


Beste ouders en leden,  
 
Na een stevige winterprik in het weekend van de winterwandeling is de zon weer in ’t land.  
Naast het warmere weer hebben wij ook het leuke nieuws gekregen dat de oudste takken 
weer mogen opstarten! Wij hopen dat iedereen na een paar onzekere maanden van online 
vergaderen nog steeds vol goesting naar de scouts wil komen.  
Zoals iedereen ondertussen weet, gaan de vergaderingen in bubbels van 10 personen door. 
Daarvoor kan u elke week het inschrijvingsformulier vanaf maandag op onze site vinden 
onder ‘corona’.  
De leiding heeft heel erg zijn best gedaan om leuke vergaderingen voor te bereiden. Bij de 
meeste takken staan de uren van de bubbelwerking of geen vermelding van uren in de 
taktie. Wij volgen de maatregelen voor jeugdwerking nauwlettend op en communiceren 
meteen naar de ouders via mail moest er iets veranderen aan de huidige werking.  
 
Enkele belangrijke data:  
13-14 maart: Pitaslag  
De jonggivers verwennen u ook dit jaar weer met hun lekkere pita’s! We werken dit jaar als 
take-out concept. Alle opbrengst gaat naar de kampen van de jonggidsen en jongverkenners, 
zeker de moeite om te bestellen dus! De inschrijvingslink en meer info kan u vinden op het 
Facebookevenement of op onze website.  
9-11 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.  
2 mei: Wouter- en kapoenendag  
 Dit is de dag waarop we met alle kapoenen, kabouters en welpen in ons district samen 
spelen. Deze dag gaat onder voorbehoud door, afhankelijk van de corona-maatregelen. 
Meer info volgt zeker via mail!  
27 juni: Groepsdag  
Naar goede gewoonte sluiten wij ons scoutsjaar af met heel de groep. Hoe dit er precies zal 
uitzien dit jaar is nog een verrassing! Meer info volgt via mail.  
 
Het groepsweekend (5-7 maart) hebben we jammer genoeg moeten annuleren. Maar niet 
getreurd, de leiding zal dit weekend wel een leuke vergadering voorzien voor jullie!  
Met het oog op de zomer en de kampen ( joepie!!  ) geven wij jullie nog een keer 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 (derdejaars) of 17-31 juli 

Verkenners 16 (derdejaars) of 17-31 juli 
 
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. 





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? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(steeds @scoutsborsbeek.be) 

GROEPSRAAD VRIENDENKRING MATERIAALTEAM STAM 

De (groeps)leiding 
die steeds paraat 

staan om de leden 
onvergetelijke 

zondagen, 
weekends en 

kampen te 
bezorgen 

 

Organisatie van 
activiteiten voor 
ouders, leden, 

sympathisanten van 
de scouts 

(bv. eettent 
overgang, 

kaas&wijn, brunch, 
bbq) 

Organisatie van 
activiteiten door en 

voor oud-leiding 
(bv. bal, dropping, 

oud-leidings-
weekend, …) 

Verhuur en klein 
onderhoud van 

materiaal 
(bv. gasbekkens, 

tenten, tafels, 
banken,  

grote potten,  
barbecues, …) 

groepsleiding@ 
 

vriendenkring@ 
 

materiaalkot@ 
 

stam@ 
 

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 
 



 

 

 

 

 

Tijd voor de allerlaatste taktie, waarin we aankondigen welke betoverende vergaderingen 

jullie komende weken te wachten staan! Ontdek snel welke Disneykarakters jullie gaan 

meenemen in de wondere wereld van magie, toveren en zoveel meer… 

 

Zondag 7 maart, 9u15-10u45/11u-12u30: Sneeuwwitje en 
de 7 dwergen 
Sneeuwwitje en de 7 dwergen komen heel goed overeen. Ze hebben 
een goede takenverdeling en werken samen als een geoliede machine! 
Eens kijken hoe goed jullie dat kunnen!  

 

Weekend 13 en 14 maart: Pitaslag! 
Dit weekend kunnen jullie van heerlijke pita’s en kapsalons 
smullen, gemaakt door de jonggiverleiding! Als ze even goed zijn 
als de gerechten van Remy uit Ratatouille belooft dit een groot 
succes te worden! En psst: we hebben gehoord dat er ook 
superlekkere desserts beschikbaar zijn       Zeker inschrijven dus 
via de link die te vinden is op Facebook! 

