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.

ACTIVITEITEN VRIENDENKRING
25/11 Kaas & Wijn + bal
04/02 Winterwandeling
25/03 Brunch + oudervergadering
01/07 BBQ

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?
► uitzonderlijk goed is in het maken van heerlijke desserten?
► thuis een mega-grote mixer heeft liggen en die als geen ander kan beroeren?
► zo handig is in verbouwingswerken dat je bijnaam Bob De Bouwer is?
► even gek is op eten als Joey of Monica toen ze nog dik was? (insider voor de Friends-fans)
► vindt dat er al eens mag gelachen worden?
Proficiat! Dan ben jij misschien wel geschikt om toe te treden tot onze vriendenkring!
Wat bieden wij jou:
►We will be there for you (altijd paraat)
►We will ask you how you're doing (net zoals Joey)
►We will share food (in tegenstelling tot Joey)
►We will make sure there’s more than enough food.
Interesse?
Bevestig dan je enthousiasme door even een mailtje te
sturen naar vriendenkring@scoutsborsbeek.be.
Hopelijk tot snel!

Beste ouders en leden,
Allereerst voor iedereen prettige feestdagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar! Als leiding
kijken we ook al uit naar de gezellige vergaderingen die bij deze periode horen J We
hebben weer een hoop leuke activiteiten gepland:
Zondag 4 februari 09:00-… : Winterwandeling
Voor één keertje mogen mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s, … mee naar de
scouts komen. We spreken om 09:00u ‘s ochtends af op de parking van de Carrefour in
Borsbeek. Van daar vertrekken we (ieder met eigen vervoer! We voorzien geen bus, dus
spreek eventueel af om samen te rijden) naar de locatie waar de wandeling begint. Na de
wandeling zorgt de vriendenkring voor een lekker warm soepje, chocomelk of jenevertje.
Hopelijk zijn jullie allemaal talrijk aanwezig op deze leuke familiewinterwandeling! Einduur
wordt later nog meegedeeld via mail.
Zaterdag 24 februari – Zondag 25 februari: Pittaslag
De pittaslag is ondertussen al twee jaar een groot succes geweest. Dit jaar zijn er ook weer
een heel weekend lang heerlijke pitta’s te verkrijgen in het lokaal! Meer info en
inschrijvingslink volgen later.
2-3-4 maart: Groepsweekend
Tijdens het groepsweekend gaan we met heel de scouts (ja écht, met iedereen!) samen op
weekend. Weekendbrief en info volgen later nog, maar hou alvast zeker het weekend vrij.
Een stevige linker van de groepsleiding,
Margot & Liedewei

Kapoenen
Dappere kapoenies, nu ons magische weekend erop zit, is het weer tijd voor een nieuwe
taktie! JOEPIE! En een nieuwe taktie betekent een hele hoop nieuwe en superleuke
vergaderingen! JOEPIE NOG EEN KEER! Wij zijn in ieder geval al enthousiast. Jullie ook? Lees
dan snel verder (of laat een van je ouders voorlezen, lekker gemakkelijk) en ontdek wat we
komende maanden samen gaan beleven! Tot snel!
Zondag 3 december van 9u30 tot 12u00
Sinterklaas vergadering
♫ Sinterklaaskapoentje, gooi wat in m’n schoentje…♫ De tekst
van deze hit zegt genoeg: Sinterklaas en kapoenen, dat gaat
absoluut goed samen! Hebben wij even geluk dat de heilige man
vandaag langskomt bij onze scouts! De brave kapoenen onder
jullie mogen zich aan een leuke verrassing verwachten! De
deugnietjes raden we aan om nog eens extra lief te zijn voor
mama, papa en jullie leiding! ☺
Zondag 10 december van 9u30 tot 12u00
Sprookjes vergadering
Er was eens… Heel lang geleden… een hele hoop kapoenen die de
wondere wereld van de sprookjes ging ontdekken. Vandaag heb je
de kans om in de schoenen te staan van jouw favoriet
sprookjesfiguur. Kom dus zeker verkleed en neem wat
broodkruimels mee voor als we de weg kwijtraken. Nu alleen nog
hopen op dat peperkoekenhuisje.

Zondag 17 december van 9u30 tot 12u00
Bossbaby vergadering
Heb jij wel aanleg voor de harde zakenwereld? Ben jij de geknipte
persoon om de beste deals te sluiten en miljoenen te verdienen? Kom
dan zeker naar de scouts vandaag, want het zal er hard aan toe gaan.
Vergeet niet je charmes en beste verkooppraatjes mee te nemen en laat
zien dat jij een echte bossbaby bent. Oh en kom zeker op tijd want… Time is
money.

VRIJDAG! 22 december van 18u30 tot 20u00
Kerstfeestje!
Aaaaaaah, Kerstmis. De zaligste tijd van het jaar. Worden jullie
ook zo blij van al die kerstlichtjes, pakjes, kerstmuziek en lekker
eten? Wij in ieder geval wel. En daarom organiseert jullie leiding
een heus kerstfeestje vanavond! Dat belooft gezellig te worden!
Vergeet geen pakje (max €4) mee te nemen voor een
medekapoen en onze bomma’s zeggen altijd: “Hoe meer
kerstmutsen, hoe meer vreugd.”

Zondag 31 december
Vandaag gaan we allemaal wat traantjes laten want het is helaas geen scouts vandaag.
Maar stiekem zijn we ook allemaal blij dat we eens kunnen uitslapen op een zondag. HOERA!
7 januari van 9u30 tot 12u00
Frozen vergadering
BRRR! Het is koud buiten! Volgens mij heeft Elsa van ‘Frozen’ alles per
ongeluk weer bevroren! We moeten dit zo snel mogelijk oplossen.
Haast jullie snel naar de scouts voor het te laat is! En vergeet geen
warme winterkledij aan te doen.

