Beste ouders en leden,
Het voorjaar is aangebroken – en dit houdt natuurlijk weer in dat we een heleboel leuke
activiteiten gepland hebben. Nu we allemaal samen afscheid hebben genomen van Koning
Winter op onze jaarlijkse winterwandeling (bedankt vriendenkring voor de overheerlijke
soep achteraf!) zijn we weer helemaal klaar voor de lente.
Wat staat er allemaal op onze planning de komende maanden?
12 maart: Dimanche Deluxe – meer info op de volgende pagina!
24-25-26 maart: Groepsweekend
Meer info volgt via mail en brief.
Vrijdag 31 maart: Mucho Mojito
Vandaag organiseren we met onze scouts onze jaarlijkse ‘Mucho Mojito’ in het jeugdhuis in
het Fort van Borsbeek. Alle 16-plussers zijn meer dan welkom om de beentjes eens goed te
strekken op de dansvloer.
7 – 9 april: LOL-weekend
LOL staat voor ‘Leiding Onder Leiding’. Dit houdt in dat wij een heel weekend allemaal op
een hoopje gaan liggen en afwisselen wie er vanonder ligt. Aangezien dit op den duur wel
stevig begint door te wegen, zijn leden jammer genoeg voor één keertje niet uitgenodigd.
30 april: Wouter- & Kapoenendag
Vandaag spelen de wouters en kapoenen niet enkel met de leden van onze scouts, maar ook
met andere kinderen van het district. Het district is de verzameling van scoutsen waar we
mee samenwerken in de buurt, dus pret is meer dan gegarandeerd!
Dit jaar is het ook groepskamp in juli. Dit is een beetje specialer dan een gewoon kamp, we
gaan namelijk met alle takken naar de Ardennen, en zitten allemaal op hetzelfde terrein!
Meer gedetailleerde info volgt via de ouderavond, maar met eventuele vragen kan u altijd bij
ons terecht. Hier ook nog even de kampdata voor jullie op een rijtje:
- Gidsen/Verkenners: 16 (3e jaars) of 17-31 juli
- Jonggidsen/Jongverkenners: 16 (3e jaars) of 17-31 juli
- Kabouters/Welpen: 21-31 juli
- Kapoenen: 25-31 juli
Een stevige linker,
De groepsleiding

De vriendenkring stelt voor:

DIMANCHE

DELUXE
zondag 12/03/2017

Na ons geslaagd kaas- en wijnfestijn en de prettige winterwandeling zijn we helemaal
klaar om de lente in te luiden. En dat doen we met onze alom geprezen ‘Dimanche
Deluxe’. Aangezien zondag de brunchdag bij uitstek is, presenteren we op 12 maart
2017 een uitgebreid lunchontbijt met alles erop en eraan, en dit aan de
democratische prijs van 12 euro! U komt toch ook?
Die dag vindt eveneens de heuse mama- en papavergadering plaats, waarna u vanaf
11u kan aanschuiven aan onze overheerlijke brunch in het lokaal. Voor de kinderen
kunnen er koffiekoeken besteld worden, die ze na de vergadering kunnen
opsmukkelen. Zo kunnen jullie extra lang genieten van de brunch en hoef je zelfs
geen babysit te voorzien. We hebben de volgende koffiekoeken in de aanbieding aan
€1,25 per stuk: die met rozijnen, de vierkante met pudding en chocolade, een
chocoladebroodje of eentje met ingebakken pudding. Drinken voor de kinderen is ter
plaatse aan democratische prijzen beschikbaar.
Nog even alles op een rijtje:
►WAT? Dimanche Deluxe a.k.a. de Beste Brunch van Borsbeek en omstreken
►WAAR? In de scoutslokalen
►WANNEER? Zondag 12 maart vanaf 11u
►KOSTPRIJS? €12. Je kan dit bedrag storten op onze rekening (BE80 7331 0630
7077) met vermelding van ‘Brunch – NAAM’, of cash betalen op de brunch zelf. Indien
u betaald heeft voor woensdag 8 maart, krijgt u van ons een gratis glaasje cava
aangeboden bij de brunch.
►HOE INSCHRIJVEN? Via de website of via deze link (tot en met woensdag 8/03):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvw5jRtahCRUHRpvtW4XNPJAjlwhwIUhHTQPqBAGzD7FXKA/viewform
Alvast bedankt voor jullie steun en hopelijk tot dan! Happy brunching!

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.

Kapoenen
Wie is de leukste van het land,
Wie is de leukste van het land,
Wie is de leukste van het land,
Wie is de leukste van het land.
Oh wat een gebeurtenis,
Ja vandaag wordt er beslist
Wie de allerleukste is,
En dat zijn jullie.
Inderdaad, jullie zijn de allerleukste kapoenen van het hele land. Eigenlijk de allerleukste van
onze hele scouts. Daarom hebben wij voor jullie weer super leuke activiteiten.

Zondag 5 maart 09u30 – 12u: Alfabet

Zondag 12 maart 09u30 – 12u:
Oudervergadering + brunch
Omdat wij echte scouts zijn en dit al bewezen
hebben willen wij wel eens zien of jullie mammies en
pappies dit ook zijn! Jaja, ik hoor jullie al denken:
“Mogen onze mammies en pappies mee?” Ja, die
mogen... Wat zeg ik? MOETEN mee! Vandaag is het de bedoeling dat jullie, jullie mammie of
pappie meenemen zodat we samen pret kunnen maken.
Een kleine tip voor de ouders: doe zeker gemakkelijke kleren en schoenen aan die vuil
mogen worden.
Na al dat spelen mogen de ouders om 11 uur gaan aansluiten voor de brunch van de
vriendenkring.

