

E-mail welpen@scoutsborsbeek.be  

Telefoon GSM 

/ 0477 34 97 77     

/ 0468 24 93 99     

03 289 68 87 0479 34 95 78     

03 366 39 69 0475 81 54 32     

E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be  

Telefoon GSM 

03/366.07.49 0479 10 29 47     

03 321 51 95 0468 22 94 22     

03 321 03 37 0497 73 55 64     

E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek 

Telefoon GSM 

03 321 34 59 0475 40 66 95     

03 321 69 33 0493 13 57 70     

/ 0491 95 66 57     



 

 

Gidsenleiding   
Naam Adres 

 
 

E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be 

Telefoon GSM 

 
Stien Kiebooms 

 
Evert Verswyvel 

 
Robbe Martens  
Nikki Severyns 

 

Verkennerleiding  

 

Breedveld 19 2150 Borsbeek 

Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 

Eksterlaar 213 bus 2 l 2100 Deurne 

Broekstraat 10 2150 Borsbeek 

 
 

03 321 34 59 0475 57 99 98 

03 484 69 20 0494 54 58 35 

03 322 09 04 0498 14 53 74 

03 458 19 14 0495 80 74 80 

E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be 

 
Naam Adres   

Kobe Wouters Herentalsebaan 321 2100 Deurne 

Doris Van Boxem Sint-rochusstraat 15 2100 Deurne 

Ruben Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 6 2150 Borsbeek 

Groepsleiding    
Naam Adres   

Julie Huybrechts Vlasput 11 2150 Borsbeek 

Marijana Lipovac Mertensstraat 32 2150 Borsbeek 

Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 

Matthias Mevis August van putlei 166 2150 Borsbeek 

Materiaalteam    
Naam Adres   

Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 

Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 

Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 

Joren Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 

Raf Boumans Dokter Van De Perrelei 15 2140 Borgerhout 

Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek 

Lars Galliart Hulgerodestraat 39 2150 Borsbeek 

Vriendenkring    
Naam Adres   

Geert Van de Laar August Van Putlei 129 2150 Borsbeek  

 
 

Telefoon GSM 

03 321 73 00 0479 36 34 74 

03 321 37 05 0476 05 62 60 

03 321 17 93 0474 02 90 02 

E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.b 

Telefoon GSM 

/ 0473 24 92 21 

03 272 51 99 0488 29 07 38 

03 484 69 20 0495 51 33 07 

03 321 51 95 0488 10 52 24 

E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be 

Telefoon GSM 

03 322 85 22 0472 32 47 72 

03 366 11 56 

0474/36.24.60 03 322 42 30 

03 366 27 08 0494 03 72 76 

03 236 04 76 0468/14.37.90 

/ 0476 06 49 23 

03 322 61 34 0488 23 70 33 

E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.b 

Telefoon GSM 

/ 0485 62 36 58  