14 januari van 9u30 tot 12u00
Gezelschapsspelletjes vergadering
In de winter is het soms heel erg koud dus vandaag gaan we lekker warm binnen
gezelschapsspelletjes spelen. Kunnen jullie de leiding verslaan? We zullen zien. Neem zeker
een gezelschapspelletje mee. Onze bomma’s zeggen ook altijd: “Hoe meer
gezelschapspelletjes, hoe meer vreugd.”

21 januari van 9u30 tot 12u00
Superhelden vergadering
Heb jij altijd al willen kunnen vliegen, snel lopen,
onzichtbaar worden, krimpen, gedachten lezen…? Of
heb je altijd al een echte slechterik willen vangen? Dan
is het vandaag je geluksdag want het is SUPERHELDEN
VERGADERING!!!! Kom zeker verkleed als je favoriete
superheld.

28 januari van 9u30 tot 12u00
Reisje rond de wereld’- vergadering
Er staat vandaag een belangrijke missie op de planning. Wij, beste
kapoentjes, gaan vandaag namelijk de wereld veroveren! Olé! Van
Afrika tot in Amerika gaan ze weten dat we klein, maar dapper
zijn! Kom dus zeker naar de scouts vandaag want het belooft een
spannend avontuur te worden!
4 februari van 9u30 tot 12u00
Winterwandeling
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse winterwandeling! Weer genieten
van de natuur in zijn volle winterglorie met een verfrissend koud windje
dus! Mama’s en papa’s mag je vandaag ook meenemen want zij zullen
deze belevenis voor geen geld willen missen!

11 februari van 9u30 tot 12u00
Carnaval vergadering
Iedereen wil anders zijn, anders dan hij is.
Een kameel in de woestijn wil ruilen met een vis.
Trek je mooiste jurkje aan, zet je feestneus op.
Word een grote baviaan met een apenkop.
Word een tovenaar met een toverstaf
of een ooienvaar of een giraf.
Doe maar gek, doe maar mal! Want het is Carnaval!
En dat vieren we deze vergadering! In een gekke
carnavaloutfit verschijnen is dus de boodschap. Onze
bomma’s zeggen trouwens ook altijd: “Hoe meer carnavaloutfits, hoe meer vreugd.” Dat is
nog al eens een wijsheid, niet?
18 februari van 9u30 tot 12u00
Knutsel vergadering
Lijm, scharen, papier en verf staan al klaar. Zijn jullie dat ook ?
Vandaag gaan we de coolste en gekste dingen knutselen. De
ultieme kans om met een prachtig kunstwerk thuis te komen
dus!
24-25 februari
Pitaslag
Allemaal zeker komen eten van de verrukkelijke pita’s die onze jonggivers speciaal voor
jullie maken !!

25 februari
Bezoek aan de kinderboerderij
Wat weten jullie allemaal al over een boerderij? Wat
leeft er op een boerderij? Wat wordt er allemaal
gemaakt op een boerderij? Als je hier nog geen
antwoord op weet, is dat niet erg want vandaag
gaan we op bezoek bij de kinderboerderij en gaan
we er alles over te weten komen! Uren volgen nog
maar deze vergadering zal doorgaan in de
namiddag.
2-3-4 maart (extra brief volgt nog)
Groepsweekend
Het is weer zover! We vertrekken weer met de hele scouts op groepsweekend! Dat beloofd
een toffe bedoeling te worden met veel spelletjes, pret en ambiance! Verdere info volgt nog.
Wist-je-datjes:
Wij het weekend supermegadeluxeLEUK vonden!
Wij hopen dat jullie het ook supermegadeluxeLEUK vonden
Wij zo opnieuw met jullie op weekend zouden gaan
Wij hiervoor ook de kans krijgen op groepsweekend
Dit echt ook supermegadeluxeLEUK gaat worden!
Wij er echt al naar uitkijken
Onze bomma’s echt wijze dames zijn
Wij hopen varkens te zien op de kinderboerderij
Varkens niet naar de lucht kunnen kijken
Je patatjes echt wel in de microgolf kan klaarmaken
Jullie leiding Doris dit al heel haar leven zo doet
De andere leiding haar daar best wel mee uitlacht
Wij jullie allemaal supermegadeluxeLEUK vinden
Wij nu stilaan moeten afronden
Wij jullie nu al missen
Wij jullie daarom een dikke knuffel geven
Veel liefs,
Jullie leiding

Tuur

Nina

Tim

Stien

Tibo

Doris

Wist-je-dat
#De sportvergadering Warrie zijn lievelingsvergadering is omdat hij dan eindelijk
zijn Lierse-tenue kan aandoen
#Wij niet kunnen wachten om jullie oma’s en opa’s te zien
#Onze kabouters nu moeten squaten als ze onze echte naam zeggen
#Wij stilaan meer en meer volgers krijgen op onze coole Instagram
#Wij van jullie houden!
#We nu gaan afronden
#Wij graag afronden met XOXO
#Dus
#XOXO