 

 Zondag 14 maart, 9u15-10u45/11u-12u30: Frozen 
Elsa is een echte ice queen, Olaf is super grappig, Sven is een echte 
cutie,… Maar hoe zouden jullie het doen in de film Frozen?                  
Kom het vandaag te weten! 

 



Zondag 21 maart, 9u15-10u45/11u-12u30: Brave  
Als jullie de film Brave hebben gezien, weten jullie dat Merida een 
heel stoere meid is. En weten jullie wie ook zo stoer zijn? Onze jins, 
want zij hebben vandaag een vergadering voor jullie voorbereid. 
Benieuwd hoe dat eruit ziet? Zeker komen is dan de opdracht! 

 

Zondag 28 maart, 9u15-10u45/11u-12u30: 101 
Dalmatiërs (Oudervergadering) 
We zijn vandaag misschien niet met 101 zoals de dalmatiërs, maar wel 
met veel meer! Hoe dat komt? Jullie mogen allemaal jullie ouders 
meenemen naar de vergadering als dat mag van miss Rona natuurlijk… 
Misschien zal deze vergadering er niet uitzien zoals we ze kennen, 
maar even leuk wordt ze zeker! 

Zondag 4 april: geen vergadering 
Vandaag is het Pasen, dus moeten jullie natuurlijk thuis beschikbaar 
zijn om paaseitjes te kunnen rapen! Doornroosje wordt ook wel eens 
de schone slaapster genoemd, en dat is exact wat jullie kunnen doen 
deze zondagochtend! (en paaseitjes zoeken natuurlijk!) Vrolijk Pasen! 

 

Zondag 11 april: geen vergadering 
Dit weekend is jullie leiding op LOL-weekend! Jullie mogen dus lekker lui in 
jullie bed blijven liggen zoals Igor uit Winnie The Pooh!  

 

Zondag 18 april, 9u15-10u45/11u-12u30: Cars  

Zo’n coole auto als Cars zou de leiding ook wel willen! Kunnen 
jullie vandaag veel geld verdienen om coole auto’s te kopen? Een 
heus koop/verkoopspel zal dit uitmaken!  
 

 Zondag 25 april, 9u15-10u45/11u-12u30: De Leeuwenkoning 
Simba wordt al op vroege leeftijd koning van het dierenrijk. Wij zijn eens 
benieuwd of jullie ook zo veel macht en lef in jullie hebben! Wie wordt er deze 
vergadering tot koning of koningin gekroond? 

 

 



Zondag 2 mei, 10u – 13u: Kung Fu Panda (Wouter- en 
kapoenendag) 

Vandaag gaan jullie moeten strijden tegen alle andere kapoenen en 
wouters vanuit de buurt! (Onder voorbehoud i.v.m Corona) Bereid jullie 
dus maar voor op een echt duel zoals in Kung Fu Panda! 

 

Zondag 9 mei, 9u15-10u45/11u-12u30: Vaiana  
Vandaag neemt Vaiana jullie mee op haar avontuurlijke reis over de 
oceaan! Super spannend, maar dit is natuurlijk niet zonder gevaar… Wij 
geloven erin dat jullie allemaal stoer genoeg zijn om dit avontuur aan te 
kunnen! 

 

Zondag 16 mei, 9u15-10u45/11u-12u30: Prinsen en prinsessen  

Hoe leuk zou het zijn als elke kapoen een prins/prinses was! Vandaag 
maken we deze droom even werkelijkheid en toveren wij jullie om 
tot koninklijke kapoentjes. Misschien komt Hare Majesteit wel op 
bezoek? PS: verkleden mag altijd, maar deze kunnen wel vuil 
worden       

 

Zondag 23 mei, 9u15-10u45/11u-12u30: Dombo  
Dombo staat natuurlijk niet bekend om zijn intelligentie… Vandaag 
is jullie kans om te bewijzen dat jullie slimmer zijn dan hem in onze 
Grote Kapoenenquiz! Begin al maar met studeren       

 

Vrijdag 28 mei, 18u30 – 20u: Mickey Mouse 

Wisten jullie dat Mickey Mouse de oudste Disneyfilm is? Hij is dus zeker al oud 
genoeg om naar een casino te mogen en vandaag neemt hij jullie mee! Doe dus 
allemaal jullie mooiste kleren aan want wij verwachten jullie in ons eigen Casino! 