Zondag 19 maart 09u30 – 12u: Jinspel
Vandaag is het niet jullie vaste leiding die met jullie een spel gaan spelen.
Maar onze super toffe jins Marthe, Merle, Sofie en Nina.
Ze hebben bij ons al samen gespeeld en vandaag gaan zij een mega tof
spel spelen. Wij zijn benieuwd, jullie waarschijnlijk ook. Zeker komen is de
boodschap.

Vrijdag 24 tot zondag 26 maart: Groepsweekend
Joepie, joepie, joepie, we gaan op groepsweekend.
Dat is het een van de leukste weekends op de scouts. Lekker gezellig samen op weekend.
Iedereen samen eten, samen spelletjes spelen, samen slapen, samen gek doen en nog veel
meer.
Nu denk je waarschijnlijk: Allemaal goed en wel, maar krijgen we nog meer informatie?
Ja, die komt er nog aan via een brief en/ of mail.

Zondag 2 april 09u30 – 12u: Kookvergadering
‘ Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti,
spaghetti.
Wat eten we zo graag? Spaghetti, spaghetti,
spaghetti
Wat willen we eten als ons buikje knort? Wij willen
spaghetti op ons bord.’
Net als Samson en Gert eten wij graag spaghetti.
Misschien gaan we dat vandaag maken, misschien
ook niet. Als je het graag wilt weten, dan moet je
zeker komen.
Neem ook allemaal 3 euro mee om lekker te komen
smullen.

Zondag 9 april: geen scouts, lol- weekend
Oh jammer genoeg vandaag geen scouts. De leiding is op weekend.
Wij gaan met heel de leidingsploeg op weekend en jammer genoeg mogen kapoenen niet
mee. Dus geniet van jullie vrije zondag.

Zondag 16 april: geen scouts, Pasen
Vandaag is het een speciale dag want onze lieve
Paasklokken zijn geweest! Zoek maar gauw een mandje
om eieren te zoeken en laten we hopen dat de
Paashaas er veel heeft gebracht! Omdat de leiding ook
dol is op paaseieren is het vandaag geen scouts! Wij
gaan zelf lekkere eitjes zoeken! Heel veel succes met
de spannende zoektocht!

Zondag 23 april: Kapoenendag, uren volgen nog
Vandaag wordt het super-mega-fantastisch leuk! We gaan niet alleen met onze kapoenen
spelletjes spelen maar ook met kapoenen van andere scoutsen van het district Morkhoven
(ons district)! Vandaag gaan we bewijzen dat wij de beste scouts zijn! Maar buiten dat we
ons gaan bewijzen, gaan we ook heel veel plezier maken! Want geef toe, er is niets leuker
dan nieuwe mensen leren kennen en samen gekke avonturen te beleven! Wij kijken er al
naar uit! Verder info en de uren volgen nog!

Zondag 30 april 09u30 – 12u: Wie niet weg is, is
gezien
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Wie
niet weg is, is gezien ik kom !!!!
Vandaag gaan we ons veel verstoppen om niet gezien te
worden.
Vind je dit maar een beetje gek, kom dan zeker naar de
scouts.

Zondag 7 mei: Hoe vettiger, hoe prettiger
Deze vergadering mogen we in een scoutsjaar zeker niet zomaar
laten passeren. Zorg ervoor dat je vandaag kleren en schoenen
aandoet die heel vuil mogen worden! Want vandaag spelen we
het spel ‘om-ter-vuilsteworden’. Zeg maar tegen je mama of papa
dat ze een badje klaarzetten tegen dat je thuis komt!
!!! Geen uniform aandoen, kleren worden hééééél vuil !!!

Wist- je- datjes
Wij nu jins hebben
Zij leren om leiding te worden
Het 4 meisjes zijn
Hun namen zijn Merle, Marthe, Sofie en Nina
Marthe de zus is van Daan
Wij jullie top kapoenen vinden
Wij de vergadering hoe vettiger, hoe prettiger super leuk vinden
Jullie heel vuil gaan zijn na die vergadering
Jullie mama en papa het bad thuis al gevuld moeten hebben.
Er in de auto’s misschien wat doeken moeten leggen
Anders wordt de auto wel heel vuil
Wij binnenkort het kamp in elkaar gaan steken
Wij het thema al weten

Dat het geen gewoon kamp is
Het is groepskamp
Er veel mensen op het kampterrein gaan rondlopen
Dat super leuk is
Jullie in tenten gaan slapen
Dit heel spannend is voor jullie
Wij goed voor jullie zullen zorgen
De mama’s en papa’s zich daar geen zorgen moeten over maken
Wij denken om te stoppen met typen
Er veel wist – je –datjes zijn
Wij nu ga eten
Tot op de scouts
Daag allerliefste kapoenen
Hannelore – Liese – Yana – Tim - Daan

Kabouters
Allerliefste Kabouters,
Na al die leuke feestdagen en voor de leiding de rotte examens. Is het weer tijd om
er helemaal in te vliegen! We gaan zalige vergaderingen hebben vol pret en gekke
dingen. We gaan vooral samen duimen dat de zon ons telkens op zondag ochtend
mag verwarmen. Want geef toe de ideale combinatie is toch scouts en zon?
Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Zondag 05/03 Carnaval!
Haal al die veren, toeters, bellen,… al maar
boven!
Want:
“'t Is feest in New York en in Saint-tropez
Barcelona en LA, Acapulco, Santa Fe iedereen
doet mee
't Is feest in New York en in Tokio
Kaapstad en in Mexico, Rio De Janeiro
Overal op aarde is het feest!”
Kom allemaal verkleed naar de scouts, dan zetten we samen de boel op stelten.
Zondag 12/03 Neem je ouders mee + Brunch