Jitter- Vlimper- Driemke- Warrie- Havertje
XXXXX

WELPEN
Hier zijn we weer met een nieuwe planning vol opwindende
welpenavonturen! Het wordt steeds kouder buiten, maar voor echte welpen
is dat natuurlijk geen probleem! Zeker niet als de Sint en de Kerstman
onderweg zijn naar de scouts, of wanneer we op zoek gaan naar een
vikingschat! Jullie leiding heeft er al belachelijk veel zin in en kijkt ernaar uit
om samen met jullie fantastische winteravonturen te beleven!
Zondag 3/12 9u30-12u: sinterklaasvergadering
Dag stoute kinders! Vandaag worden jullie verwacht met jullie beste gedrag, want
Sinterklaas en zijn zwarte pieten zijn deze zondag in Borsbeek. We weten dat dat voor jullie
deugnieten soms heel moeilijk is, en voor jullie leiding
soms ook! Maar wij houden van cadeautjes en veel
snoep, dus we gaan ons best doen vandaag! Jullie
mogen allemaal als zwarte piet verkleed komen!
Zondag 10/12 9u30-12u: junglebookvergadering
Alle apen en bananen nog aan toe. Vandaag gaan we
op avontuur in de jungle. Jullie weten waarschijnlijk dat
Akela, Bagheera, Hathi, Shere Khan en King Louis de
helden van het oerwoud zijn, maar zijn jullie dat ook? Zijn jullie niet bang om met slangen te
vechten of tijgers te verslaan? Dat zullen we vandaag ondervinden! Doe je beste jungle
outfit aan en oefen je kreten alvast.
Zondag 17/12 9u30-12u: superheldenvergadering
Jullie zijn superwelpen en kunnen alles aan! Vandaag mogen jullie eens komen bewijzen of
dat echt zo is en wat jullie superkrachten allemaal zijn! Kom verkleed als jullie favoriete
superheld en laat zien wat je allemaal
kan! Kunnen jullie de leiding
verslaan? Dat zullen we nog weleens
zien!

Vrijdag 22/12 19u-21u: kerstfeestje
Joepie kerstmis! Cadeautjes openmaken, kerstboom
versieren en lekker eten: dat hoort er allemaal bij. Vandaag
bouwen we een leuk kerstfeestje in het lokaal en wij zorgen
voor snacks en drankjes. Om het extra leuk te maken moet
iedereen een pakje meenemen van max 3 euro zodat
iedereen na de vergadering naar huis kan met een tof
cadeautje! (Outfit mag altijd in kerstthema J )
Zondag 31/12: geen vergadering
Vandaag is het geen vergadering (oooooh!), want het is kerstvakantie en oudjaar
(jeeeeeeej!)! Geniet van de vakantie en rust goed uit, dan kunnen we daarna weer veel pret
maken samen!
Zondag 7/01 9u30-12u: filmvergadering
Dag beste avatar-kenners, zoals jullie waarschijnlijk nog wel weten, hebben we op weekend
naar de Avatarfilm gekeken. We hadden toen geen tijd om die helemaal uit te kijken, maar
vandaag wel, hoera! Als jullie ook zo super benieuwd zijn kom dan zeker met ons meekijken!
Zondag 14/01 9u30-12u: quiz
Omdat de leiding examens heeft, willen ze graag samen met jullie hun geheugen wat
opfrissen, zodat ze zeker goeie punten hebben. Zijn jullie slim genoeg om ons te helpen?
Kom dan zeker naar de leukste quiz van het jaar en misschien word jij wel de slimste welp!

Zondag 21/01 9u30-12u: casino
Pa pa pa pokerface, pa pa pokerface! Kunnen jullie goed serieus kijken? Kunnen jullie goed
bluffen? Dat is goed want in het casino heb je dat nodig! Wat je daar ook nodig hebt, is een
chicque kostuum, anders mag je niet binnen! Trek daarom jullie beste hemd, das, strikje,
hoed of vest aan en haast jullie naar het Merstenspleing, want er valt veel te winnen
vandaag!

Zondag 28/01 9u30-12u: later-als-ik-groot-ben-vergadering
Toen jullie leiding klein was, hadden ze hele grote dromen. Hathi
wilde graag een echte prinses worden, en King Louis een dappere
brandweer. Shere Khan droomde ervan dokter te worden, en Akela
wilde dan weer graag politievrouw zijn. Bagheera was de grootste
dromer, hij wilde graag piloot worden. Wat willen jullie graag
worden als jullie later groot zijn? Kom verkleed in jullie
droomberoep, en dan gaan we vandaag samen dromen waarmaken!
Zondag 4/02: winterwandeling
Zelfs in België kan het in de winter best wel koud worden. Om het
warm te krijgen gaan we vandaag lekker wandelen! Want wandelen is plezant, en de
chocomelk erna is nog plezanter! Informatie over uren en locatie volgt nog!
Zondag 11/02 9u30-12u: achterstevorenvergadering
We hebben allemaal al weleens geprobeerd om achterstevoren te lopen, en misschien dan
ook achterstevoren te vallen. Maar kunnen jullie ook achterstevoren praten en en dansen en
eten? Of achterstevoren zitten of roepen of voetballen? Dat willen wij wel eens weten!
Begin al maar te oefenen! We zien jullie graag achterstevoren verschijnen met jullie uniform
achterstevoren uiteraard!
Zondag 18/02 9u30-12u: vikingvergadering
Meer dan duizend jaar geleden leefde in het noorden van de wereld een volk genaamd de
Vikingen. Ze waren groot en sterk en hadden lange baarden. Iedereen was bang van hen
omdat ze heel hard konden roepen. Iedereen was ook jaloers op hen omdat ze zo goed
waren in schattenjachten. Met hun grote schepen trotseerden ze de wilde zeeën, op zoek
naar nieuwe landen en in de hoop nieuwe schatten te vinden. Er wordt gefluisterd dat op
een dag een vikingschip ten onder ging, met alle
schatten aan boord. De schat werd nooit
teruggevonden, maar misschien kunnen jullie hem
vinden?