Vrijdag 4 juni, 18u30 – 20u: Ariël 

Bij dit warme weer is er natuurlijk niets leuker dan 
WATERSPELLETJES!! Doe allemaal jullie mooiste 
bikini/badpak/zwembroek aan en neem een handdoek mee, want 
niemand zal deze vergadering droog verlaten       



Zondag 13 juni, 9u15-10u45/11u-12u30: The Incredibles 
De superhelden van The Incredibles zijn natuurlijk al getraind, maar wie 
van de kapoenen is de beste superheld? Deze zondag komen we het 
eindelijk te weten!!  

 

Zondag 20 juni, 9u15-10u45/11u-12u30: Jungle Boek  
Vandaag kruipen we in de huid van Baloe de Beer uit Jungle Boek. De 
verschillen tussen ons en Baloe? Hij is een dikke beer en wij fijne 
kapoentjes. Dus steek vandaag maar veel kussens onder jullie T-shirt want 
het is DIKZAKKENVERGADERING!!  

 

     

 Zondag 27 juni, uren volgen nog: Minions (Groepsdag) 

De Minions zijn met veel, maar wij zijn vandaag misschien wel met nóg 
meer, want we gaan (normaal gezien) met de hele scouts op uitstap. Hoe 
tof is dat?? Verdere info volgt nog! 

Wist-je-dat… 
• Dit de allerlaatste taktie is van dit jaar? 
• Wij het heel leuk vonden dat de jins ons kwamen helpen tijdens de vergaderingen? 
• Jullie misschien volgend jaar 1 van de jins als leiding gaan hebben? 
• Wij vinden dat het scoutsjaar echt heel snel is gegaan? 
• Dit normaal is als je zoveel plezier hebt elke zondag? 
• Wij hopen dat corona snel de wereld uit is? 
• Wij kei hard uitkijken naar het kamp? 
• Dat een hele week pret is met alle kapoenen samen? 
• Wij ook supertoffe foeriers mee hebben gevraagd? 
• Foeriers de mensen zijn die elke dag super 

lekker gaan klaarmaken voor ons? 
• Wij het eten op weekend ook super lekker 

vonden? 
• Dit het laatste wist-je-datje is van het jaar? 

 

      Kusjessss 

Jullie leiding (vanachter) en de jins (vanvoor) 

 



In deze nieuwe taktie gaan we jullie door de vergaderingen leiden met behulp van supertoffe 
strips. Laat zeker weten welke strip jullie het leukst vonden! Veel leesplezier       

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

-Wist je dat wij het super leuk vonden tot nu toe 

-Wist je dat wij nu al mega veel zin hebben in het kamp 

-Wist je dat Brompie vroeger haar had?  

-Wist je dat de jins het ook super tof vonden? 

-Wist je dat wij al deze strips zelf gemaakt hebben? 

-Wist je dat wij een superleuk kamphuisje hebben? 

-Wist je dat deze vergaderingen super tof gaan worden? 

-Wist je dat je zeker moet zeggen tegen ons welke strip het leukste 
was? 

 

Dit was het voor deze taktie, wij zien jullie snel op de scouts! 

Groetjes Woepsie, Brompie en Warbo 

 



Zondag 7 maart, 9.30 u – 12 u: 

Oei! Met dat mooie weer van de laatste tijd hebben we veel te veel ijsjes gegeten … spannen 

jullie broeken ook zo hard ondertussen? Geen probleem want deze vergadering komen we 
allemaal een beetje boller naar de scouts. 

Zondag 14 maart, 9.30 u – 12 u:

 
Meisjes … Rama, Raksha en King Louis zullen ze nooit begrijpen …  Vandaag brengen we 
daar verandering in! Jullie zijn voor 1 vergadering even geen welpen maar kabouters 

(ieuw!!!). 

Zondag 21 maart, 9.30 u – 12 u:
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Spannend !! Deze vergadering is nog een verrassing. Iets wat jullie toch zo leuk vinden �.

Zondag 28 maart, 9.30 u – 12u:

Hoewel we de mama’s en papa’s toch thuis laten, staan ze vandaag wel even in het 
middelpunt van de belangstelling. Hoe doen we dat dit jaar dan wel? Tja daarvoor moet je 
naar de vergadering komen!

Zondag 4 april, geen vergadering: 

Vrolijk Pasen iedereen! Vandaag mogen jullie wat langer in jullie bed blijven liggen en veel 

chocolade eitjes eten �

Zondag 11 april, geen vergadering: 

Pffff we gaan jullie weer een weekje moeten missen …  Gelukkig zien we jullie volgende 
week weer terug want wat hebben wij jullie gemist !!