Vandaag mogen jullie
allemaal jullie mammies en
pappies mee nemen naar de
scouts! Samen met hun
spelen we de leukste
spelletjes.
Voor de ouders duurt de
vergadering tot 11uur. Zij
kunnen dan aansluitend
genieten van de brunch van
de vriendenkring.
Voor jullie duurt de vergadering tot 12uur. Ook voor jullie wordt er mits inschrijving
eten voorzien na de vergadering!
Vergeet jullie zelf en jullie ouders dus zeker niet in te schrijven voor de brunch van
de vriendenkring!
Zondag 19/03 topsecret
wat we vandaag gaan doen is nog een g
rote verrassing! wat ik wel al kan ver

klappen is dat de Jins vandaag voor
ns een spel ineen zullen steken.

o
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Kraak jij de code?
24-25-26 /03 Groepsweekend
Dit weekend gaan we met alle takken en leiding op weekend! JOEPIEEE!
Meer info volgt nog J .
Zondag 2/04 Jongens vergadering.
Dag stoere kerels, vandaag gaan we echte
mannen dingen doen!
Laat jullie baarden al maar groeien en leer al
maar praten met een diepe stem.
Doe allemaal jullie mannelijkste outfit aan en
bereid je al maar voor op een stoere
vergadering!

Zondag 9/04 ik-geniet-van-de-vakantie-vergadering
Vandaag is het geen scouts!
De leiding is allemaal samen op weekend hard aan het
vergaderen!
Dus wat jullie deze zondag te doen staat is eens lekker
uitslapen!
Voor de vroege vogels onder ons, je kan ook altijd je
mama of papa eens lekker verwennen met een ontbijt
op bed.

zondag 16/04 Pasen
TO DO LIST:
- Hopen dat de paashaas langs geweest is
- Paaseieren zoeken
- Paaseieren eten
- NIET naar de scouts komen

Zondag 23/04 Kabouterdag
OH MY GOD, vandaag is een dag speciaal voor
kabouters (jullie dus)!
We verzamelen met alle wouters (kabouters en welpen)
van alle scoutsen uit de buurt om samen een groot spel
te spelen!
De exacte uren en locatie volgen nog (dit is nog
topsecret voor jullie)!

Zondag 30/04 kabouter-koekenbak
“Huuuh leiding koekenbak? Gaan wij dan heel de tijd koekjes
eten?”
Vandaag gaan we inderdaad (veel) koekjes eten! Maar voor
we lekkere koekjes kunnen eten, moeten we deze eerst zelf
bakken!
Neem vandaag allemaal jullie schorten/koksmutsen mee en
2€!
Na vandaag zijn we allemaal top-bakkers!
Wist je dat….
Wij super hard uitkijken naar groepsweekend?
Wij hopen dat jullie allemaal meekomen?
Omdat dit sowieso suuuuuuper tof wordt?
Wij vinden dat Manou een goeie priester zou zijn?
Omdat zij de trouw met Valentijn goed geleid heeft?
Wij hopen dat Lotte en Yoni nog niet gescheiden zijn?
De leiding het kampthema al weet?
Wij dit lekker nog niet gaan verklappen?
Ik nu ga stoppen met schrijven omdat ik geen inspiratie meer heb?

Xoxo de leukste leiding

Wat staat er
in de Taktie,
Suske?

Zondag 5 maart is het
Ruimtevergadering
(9u30-12u). Ik moet
verkleed als alien, weet
jij hoe die eruit zien?

We hebben je
verkleedkleren, kunnen we
nu naar huis? Want dat ziet
er gevaarlijk uit…

Bikske gaat meedoen! Vinden Suske en Wiske
leuk. Jerom ook mee!BVeel eten bij brunch.
Leiding meer info via mail.

Nee, maar ik weet
wel hoe we
daarachter kunnen
komen! Volg mij!

Eindelijk weer thuis!
Wat staat er 12 maart
(9u30-12u) in de Taktie?

Ik las dat er
nieuwe leiding
kwam, ik ben
wel benieuwd!

Een week later
Wij hebben zin om er met z’n allen eens
tussenuit te knijpen. Hup, naar het
treinstation!

Goed dat jullie bij mij kwamen,
de teletijdmachine gaat jullie
niet helpen. ik stuur jullie met
de gyronef!

Zeg, Lambik, hier staat dat
19 maart (9u30-12u) de
ouders mee mogen komen!
Dan is het ook brunch van
de vriendenkring.

Allez, laat me raden, ik
moet mij in die
scoutspakskes steken en
zondag vroeg opstaan,
zeker?

Zo, dit was de voorlaatste Taktie van het jaar!
Schanulleke en ik zijn trouwens nog wat interessante
dingen te weten gekomen. Wisten jullie dat…

Wij heel Antwerpen op z’n kop
hebben gezet toen we er waren?

Jullie een mooi bedrag van €6,86 hebben verzameld
tijdens het stadspel?

Het heel zot en toevallig is dat alle leiding op dezelfde
dag verjaart?

Op die dag het ook de verjaardag is van Ian Thomas, Koningin
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Nederland en
Lorenzo Staelens? Én het op die dag test-je-barbecue dag is bij
de Horta?

Veel liefs van de welpenleiding!

Akela – Baloe – Chikai – Chill – Jacala – Kaa – Rikki-Tikki-Tavi

<3 jonggidsen <3
Girls, groot nieuws! Omdat wij zo’n masters waren in reclame maken voor Ikea, heeft de
Zweedse koning ons gesnapchat. Hij is zo’n grote fan van ons, dat hij heeft voorgesteld dat
we bij hem in zijn koninklijk paleis kasten in elkaar komen zetten tijdens de twee laatste
weken van juli. Jammer genoeg zijn we dan natuurlijk op kamp, dus hebben we zijn aanbod
moeten afslaan. Maar, ondertussen had de koning van Zweden al geskypet met de sjeik van
Abu Dhabi. Die was helemaal weg van jullie versierkunsten tijdens mag ik u kussen. Dusss,
crazy maar waar: hij wil een film met ons opnemen!!
Natuurlijk, als de Sjeik van Abu Dhabi iets wil, dan willen de Amerikanen dat ook. We zijn
benaderd door Disney, en die willen niet één film over ons maken, maar 8. Evenveel als
Harry Potter, uiteraard. Zac Efron had gevraagd of hij ook mee mocht spelen, maar
aangezien jullie hem lelijk vonden hebben we hem afgewezen.
Disney heeft ook al een titel voorgesteld: The Unbelievable Adventures Of the Unstoppable
Young Guides, Untamable Joris and his L-Squad (Lisa, Louise, Leonie, Lotte en Livana).
Zeg nu zelf, dat klinkt allemaal super graaf, toch?
5 maart: film 1: the unbelievable adventures of the unstoppable
young guides, untamable joris and his l-squad
dance like stars