Zondag 25/02 9u30-12u: GO IV vergadering
Kan jij ontzettend hard lopen? Of ben je misschien beter in het
oplossen van moeilijke raadsels? Trotseer je liever een
uitdagend parcour of ben je een held in het herkenne van
exotische smaken? Ben je niet bang in het donker, niet bang
van enge dieren, niet bang om je vuil te maken? Dan hebben
wij jou vandaag nodig! Breng je beste zelf mee, en bereid je
voor op de sctrijd van jullie leven, want wie wil er nu niet naar
huis met de enige echte GO IV-trofee?
Zondag 4/03 9u30-12u: groepsweekend
Hoera! Het is weer tijd voor groepsweekend, het leukste
scoutsweekend van het jaar! Info over uren en locatie volgt
nog, maar we kunnen jullie al wel vertellen dat het heeeeeeeeeeeeeel leuk gaat worden!

Wist-je-dat:
- Shere Khan er vanaf de casinovergadering weer bij
gaat zijn?
- Zij daar heel veel zin in heeft?
- De leiding er erg naar uit kijkt om Sinterklaas op de
scouts te zien?
- Bagheera ook een beetje bang is van Sinterklaas
omdat hij niet zo braaf is geweest?
- Hathi echt wel een goeie prinses zou zijn?
- King Louis misschien ook wel een goeie prinses zou
zijn?
- Dat vorige een mopje was?
- Of misschien toch niet?
- Dat Akela heel veel zin heeft in de
superheldenvergadering?
- Akela zelf stiekem een superheld is?
- Wij nu gaan stoppen met wist-je-datjes omdat ons boekje vol is?
- We nu echt gaan stoppen?
- Maar echt?
- Stop!

Hathi – Akela – Shere Khan – Bagheera – King Louis

Jonggidsen
Wowie we zijn al bij het tweede boekje! Wat gaat de tijd toch snel als je plezier maakt ;) Ook
van deze taktie willen we weer iets speciaal maken. Daarom kan je tijdens deze taktie van
alles winnen woop woop! Jullie moeten er natuurlijk wel iets voor doen. Bij iedere
vergadering staat een opdracht. Wie deze het best tot een goed einde brengt, wint de prijs
van die week. Jullie kunnen pas van start gaan met de opdracht vanaf iedere maandag
(vanaf 18 uur) voor de vergadering (zo kunnen jullie niet snel snel alle opdrachten van heel
het boekje in één keer uitvoeren hehe).
May the odds be ever in your favor!
Zondag 3 december 9u30-12u: MANDARIJN
Er loopt maar ene man rond op de wereld met nen hoed en ne staf die op zijne verjaardag
snoep en mandarijnen uitdeelt en dat is onze lieve Sint. We hebben hem een heel jaar
moeten missen maar vandaag is het eindelijk weer tijd voor een reünie.
(Bij deze vergadering hoort nog geen opdracht aangezien deze nog bij
het vorige boekje hoort).
Zondag 10 december 9u30-12u: Stoere-venten-vergadering
Zoals echte mannen dat doen…
Opdracht: Schrijf een mooi gedichtje over de leiding. Het origineelste
wint. Als je wilt, mag je het vandaag ook komen rappen (want dat doen
echte mannen) op de vergadering.

Zondag 17 december 9u30-12u: Kerstpartaaay
Howhowhow vandaag, beste jonggidsen, is het kerstparty en hoe kerstmis beter vieren dan
met een zieke party. Schud die heupen maar al los, vandaag is het feest.
Opdracht: Sms een kerstwens naar de leiding. De SNELSTE persoon wint (dus vanaf
maandag 11 december om 18 uur).
Zondag 24 december: Ik-vier-kerst-met-mijn-familie-vergadering
Vandaag is er geen vergadering en dus ook geen opdracht.

Zondag 31 december: Ik-vier-Nieuwjaar-met-mijn-familie-vergadering

Vandaag is het weer geen vergadering boeee en dus ook weer niets om te winnen…
Zondag 7 januari 9u30-12u: Filmvergadering
De knapste jongens komen niet alleen in je dromen, maar ook in een film vanavond. Het
wordt een toffe en gezellige avond, dus neem zeker een dekentje en pyjama mee zodat we
allemaal kunnen indommelen en van een film kunnen genieten.
Opdracht: Speel heel simpel je favoriete filmscène na (mag met meerdere). Je kan het
filmen en doorsturen of voor ons spelen tijdens de vergadering.
Vrijdag 12 januari 19u30-21u30: We-schieten-er-op-los-vergadering
Vandaag gaan we er eens goed op los schieten. En hoe kan dat beter dan via een goei
klakkenbuisspel.
Ps: Niemand blijft heel vandaag mwahahahaa
Opdracht: Maak een zo origineel mogelijk vervolg van de zin “Pang pang … “ en stuur dit zo
snel mogelijk door naar 1 van de leiding.
Vrijdag 19 januari *uren volgen nog via mail*: Schaatsen
Vallen, botsen, zigzaggen hoort er bij deze vergadering allemaal bij, want we gaan
schaatsen!!!!!! :D Doe lekker warme kleren aan en vergeet zeker geen handschoenen!