Grease, High School Musical, Glee,…. Er bestaan al super veel musical films en series over
middelbare scholen. Maar nu hebben wij voor onze eerste film het gat in de markt
gevonden: een musical over de scouts! En natuurlijk zijn jullie allemaal sterren op Musicaly,
dus jullie dancemoves zijn perfect. Benieuwd wat Joris zijn rol zal zijn in deze film hihihi.
Let’s make that movie! (deze film wordt gesponsord door Just Dance en Wii)
12 maart: film 2: the unbelievable adventures of the
unstoppable young guides, untamable joris and his l-squad:
the big brunch

Foodfotography is al een tijdje hip, maar voor onze tweede film gaan wij de trend zetten:
food film. Wij begrijpen natuurlijk dat jullie ouders jaloers worden van jullie filmcarrière, dus
worden ze deze vergadering door de producent (aka de vriendenkring) uitgenodigd om te
komen figureren in onze film over brunchen. Brunchen is lekker en hip op instagram, dus dat
is perfect. Terwijl zij hun figuratiewerk uitvoeren (oefen even met hen aan tafel, zodat het
niet te gênant wordt) gaan wij pret maken met de andere oudste takken.
Let’s make that movie! (In deze film zijn jullie ouders de sponsors)
19 maart: film 3: the unbelievable adventures of the
unstoppable young guides, untamable joris and his l-squad:
new kids in town

Deze film wordt geschreven en geregisseerd door aanstormend talent dat erg veelbelovend
is. Nu kennen jullie ze nog niet zo goed, maar we hebben horen fluisteren dat ze volgend jaar
wel eens zeer vaak op de hotspot ‘leidingslijn van de carré’ zouden kunnen worden gezien.
Jullie zullen de eersten zijn die van hun werk kunnen genieten. Als dat geen exclusieve
primeur is! Let’s make that movie!

24-26 maart: film 4: the unbelievable adventures of the
unstoppable young guides, untamable joris and his l-squad:
72 hours, a wonderful, magical weekend with a loco group

Een film van bijna 72 uur is alleen voor de echte film freaks weggelegd. Maar he, die bestaan
ook! Dus dit weekend gaan we voor een echte experimentele film met een hele grote cast.
Daarom hebben we de hulp van de hele groep gevraagd. We trekken dit weekend met de
hele groep naar een idyllische filmlocatie voor de meest speciale film van de eeuw. Meer
info over dit veelbelovende project volgt via een brief. Let’s make that movie!
2 april: film 5: the unbelievable adventures of the unstoppable
young guides, untamable joris and his l-squad:
who is the mole ??

Dat jullie geniepig kunnen zijn hebben ze in de United States ook doorgekregen. Of het komt
door die ene keer dat jullie snoep kochten in het Shopping center, of toen jullie koeken
vroegen op dropping in Borsbeek, hebben we niet kunnen achterhalen. Alleszins, ze
bewonderen jullie talent en willen dit niet onderbelicht laten in onze films. Maar, wie is de
meest geniepige van jullie allemaal? Dit wordt één van onze spannendste films, dus
misschien zal je soms een kussen voor je ogen moeten houden. Al is dat allemaal in de
handen van de Mol natuurlijk… Let’s make that movie!
9 april: film 0: the unbelievable adventures of the unstoppable
young guides, untamable joris and his l-squad:
d473rh_technische stroring_4tju02

Jammer maar helaas, door een technische storing: de afwezigheid van de leiding, kunnen we
geen film maken vandaag. The Untamable Joris and his L-Squad zijn namelijk op LOLweekend. Natuurlijk moet dat jullie niet tegenhouden om een film te maken zonder deze
personages. Maar het moet jullie ook niet tegenhouden om gewoon in je bed te blijven
liggen op deze gezellige zondagochtend.
16 april: film 0: the unbelievable adventures of the unstoppable
young guides, untamable joris and his l-squad:
jesus christ super star

Vandaag is het Pasen, dus wouden we een film maken over het passieverhaal van Jezus. Dat
klonk saai, dus we wouden we er een musical van maken. Jammer genoeg is die film al
gemaakt, die heet Jesus Christ Super Star. Omdat we geen problemen wouden krijgen met
plagiaat, hebben we besloten om geen vergadering te houden en om van paaseitjes te
rapen in onze tuin vandaag. Ook tof.
23 april: film 7: the unbelievable adventures of the unstoppable
young guides, untamable joris and his l-squad:
the making off: party edition (tot 14.30 !! )

Making off’s zijn super populair bij blockbuster films, dus moeten wij er uiteraard ook één
hebben. Vandaag tonen we het die hard scoutsleven aan onze kijkers. Maar niet zomaar die
hard, neenee in party edition! Lotte is namelijk jarig vandaag, jeej! We gaan dus een zot
feestje bouwen, zoals alleen de scouts dat kan! Verwacht een mengeling van avontuur,
hersenbrekers, pret en feest. Klinkt dat niet als de ideale making off? Let’s make that
movie/party!