Opdracht: Haal je beste schaats trucjes naar boven!
Want deze kan je komen performen op de
schaatsbaan. Zorg dat je niet te veel springt en draait,
zodat we allemaal heel naar huis kunnen gaan na de
vergadering. ;-)

Vrijdag 26 januari 19u30-21u30: Juist dansen – vergadering
JEEEEEEEJ! Neem vanavond al zeker je beste dansbenen mee en haal je beste moves
naar boven! Want we gaan dansen en springen. :)
Opdracht: Bereid een dansje voor dat je de leiding kan aanleren. Het dansje dat de leiding
het beste kan dansen wint!

PS: De leiding lijken natuurlijk goede dansers te zijn, maar ook wij hebben twee linker
voeten.

Zondag 4 februari *uren en locatie volgen nog via mail*: Winterwandeling
Hoe beter het warm krijgen dan door te wandelen en een leuk babbeltje te doen.
Opdracht: Maak een mooie tekeing van de leiding, de mooiste en orginieelste wint. Neem
hem allemaal mee op de wandeling, zodat we onderweg kunnen beslissen.

Zondag 11 februari: Babevergadering
Het is bijna Valentijn en wie oh wie zal die van jou zijn? Vandaag
gaan we met de babes van een jong verkenners de liefde
verkennen.
Opdracht: Verzin een mooie openingszin om een knappe jongen
mee te scoren

Vrijdag 16 – zondag 18 februari: Duodagen (enkel voor de derdejaars)
Dit weekend gaat de leiding samen met de derdejaars en de leiding en derdejaars van
andere scoutsen in ons district op weekend genaamd ‘duodagen’. Zij gaan hier enorm veel
lol hebben. Helaas geen lol voor de andere lieve jonggidskes vandaag (lees: geen
vergadering voor hen).
Meer informatie volgt nog via mail!
Zaterdag 24 en zondag 25 februari: Pitaslag
Lekker eten, drinken en dolle pret dit weekend. Jullie zullen hier pit(a)tig aan de slag gaan.
Afwassen en opdienen zal nog nooit zo leuk als zijn geweest.
Jullie mogen allemaal een shift komen helpen dit weekend, de exacte uren zullen nog
volgen.
Opdracht: Omdat alles al zo druk is, moeten jullie niets voorbereiden dit weekend.
Vrijdag 2 – zondag 4 maart: Groepsweekend
Jeeeeej, het is groepsweekend! Meer informatie over dit (weeral) bangelijke weekend volgt
nog via mail!

JONGVERKENNERS
Hey tijgers, tijd voor een nieuw “boekske” vol verassingen
Als je nu bij jezelf denkt: ik lig liever lekker te luieren in mijn bed op zondag voormiddag
Laat deze gedachten dan maar varen!
Luiaards, luilakken, lamzakken, lammerikken zijn niet toegelaten
Onwaarschijnlijk veel pret verzekerd!
Zondag 10/12 (09u30-12u00)
Check voor deze vergadering allemaal eens je
pokerface in de spiegel.
Als jullie vandaag met de jackpot naar huis willen
gaan natuurlijk!
Steek ook zeker een paar azen in de mouw van je
hemd.
In elk geval zal je gewoon heel veel geluk moeten
hebben.
Natuurlijk is deelnemen nog altijd belangrijker dan
winnen.
Ontzettend veel plezier gegarandeerd!
Vrijdag 15/12 (19u30-21u30)
Skiën is wat te moeilijk
Chloor zit niet in het ijs
Heeft hier op zich niks mee te maken
Als ge pret wilt hebben,
Aanwezig zijn!
Tis aan de schaatsbaan te doen.
Samen naar daar fietsen zien wij niet zitten.
Echt goe fietsen kunnen jullie namelijk niet.
No offense.
Vrijdag 22/12 (19u30-21u30)
Nu de feestdagen er bijna aankomen,
Is de nacht koud en donker.
Geluiden komen van overal,
Huiveringen over heel je lichaam.
Twaalf uur ’s nachts,
Mensen veranderen in weerwolven.
Alle lichten gaan uit,
Ramen en deuren op slot.
Enkel een paar jongverkenners en hun
leiding zijn nog buiten.

Bang zijn ze allemaal.
En ze zijn muisstil.
Feesten met de familie?
Oh nee, daar kunnen ze nu absoluut niet aan
denken.
Rond hen hangen er dikke mistwolken.
Eenzaam, maar toch allemaal samen.

Cirkelt er nu iets om hen heen?
Heeft iemand dat ook gehoord?
Rammelende geluiden om hen heen.
Iedereen schreeuwt de longen uit zijn(/haar)
lijf
“Samen blijven!”, roept de
jongverkennerleiding.
Tevergeefs, iedereen schiet weg in het
donker.
Maar hoe loopt het verhaal nu af?
Allemaal naar de vergadering komen, wie
weet komen we het dan te weten.
Spannend!!!

Zondag 7/01 (09u30-12u00)
Na al dat feest vieren is het zo ver.
In dit nieuwe jaar zijn er weer kei veel toffe vergaderingen gepland.
Eerst zullen we het jaar eens goed inzetten met een hapje en drankje.
Uiteraard moeten jullie dus nog niet ontbeten hebben.
Wij gaan vandaag brunchen op de scouts!
Jawel houd jullie pyjama’s dus maar aan, dan zal het heel gezellig zijn.
Aan allen die gaan komen, proficiat!
Aan allen die niet gaan komen, ook proficiat!
Rusten zullen jullie deze ochtend zeker kunnen doen.
Sinaasappelsap lust ik niet zo graag dus hopelijk gaat er ook warme chocomelk zijn!
Rosijnenkoffiekoeken vind ik ook niet zo heel lekker, dus hopelijk zijn er met pudding en
chocolade.
Eigenlijk maakt het mij niet zo heel veel uit, zolang er maar veel is!
Chocomelk moet er gewoon zijn, daar gaan we voor zorgen.
Eum, willen jullie warme of koude?
Praat er maar gerust over onderling en geef ons maar verzoekjes van wat jullie graag eten.
Tiramisu gaat er niet zijn.
Iedereen in pyjama en met grote honger moet dus zeker komen!
Ej, tot zondag he
Zondag 14/01 (09u30-12u00)
Jowww, welkom op onze vergadering!
Hoezeee vandaag gaan we ons weer
verkleden.
Om ter origineelste uiteraard.
Net zoals onze originele taktie.
Nog nooit een Jhonny geweest?
Yvonne gelooft er niks van!

Ons MARINA gaat ook van de partij zijn.

Vrijdag 19/01 (19u30-21u30)
Feest!
Ik mag met trots meedelen dat vanavond jullie langverwachte lievelingsvergadering doorgaat.
Laat dus zeker jullie dekentjes, knuffels niet thuis
Maar neem ze gerust mee.
Als jullie heel graag een bepaalde film willen zien, neem hen dan gerust maar mee.
Vanavond mogen jullie dus wat moe zijn van die schoolweek.
Ook deze vergadering zal er iets van eten en drinken aanwezig zijn.
Nu geen te grootse dingen verwachten he.
Dromedarissen zijn ook altijd welkom op de vergadring!
Zondag 28/01 (09u30-12u00)
Weten jullie in welk jaar we leven?
Als jullie het niet weten, we zijn ondertussen al 2018.
Soms toch wel vreemd hoe snel de tijd gaat.

Helemaal terug naar de jaren ‘80.
En de jaren ’90 of 2000 kunnen ook.
Trek jullie mooiste eighties, nineties of nillies outfit aan.

Nadelen aan de scouts zijn er niet! Behalve misschien:
Uit uw bed komen op zondag…
8 is een getal in de rij van Fibonacci.
0 is een cijfer dat nooit gebruikt werd bij de Grieken en de Romeinen
9 x 4 – 3 = het aantal jongverkenners.
0 + 33 = ook het aantal jongverkenners.
Ook de leiding zal misschien wel verkleed komen vandaag.
Floppy discs zijn de voorloper van een cd en werden gebruikt tot de jaren 2000.
28 januari 1887 is de dag waarop de eerste steen van de Eifeltoren is gelegd.
0 jongverkenners op een vergadering is onze grootste nachtmerrie.
0 graden Celcius is gelijk aan 273 graden Kelvin.
0 weetjes heb ik nog over cijfers.
Zondag 04/02 (uren worden nog medegedeeld)
Welle gaan op trot!
In deze mooie winter gaan we een wandeling maken.
Nodig zeker jullie mammie en pappie ook uit om mee te wandelen!
Tezamen met heel de scouts een beetje wandelen, super plezant seg!
Er kunnen vandaag veel punten gegeven worden op sfeer en gezelligheid.
Regenjas meenemen is een goed plan!
Water meenemen ook!
Andere dingen die handig zijn: stapschoenen, warme kleren, …
Na de wandeling is er normaal gezien iets warm om te drinken.
Dit wordt voorzien door de vriendenkring.
Everzwijnen zullen we waarschijnlijk niet zien vandaag.
Luipaarden ook niet.
In de lucht kan je wel vogels spotten!
Naaktslakken komen we misschien ook wel tegen.
Ga allemaal zeker mee, dan wordt het dolle pret!
Zondag 11/02 (09u30-12u00)
Maten, makkers, macho’s.
Allemaal hebben jullie een echte macho in je zitten.
Chanceke! Vandaag mogen jullie hem naar boven laten
komen!
Hebben jullie er zin in?
Ongetwijfeld wel!
Vrijdag 16/02 – Zondag 18/02
Dit weekend gaan we met de derdejaars op weekend.
Uitslapen is dus de boodschap voor de eerste –en tweedejaars!
Op ne zondag is dat al eens plezant he!
Dus voor de duidelijkheid: eerste –en tweedejaars, het is geen vergadering.
Als jullie nu verdrietig zijn:
Geen nood! Volgend weekend zien we elkaar weer <3
En de derdejaars mogen ook al eens een beetje extra aandacht krijgen he!
Nu hebben we nog geen info over het weekend, maar die volgt binnenkort…

Zaterdag 24/02 – Zondag 25/02
Prachtige pita’s zullen wij dit weekend maken .
Iedereen zal met een gelukkig gezicht vertrekken na zijn pita.
Trouwens, wisten jullie dat de opbrengst naar ons kamp gaat?
Als jullie dus veel vrienden en familie uitnodigen, kunnen we eens zot doen op kamp!
Samen met de jonggidsen zullen we een topteam vormen.
LaLaLa
Als je je afvraagt: “maar welke dag moet ik nu juist komen?”
Geen vrees, meer info volgt.
Vrijdag 02/03 – Zondag 04/03
Geweldig, we gaan weer op weekend!
Rarara waar naartoe?
Oeps dat weten we zelf nog niet.
Een brief volgt later.
Pas als we zelf ook weten waar en hoe.
Stel dat we het pas in februari te weten komen,
Weten jullie het pas in maart.
Eerlijk, jullie hebben er zin in.
En wij ook!
Kon het al maar maart zijn,
Efkes wat maanden doorspoelen.
Nee da gaat nie
Dan maar wachten.
Wistje datjes
Wir fanden es ein unglaublich schönes Wochenende
Inderdaad ja, u leest het goed, we halen ons beste Duits voor de laatste keer nog eens boven
#afscheidnemendoetpijn
Stalken van leiding is niet toegelaten #sten
Tijgers? Zijn jullie dat wel?
Jullie zijn eerder schattige katjes!
Een even totaal iets anders. Hier komt een feitje: mensen met bruine ogen zijn beter in alles
#Sorrynotsorry