28-29-30 april: film 8: the unbelievable adventures of the
unstoppable young guides, untamable joris and his l-squad:
days of duo

Nadat de groepsweekend film zo’n succes was, hebben we besloten om het nog te vergoten,
aangezien wij elke uitdaging aankunnen. Een districtsfilm, baby’s! Jammer genoeg hebben
bij de andere scoutsen alleen de derdejaars acteertalent. De regie heeft daardoor gekozen
om alleen een film te maken met de derdejaars, met die van ons in glansrollen natuurlijk! De
eerste en tweedejaar mogen dit weekend slapen, gezelschapsspelletjes spelen, cake bakken
en youtubefilmpjes maken zoveel ze willen. De derdejaars gaan met the Untamable Joris and
his L-Squad op weekend! Meer info volgt. Let’s make that movie!
7 mei film 0: the unbelievable adventures of the unstoppable
young guides, untamable joris and his l-squad:
the treasure hunt

Om al onze meest iconische laatste film van het jaar (aka het groepskamp) te kunnen
betalen, hebben we natuurlijk ook sponsors nodig! Zoals op een echte treasure hunt, zullen
wij vandaag jagen op prijzen en andere waardevolle dingen om zo op onze tombola de
gevonden schatten terug te verloten. Wie van ons zal de grootste verborgen schat vinden?
Wie ontdekt de meeste schatten? Kom en ga mee op schattenjacht! Let’s make that movie!
the unbelievable adventures of the unstoppable young guides,
untamable joris and his l-squad:
EXTRA’s: wist-je-datjes
* De koning van Zweden Karel XVI Gustaaf van Zweden heet?

* Ik niet graag Romeinse cijfers in mijn naam zou hebben, omdat dat verwarrend is?
* Ik niet weet of Abu Dhabi een Sjeik heeft? Dat dus eigenlijk fake news is?
* Onze films sowieso een mega succes gaan worden?
* Wij het record aantal Oscars gaan verbreken?
* De beste film ooit volgens het aantal Oscars, de Titanic is?
* Zeg nu zelf, wij echt wel beter kunnen dan de Titanic?
* Wij zouden nooit zo dom zijn als Rose om Jack niet mee op het vlot te krijgen, dat duidelijk
groot genoeg was?!
* Jullie misschien merken dat ik een beetje gefrustreerd ben over dat deel van de film?
* Ik dus beter afsluit?
Tot op de Walk of Fame! the untamable joris and his l-squad

Jongverkenners
Hey sloebertjes van ons! Na de vorige taktie zullen jullie wel genoeg poëzie hebben gehad voor de komende 5 jaar.
Het spijtige was dat er zo weinig plaats was voor wist-je-datjes. En wist-je-datjes schrijven dat is nu toevallig één van
mijn specialiteiten. Mijn Miranda zegt dat ook altijd: Pa, zegt ze, zoals jij wist-je-datjes kan schrijven… Daarom
speciaal voor jullie een groot wist-je-datjes taktie.

Wist je dat…?
…in 1910 een man in Nederland geboren werd met de naam Samson de Hond?
…dit de taktie is van maart-april-mei?
…als je de eerste letters van die maanden samen neemt, je ‘mam’ hebt?
…jullie nu allemaal jullie mama een kus moeten geven?
…als jullie dit niet doen, god jullie zal straffen?

…er zondag 5 maart vergadering is van 9u30 tot 12u00?
…het dan krokusvakantie is?
...jullie werkende en studerende leiding geen vakantie hebben?
…een week zonder jullie toch een beetje als vakantie aanvoelt?
…wij nog niet gaan vertellen wat we gaan doen?

…de week erop, zondag 12 maart, terug vergadering is van 9u30 tot 12u00?
…dit een brunch en ouder(s)-vergadering is?
…jullie ouder(s) dus ook zijn uitgenodigd deze vergadering om mee te doen?
…jullie ouder(s) om 11 uur kunnen komen eten op de brunch van de vriendenkring?
…ik al kei veel honger heb?

…er zondag 19 maart vergadering is van 9u30 tot 12u?
…we dan een grandioos jins-spel gaan spelen?
…dan 3 nieuwe jongens onze leidingsploeg komen versterken?
…de meisjes-jongens verhouding van de leidingsploeg dan 3/7 is ?
…de meisjes zich misschien stillaan gediscrimineerd gaan voelen?
…ons dat echt niet boeit?
…10 man leiding misschien nog steeds te weinig is om jullie onder controle te houden?

…het weekend van 24/25/26 maart het ons fameus groepsweekend is?
…jullie nog meer info krijgen?
…jullie beter allemaal komen?
…ik de afwezigen met geen geldige reden veroordeel tot 3 spitskarren?

...het 2 april de Paas-helaas pindakaas, Femke krijgt obesitaas-vergadering is van 9u30 tot 12u?
…er 50% kans is dat jullie dan paaseitjes krijgen? -> Paas
…er 50% kans is dat Femke ze al heeft opgegeten tegen dan?
-> helaas pindakaas, Femke krijgt obesitaas
…er 100% kans is dat jullie pret gaan hebben vandaag?

…zeekomkommers door hun anus ademen?
…de burgemeester uit Samson en Gert jaren later ook echt burgemeester werd van de gemeente
Affligem?

…het weekend van 7/8/9 april er ook geen vergadering is voor jullie?
…het dan LOL-weekend is voor de ganse leidingsploeg?
…wij zeer hard gaan lollen dat weekend?
…wij natuurlijk nog veel harder zouden lollen moesten jullie erbij zijn?
…het vorige wist-je-datje een leugen is?
...het vorige wist-je-datje de keiharde waarheid is?

…het zondag 23 april ‘wie is de mol?’-vergadering is van 9u30 tot 12u?
…Femke G de dag ervoor jarig is?
…ik dit al zeer verdacht vind?
…ik dan pas over 4 maanden en 16 dagen verjaar?
…ik dit al veel minder verdacht vind?
…het dus zeer duidelijk is dat we Femke G niet mogen vertrouwen?
…we Femke S ook niet mogen vertrouwen, want met naamgenoten weet je nooit?
…we Lieselot ook niet mogen vertrouwen, want met vrouwen weet je nooit?
…we de ‘mannelijke’ leiding zeker niet mogen vertrouwen, omdat ze toch niet zo mannelijk zijn?