Domme toch al dat gezever! Hier komen echte wist je datjes!
Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, produceer je genoeg geluidsgolven
om een tas koffie op te warmen.
Travestie voorkomt bij octopussen #saywhuut
Jullie mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert #daarhebbenwenognietsvangemerkt
Er vierkanten meloenen bestaan
Saturnus is een planeet. Zo slim waren jullie al! Maar wist je dat het op deze planeet diamanten
regent #lachjerijk
Byekessssss jullie leiding: Jolien, Nathan, Lies, Tim en Femke

Zondag 03/12/2017 9u30-12u – Sint vergadering

Vrijdag 08/12/2017 19u30 – 22u – SWAG in het fort

Vrijdag 15/12/2017 19u30 – 22u – Eurosong for kids

Vrijdag 22/12/2017 19u30 – 22u – Kerstfeestje

Zondag 31/12/2017 – Geen vergadering

Zondag 7/01/2018 – Geen vergadering

Zondag 14/01/2018 9u30 – 12u – Mean girls

Zondag 21/01/2018 9u30 – 12u – Gezelschapsspelletjes

Zondag 28/01/2018 9u30 – 12u – Wieltjesvergadering

Zondag 04/02/2018 – Winterwandeling

Zondag 11/02/2018 9u30 -12u – Valentijnsvergadering

Zaterdag 17/02/2018 – QUIZ

Zaterdag 24/02/2018 22u – 10u– Filmmarathon

3-4-5 maart – Groepsweekend

10-11-12 maart – Giverdagen

XOXO – jullie leiding

VERKENNERS
DAG SINTERKLAAS

Zondag 3/12 9.30-12.00
Sinterklaas zit nooit stil. Pakjes maken,
Slecht Weer Vandaag verzorgen, maar
vooral kijken of jij wel braaf bent
geweest. Of dat het geval is bij jullie,
zijn wij nog niet zo zeker van. Kom
allemaal met jullie mooiste tekening
voor de Sint naar de scouts en
misschien steekt de Sint jullie dan niet
in de zak van zwarte piet!

SUICIDE SQUAD

Zondag 10/12 9.30-12.00
Een hele stad vernielen en toch nog
als held gezien worden, het zou ni
waar zijn in Borsbeek! Gaan we de
mannen van de gemeente vandaag
helpen of tegenzitten? Met de suicide
squad weet je maar nooit…

RATTATOUILE
Vrijdag 15/12 18.00-22.00

Mijn liefste ratjes, vandaag is het tijd om in
iemand zijn muts te kruipen. Of jullie kook
kunsten een Michelin ster waard zijn of een
spauwke en een tripke naart spoed zullen
we vandaag wel zien.

HOME ALONE
Vrijdag 22/12 18.00-22.00

TGIF ladies!!! Om de vakantie goed in te
zetten geeft de verkennerleiding een
bescheiden feestje. Dress code: black tie
(das dus een pak ofzo he mannen). We
zien jullie graag op jullie paasbest op
bijna-kerst (hihi da rijmt). Neem ook €5
mee voor een diner uit de duizend!

SHREK

Zondag 7/1 9.30-12.00
Deze topper kon niet missen in onze
lijst van essential movies. Hij
inspireert ons in het dagelijkse
leven, dus willen we een stukje van
zijn levenswijsheid doorgeven aan
jullie. Get shrekt!

WORLD WAR Z

Zondag 14/1 9.30-12.00
Intense frightening zombie
sequences, Brad Pitt, 66% op de
tomatometer. Dit heb ik op Google
gevonden over World War Z. Perfecte
omschrijving van deze vergadering,
lijkt mij!

BOND

Zondag 21/1 9.30-12.00
Nee, we gaan vandaag ni naar den
duivenbond. Dat zullen we een andere
keer doen, pinky promise. Vandaag
wanen we ons in de wereld van de
enige echte 007. Misschien niet even
glamorous, maar zeker even spannend!

HIGH SCHOOL MUSICAL

Zondag 28/1 9.30-12.00
Eerlijk jongens, die scene waar
Gabriella Troy achterlaat heeft ons
allemaal in ons hart geraakt
#gottagomyownway
Wij kennen alle liedjes en dansjes al uit
ons hoofd, jullie ook?

WINTERWANDELING

Zondag 4/2
Vandaag nemen we een pauze van al die films en gaan we een frisse neus
halen! Uren en locatie volgen nog.

FIGHT CLUB

Zondag 11/2 9.30-12.00
The first rule of Fight Club is, you do not
talk about fight club.
The second rule of Fight Club is, you do not
talk about fight club.

BROS BEFORE HOES

Zondag 18/2 9.30-12.00
Bros before hoes en homies over chicks.
Vandaag zoeken we uit of dit wel waar is.
Is het homies 4 life of wordt de bromance
verbroken door een chickie???

THE WOLF OF WALL STREET
Zondag 25/2 9.30-12.00

Om het met de woorden van Drake te
zeggen; Started from the bottom now
we here.
Zijn verkenners op zondag morgen
een recept voor succes? Let’s find
out!
Dit weekend is het ook pitaslag van de jonggivers, allen daarheen!

GROEPSWEEKEND

2-4 maart
Hoera, groepsweekend! Alle praktische zaken volgen nog in een brief/mail!