…krokodillen stenen inslikken om dieper te kunnen zwemmen?
…het eerste dier dat op een kleurentelevisie te zien was, een zebra was?
…de man die het eerst een val van de Niagara-watervallen overleefde, later overleed aan een val
over een sinaasappelschil?
…het klokje in de microgolfoven meer stroom verbruikt dan de microgolfoven zelf?

…het weekend van 28/29/30 april het Duodagen is?
…dit enkel voor de derdejaars is?
…zij hier nog wel meer info over krijgen?
…de anderen dus braaf thuis mogen blijven?

…het Zondag 7 mei klakkenbuizen-vergadering is?
…we elkaar dan gaan beschieten met klei?
…ik jullie liever wel zou willen beschieten met iets anders?
…de oversekste zielen onder jullie het vorige wist-je-datje niet zo dubbelzinnig moeten
interpreteren?
…ik jullie liever gewoon met echte kogels zou beschieten?
…dit een mopje was?
…in mijn hart ik jullie allemaal graag zie?xxx

…ik niet kan wachten tot de volgende taktie?
…jullie waarschijnlijk ook niet kunnen wachten?
…dit het laatste wist-je datje is voor deze taktie?

Veel liefs van jullie topleiding! En de rest

Robin x2 Nathan Lukas

Geachte mejuffers
Bij deze delen wij u mee dat de komende twee maanden heel erg leuk gaan worden. Tal van
activiteiten en plezierigheden werden ingepland. Gelieve uw zondagen alvast vrij te houden. Voor
meer informatie hieromtrent, lees bijgevoegde tekst.
Met vriendelijke groeten.

Date: zondag 12 maart van 9u30 tot 12u
Subject: Oudervergadering + brunch
Vandaag moeten jullie niet eenzaam en alleen naar de scouts komen, maar
jullie ouders mogen ook meekomen! De vriendenkring is namelijk super
lief en voorziet een brunch voor de mammies en pappies. Zij kunnen dus
eerst komen meedoen met de vergadering en dan lekker gaan eten. Meer
praktische informatie over de brunch volgt nog.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Date: 17 – 19 maart
Subject: Giverdagen
Zaterdag is Jorne jarig. JOEPIEE! Maar omdat het giverdagen zijn, kunnen we dit enkele vieren met de
derdejaars. Jullie mogen wel cadeautjes voorzien ;). XXX De derdejaars krijgen nog informatie en de
rest mag eens lekker uitslapen op zondag. #yay #derdejaarsgaanhard #jorne21
#ookveelliefdevooreersteentweedejaars #hetwordtbeestig
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date: 24 – 26 maart
Subject: Groepsweekend
Dit weekend is er niemand jarig. JOEPIEE! Maar omdat het groepsweekend is, kunnen we toch samen
feest vieren. We genieten ervan met heel de 70. Leve rood en blauw. We love the 70, the 70 is the
best. Info volgt. Kus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date: 2 april van 9u30 tot 12u
Subject: Generation Iphone (en cheapere gsm’s)
Today is the day that we are going to play a spel about
the gsm’s in the woreld. Be there or be vierkant.
Everybody can bring there slimme phone for once in a
lifetime. It’s going to be lit. Cash me ousside, HOW BOW
DAH ? See ya later x3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date: 9 april
Subject: Geen vergadering
Vandaag is het Lisbeth haar verjaardag. JOEPIEE! Maar de leiding is spijtig genoeg op weekend dus
zullen we dat een andere keer moeten vieren. Jullie mogen wel cadeautjes voorzien ;). XXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date: 16 april
Subject: Geen vergadering/ Pasen
Fret maar veul poasaieren vandoag. Tis poasen en dan
keumen de klokke van Reume. Lot et smaken en tot de
volgende.

-------------------------------------------------------------------------Date: 23 april (uren volgen nog)
Subject: Ten miles
Vandaag is Stien jarig. JOEPIEE ! Maar het is Ten miles dus kunnen we dat
samen vieren terwijl we werken. Jullie mogen zeker en vast cadeautjes
voorzien ;). XXX Kom met zoveel mogelijk, want dit is heel belangrijk voor
ons kamp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Date: 30 april van 9u30 tot 12u
Subject: Hoe vettiger, hoe prettiger
Wij weten al langer dat jullie niet altijd even proper zijn en vandaag wordt dit bewezen. Doe zeker
slechte kleren aan en bereid jullie voor op de vettigste vergadering van het jaar. Een reserve paar
kledij kan handig zijn. P.S.: vettige moppen zijn ook welkom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date: 7 mei van 9u30 tot 14u
Subject: Tramspel
Vandaag is het echt een BANGELIJK spel. We spelen met de
tram, echt spanneeeeund. Neem allemaal je buzzypas of
tramkaart en middageten mee. Wees talrijk aanwezig, zou
ik zo zeggen! LET OP: de vergadering duurt tot 14u en
vergeet zeker niet af te zeggen.

WIST JE DAT:
-

Deze taktie op de leefweek is geschreven.
Deze daarom zo vaag is.
We de leefweek wel zalig vinden.
Cash me ousside, how bow dah?
Schaatsen tof is!
Zeker als ge touche hebt J
We echt wel supermoe zijn.
We teveel gefret hebben.
Marguerittes koeken echt wel bon zijn.
We zinnen hebben in de komende twee maanden.
We blij zijn als jullie op tijd afbellen/smssen/facebooken/mailen/postduif/rooksignalen
Dat 3/5 van de leiding jarig is in deze taktie.