WIST-JE-DAT:
-in deze taktie zoveel vergadering moesten dat er geen plaats meer is voor
wist-je-datjes
LOTS OF LOVE,
DE VERKENNERLEiDING XXXXX

2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2640 Mortsel

03/366.39.69
03/295.70.60
03/458.19.14

03/321.34.59
03/295.55.78
03/236.04.76
03/366.43.27

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0495/25.80.11
0479/10.29.47
0491/73.88.31
0471/44.29.29
0494/44.16.64

E-mail
Telefoon
03/321.37.05

Adres
Sint-Rochusstraat 15
Hulgenrodestraat 29
Breedveld 19
Louis Huybrechtsstraat 4
Dokter Van de Perrelei 15
Priester Poppestraat 102

2240 Massenhoven
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

03/290.08.98

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/05.62.60
0492/99.95.30
0475/57.99.98
0478/70.15.12
0486/88.04.02
0497/40.94.65

Adres
Vogelzangstraat 24
Karel Soetelaan 50
Vlasput 15
Corluylei 43b
Broekstraat 10

2150 Borsbeek
2160 Wommelgem
2140 Borgerhout
2140 Borgerhout
2160 Wommelgem

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/73.21.56
0488/29.07.39
0476/02.22.24
0479/62.03.06
0479/85.37.52
0493/76.41.91

E-mail
Telefoon
03/440.80.11
03/366.07.49
03/663.89.23

E-mail
Telefoon
03/484.69.20

Adres
Diepenbeekvelde 2
Pietingbaan 46
Herrystraat 10
Te Boelaarlei 61
Joseph Wateletlaan 9

E-mail
Telefoon
03/295.55.78
03/272.51.99
03/366.41.56
03/322.20.27
03/290.08.98
03/366.43.27

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/54.58.35
0493/59.13.80
0470/44.13.76
0495/77.62.13
0495/80.74.80

Adres
Louis Huybrechtsstraat 4
2150 Borsbeek
Unitaslaan 124
2100 Deurne
Lodewijk Van Berckenlaan 1382600 Berchem
Schanslaan 3
2150 Borsbeek
Joseph Wateletlaan 9
2160 Wommelgem
Priester Poppestraat 102
2640 Mortsel

Adressenlijst 2017 - 2018
Kapoenenleiding
Naam
Doris Van Boxem
Nina Van Den Keybus
Stien Kiebooms
Tibo Wilri
Tim Boumans
Tuur Wissels

Kabouterleiding
Naam
Evert Verswyvel
Hannelore Moors
Laure Cleyhens
Marthe Mesens
Nikki Severyns

Welpenleiding
Naam
Anneleen Moyson
Evelien Dierickx-Visschers
Louise Van Kerrebroeck
Simen Vrancken
Torre Stoop

Jonggidsenleiding
Naam
Elly Wilri
Ivana Lipovac
Lien Buelens
Lien Van Kerschaver
Loeka Stoop
Stien Wissels

Jongverkennerleiding
Naam
Femke Stroobants
Jolien Meukens
Lies Van Aert
Nathan Weyn
Tim Wuyts

Gidsenleiding
Naam
Brent Parys
Helena Dhulst
Jorne Frank
Leonie Van Boxem
Liese Verswyvel
Lisa Kamperdijk

Verkennerleiding
Naam
Joris Simkens
Lisbeth Borms
Lukas Tuboville
Marijana Lipovac
Matthias Mevis
Robin Smets
Veerle Moyson

Groepsleiding
Naam
Liedewei Van de Vondel
Margot Huysmans

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

Vriendenkring
Naam
Geert Van de Laar

Adres
Sprinkhaanstraat 39
Unitaslaan 3
Herentalsebaan 51
Sint-Rochusstraat 15
Vogelzangstraat 24
Louis Huybrechtsstraat 17

Adres
Eugeen Verelstlei 16
Jozef Reusenslei 59
Mertensstraat 22
Hulgenrodestraat 68a
Vlaamse Gaaistraat 5

2100 Deurne
2100 Deurne
2640 Mortsel
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2100 Deurne
2520 Ranst
2100 Deurne
2240 Massenhoven
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2530 Boechout

E-mail
Telefoon
03/366.27.08
03/322.74.76

03/440.80.11

E-mail
Telefoon
03/322.09.87

E-mail
Telefoon
03/321.66.46
03/321.84.83
03/321.25.97
03/321.37.05
03/484.69.20
03/366.41.58

03/322.42.15
03/366.09.80
03/322.21.14
03/272.31.26

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

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0496/30.96.22
0488/31.41.91

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0474/06.20.28
0488/18.47.69
0471/24.52.82
0488/29.07.38
0488/10.52.24
0471/52.87.51
0497/42.81.11

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0478/30.98.05
0491/14.62.00
0479/82.32.75
0494/20.35.67
0495/51.33.07
0496/76.48.74

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0487/34.51.32
0475/59.04.61
0474/73.84.89
0470/50.78.50
0484/37.87.96

E-mail
Telefoon

Adres
Karel Govaertsstraat 23
Wouter Haecklaan 16\4
Boechoutselei 55
Unitaslaan 124
August Van Putlei 166
August van Putlei 7
Diepenbeekvelde 2

2150 Borsbeek
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

03/366.11.56
03/272.51.99
0488/10.52.24

Adres
Floris Primslei 7
August Van Putlei 31

2150 Borsbeek
2970 Schilde
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek

Adres
Louis Janssensstraat 55
Kluisdreef 17
Floris Primslei 7
August Van Putlei 180
Dokter Van De Perrelei 15
Hulgenrodestraat 39

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0485/62.35.58
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
Adres
August Van Putlei 129