We love you gidtzeu, we do!
De leiding: Sitostick, Sekssie, Jolo, Wissel en Liskebab
XXXX

VERKENNERS
Olaaaaa, weer tijd voor een nieuwe Taktie vol pret, die jullie hopelijk wel eens lezen! Het zijn
twee speciale maanden, met weinig normale vergaderingen maar de speciallekes maken het
tof hé ;)
Zo 5/03 WOI vergadering
Zoals onze overgrootvaders ooit ons land (of toch een deeltje ervan) verdedigden tegen den
Duits, zo zullen wij vandaag ten strijde trekken. Tegen wie weten we nog niet, maar tegen
deze zondag zullen we wel iemand hebben gevonden. Dus pakt allemaal uw schop mee want
vandaag gaan we zoals in den goeie ouwen tijd oorlog voeren!

Zo 12/03 Oudervergadering + brunch van de vriendenkring
Zondagochtend, rustige ochtend voor de mama’s en de papa’s. Eitje bakken, de krant rustig
lezen,.. Maar deze week zal het niet waar zijn, zegt dat ik het heb gezegd! Vandaag mag
iedereen zijn mama en/of papa meebrengen en dan gaan die samen met ons spelen tot 11u.
Daarna kunnen ze dan gezellig gaan shmikkelen van de brunch die de vriendenkring
voorziet! Hoera!
Vrij 17-18-19/03 Giverdagen
Sorry, not sorry voor iedereen die geen 3e jaar is #YOLO #besteweekendvanmijnleven
#ikwilaltijdgiverdagen. (dit zijn maar enkele van de honderden hashtags die na dit weekend
zullen ontstaan btw)
De eerste- en tweejaars mogen zich vandaag nog is goed omdraaien in
hun bedje, want enkel de derdejaars gaan dit weekend op
GIVERDAGEN! NOICE!!
Verdere info volgt.
Vrij 24-25-26/03 groepsweekend
Hopelijk, liefst, maar beter, best, hebben jullie toch niet allemaal
examens, want dit weekend is het groepsweekend! Misschien geen
weekend waar er hashtags van gaan ontstaan, maar daarom niet

minder tof! Dus pak uw rugzak, vergeet uw fluovestje niet en al het snoep voor de leiding.
(hehe)
Verdere info volgt.
Vrij 31/03 Mucho Mojito
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
EINDELIJKKKKKKKKKKKK!!
Tis tijd voor de MUCHOOOOOOOOOOOOO!
Aan iedereen die 16+ is, wees welgekomen. Aan iedereen
die geen +16, helaas nog eventjes wachten voor dit grote
festijn!
Zo 02/04 MEGALOMANIEVERGADERING
HOE GROTER HOE BETER (INTERPRETATIE ZELF IN TE VULLEN). ANYHOO, VANDAAG STAAN
ER JULLIE GROOTSE DINGEN TE WACHTEN EN UITERAARD OOK BELACHELIJK VEEL GROOTSE
PRET! WE GAAN NOG NIET VERKLAPPEN WAT WE PRECIES GAAN DOEN, DAN IS HET NIET ZO
SPANNEND, MAAR WE KUNNEN JULLIE AL WEL VERTELLEN DAT HET GROOTS IS, MOEST DAT
NOG NIET DUIDELIJK ZIJN. VANDAAG ZIJN ALLEEN GROTE MENSEN WELKOM! ALLEE EN DE
RAF MAG OOK KOMEN.
Zo 09/04 en zo 16/04 vakantie
Geen scouts deze twee weekends, want de leiding gaat feesten in Ibiza! Oke nee dat is niet
waar, maar we gaan wel veel pret hebben ergens anders en jullie misschien ook op vakantie!
Alvast veel plezier, een vrolijk Pasen en een gelukkig nieuwjaar, hoera! We will see you op
leefweek, peace out!

Ma 17/04 – vrij 21/04 leefweek
YEEEEEEEEEEEEEEES!!! Hier hebben wij lang naar uitgekeken, en jullie hopelijk ook! Graag
verwelkomen wij jullie in Villa Danny, waar jullie de komende dagen zullen verblijven. Get
ready voor een week vol pret, mopjes, en testosteron op deze langverwachte leefweek (en
ook huiswerk natuurlijk, mammie en pappie lezen mee). Meer info over wat je allemaal
moet meebrengen en hoeveel dat grapke precies kost volgt in een mail. Wij hebben er zin in!
Wees daar of wees vierkant!

Zo 23/04 Ten Miles
Zoals elk jaar gaan we vandaag een handje toesteken op den Ten Miles van Antwerpen, om
moneys te verdienen voor een awesome kamp. Beetje medailles uitdelen, beetje waterkes
geven, beetje opruimen, en beetje veel geld dat we krijgen. Hoe meer verkenners er zijn,
hoe meer bankbiljetjes wij zullen ontvangen en hoe meer pret we kunnen maken in juli. Dus,
get your asses over here! Meer info volgt via mail.
Zo 30/04 Hoe vettiger hoe prettiger
Het is geen geheim meer dat jullie best wel ranzige ventjes zijn soms. Reden te meer omdat
vandaag te bewijzen. Doe kleren aan die na de vergadering rechtstreeks de vuilbak in
mogen, want dat zal nodig zijn. Je kan best ook geen familiefeesten plannen in de namiddag,
we willen niet dat de bomma een beroerte krijgt van de stank die jullie meebrengen. Be
prepared voor ranzigheid tot de tiende macht!
Wist-je-dat:
- De leiding belachelijk veel zin heeft in giverdagen?
- En ook in groepsweekend en Mucho en leefweek?
- Wij hopen dat jullie er ook veel zin in hebben?
- Gerben echt wel ne grote meneer is?
- Wij heel blij zijn dat Arthur naar onze scouts is gekomen?
- Wij stiekem ook al keihard uitkijken naar het kamp?
- De Victor echt keigoe kan dansen?
- Wij niet goed zijn in wist-je-datjes?
- Wij nu bij Lars thuis zitten?
- Jullie waarschijnlijk niet weten wat megalomanie is?
- Raf dit woord niet kan uitspreken?
- Dit het laatste wist-je-datje is?
Ciao!
Hannah, Anneleen, Victor, Raf, Lars, Brent

Adres
Sint-Rochusstraat 15
Louis Huybrechtsstraat 17
Unitaslaan 124
Karel Govaertsstraat 23
Te Boelaarlei 61
Herrystraat 10

Adres
Unitaslaan 124
Diepenbeekvelde 2
Vlaamse Gaaistraat 5
Herentalsebaan 51
Corneel Smitslei 14
August Van Putlei 166
Louis Huybrechtsstraat 4

Adres
Louis Huybrechtsstraat 4
Unitaslaan 3
Schanslaan 3
Mertensstraat 22
Lanteernhofstraat 131
Priester Poppestraat 102

Adres
Vogelzangstraat 24
Karel Soetelaan 50
Corluylei 43B
Jan Goovaersstraat 41
Dokter Van de Perrelei 15

2100 Deurne
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2100 Deurne
2140 Borgerhout
2100 Deurne

2100 Deurne
2150 Borsbeek
2530 Boechout
2520 Ranst
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

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

2240 Massenhoven
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout

Adressenlijst 2014 - 2015
Kapoenenleiding
Naam
Liese Verswyvel
Hannelore Moors
Daan Mesens
Yana Armirotto
Tim Boumans

Kabouterleiding
Naam
Elly Wilri
Helena Dhulst
Lien Van Kerschaver
Lies Van Aert
Robbe Van Baarle
Tuur Wissels

Welpenleiding
Naam
Marijana Lipovac
Veerle Moyson
Tim Wuyts
Jasper Frank
Willem Van Mechelen
Matthias Mevis
Tibo Wilri

Jonggidsenleiding
Naam
Leonie Van Boxem
Lisa Kamperdijk
Ivana Lipovac
Joris Simkens
Lotte Vrancken
Louise Van Kerrebroeck

E-mail
Telefoon
03/295.55.78
03/321.84.83
03/322.20.27
03/366.09.80

E-mail
Telefoon
03/484.69.20
03/366.47.83
03/295.57.06

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/73.21.56
0491/14.62.00
0479/62.03.06
0474/73.84.89
0476/99.48.42
0476/22.70.60

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0495/51.33.07
0493/59.13.80
0486/11.54.55
0486/25.91.52
0486/88.04.02

E-mail
Telefoon
03/272.51.99
03/440.80.11
03/272.31.26
03/321.25.97
03/366.30.52

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/20.35.67
0496/76.48.74
0488/29.07.39
0474/06.20.28
0478/92.41.22
0491/73.88.31

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0488/29.07.38
0497/42.81.11
0484/37.87.96
0479/82.29.73
0499/11/99.57
0488/10.52.24
0478/70.15.12

03/366.43.27

E-mail
Telefoon
03/321.37.05
03/366.41.58
03/272.51.99
03/322.09.87
03/297.18.84
03/663.89.23

Jongverkennerleiding
Naam
Femke Stroobants
Nathan Weyn
Lieselot Moors
Robin Smets
Robin Michielsen
Femke Galliaert
Lukas Tuboville

Gidsenleiding
Naam
Jorne Frank
Jolien Meukens
Sita Impens
Stien Wissels
Lisbeth Borms

Verkennerleiding
Naam
Hannah Van Mechelen
Victor Verhaegen
Anneleen Moyson
Brent Parys
Lars Galliaert
Raf Boumans

Groepsleiding
Naam
Liedewei Van de Vondel
Margot Huysmans
Jasper Tuboville

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Pieter Vereycken
Joren Van De Vondel
Jelle Dangez

Vriendenkring
Naam
Geert Van de Laar

Adres
Corneel Smitslei 14
Wenigerstraat 45
Diepenbeekvelde 2
Sprinkhaanstraat 39
Hulgenrodenstraat 39
Dokter Van de Perrelei 15

Adres
Herentalsebaan 51
Jozef Reusenslei 59
Dieseghemlei 39
Priester Poppestraat 102
Wouter Haecklaan 16

Adres
Eugeen Verelstlei 16
Hulgenrodestraat 68a
Karel Soetelaan 50
August van Putlei 7
Granvellelaan 12
Hulgenrodestraat 39
Boechoutselei 55

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2640 Mortsel

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout

2520 Ranst
2150 Borsbeek
2640 Mortsel
2640 Mortsel
2100 Deurne

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2640 Mortsel

03/322.61.34
03/236.04.76

E-mail
Telefoon
03/366.30.52
03/322.87.43
03/440.80.11

E-mail
Telefoon
03/321.25.97
03/322.42.15
03/271.08.03
03/366.43.27
03/294.38.45

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/92.51.44
0484/66.20.68
0495/25.80.11
0478/30.50.59
0485/78.48.40
0487/26.69.40

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/82.32.75
0475/59.04.61
0483/46.09.45
0493/76.41.91
0488/18.47.69

E-mail
Telefoon
03/366.47.50
03/322.21.14
03/366.47.83

Adres
Floris Primslei 7
August Van Putlei 31
Boechoutselei 55

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0487/34.51.32
0470/50.78.50
0493/58.08.29
0471/52.87.51
0476/06.49.23
0468/31.96.33
0471/24.52.82

Adres
Louis Janssensstraat 55
Karel Soetelaan 103/2
Floris Primslei 7
August Van Putlei 180

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.85.22

E-mail
Telefoon
03/366.27.08
03/322.74.76

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0496/30.96.22
0488/31.41.91
0472/48.72.45

03/366.27.08
03/322.42.30
E-mail
Telefoon

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0485/62.35.58

materiaalkot@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72
0474/56.86.43
0494/03.72.76
0474/36.24.60

03/322.61.34

Adres
August Van Putlei 129