Zondag 18 april, 9.30u – 12u:

We starten deze ochtend in stijl! Benieuwd hoe een klassenvolle vergadering er op de scouts 

uit ziet? Zeker komen dan!

Zondag 25 april, 9.30 u – 12
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Vandaag zoeken we het grootste talent van Borsbeek en we hebben gehoord dat de welpen 

wel wat knappe kunstjes kunnen. We kunnen niet wachten om te zien wat jullie allemaal 
kunnen �.
Zondag 2 mei, 10u – 13u:

4 8 6 9 2 3 5 7 1

Deze dag draait het allemaal om jullie! We spelen vandaag in het fort van Borsbeek spelletjes 
met alle welpen, kabouters en kapoenen van heel het district. We verwachten jullie allemaal 

om te laten zien welke scouts er nu eigenlijk echt de beste is (de 70 duh!!).

Zondag 9 mei, 9.30u – 12u:

  
Deze vergadering bewijzen we voor eens en altijd dat de leiding beter is dan jullie. Hoe weten

wij dat? Omdat wij leiding zijn en wij hebben altijd gelijk! Willen jullie het tegendeel 
bewijzen? Dat kan enkel en alleen vandaag!

Zondag 16 mei, 9.30u – 12u:



Omdat jullie leiding super hip is en helemaal mee met z’n tijd, doen we vandaag allemaal mee
met de trends. Er staat jullie een super coole vergadering te wachten! �

Zondag 23 mei, 9.30 u – 12u:

Als echte scout moet je toch ook wel handig zijn. Zeker als jullie later naar de jongverkenners
gaan, is het heel belangrijk dat jullie bijvoorbeeld kunnen sjorren. Geen stress, wij leren jullie 

vandaag alle kneepjes van het vak  We verwachten jullie voor deze vergadering aan de hangar
in het fort. 

Zondag 30 mei, 9.30u -12u:

We houden vandaag onze pyjama gewoon aan en maken er een luie ochtend van samen ( dat 
moet ook wel een kunnen �).

Zondag 6 juni, 9.30u – 12u:

Deze vergadering zijn we allemaal even echte kunstenaars. Ons canvas? Dat zijn wij zelf! 

Doe dus zeker kleren aan die vuil mogen worden (mogelijks zijn ze na deze vergadering niet 
meer te redden!).
Zondag 13 juni, 9.30u – 12u: 



 
Het rustige en veilige Borsbeek is vandaag een oorlogszone! We hebben vandaag de aller 
stoerste welpen nodig om Bbeek city terug van ons te maken! 

Zondag 20 juni, 9.30u – 12u: 

We voorspellen vandaag warm weer en daarvoor is waterpret de beste oplossing om wat 

verfrissing te zoeken! 

Zondag 27 juni, uren volgen: 

We trekken er vandaag met de hele scouts op uit! Waar, wanneer en hoe dat kom je nog te 
weten met een brief die volgt. We weten alvast wel dat vandaag plezier gegarandeerd wordt!

                                                

wist je dat …

- Marala het heel leuk vindt met jullie?

- Mang jullie superleuke vergaderingen ook mee voorbereidt?

- Mang een jin is die ook even jullie leiding is?

- zij nu in Duitsland zit en daarom niet kan komen?

- wij dat super jammer vinden ☹?

- jullie leiding super veel zin heeft in al deze vergaderingen?

- we heel erg hopen dat we op kamp mogen gaan?

- jullie dat echt het leukste kamp ooit gaan vinden? 



 

  

 

 

Dag liefste jonggidskes! Weer een nieuwe taktie boordevol leuke vergaderingen voor de rest van dit 
scoutsjaar. Aangezien wij door corona al heel veel genetflixed hebben, vroegen we ons af of jullie dit 
ook gedaan hebben. Zijn jullie volledig mee met de laatste TV-programma’s? Dat zullen we nog wel 
zien? Wij hebben deze vergaderingen vanuit onze luie zetel gekozen omdat we telkens iets cool 
tegenkwamen op TV, zoals je op de foto’s kan zien. Hopelijk zijn jullie allemaal paraat om deze 
vergaderingen te bingen met ons! 

 
Mastworp, grondboor, woelen, bambam, … Deze termen komen jullie 
misschien nog vaag voor maar zullen zeker voor de eerstejaars nieuw zijn. 
Om ervoor te zorgen dat we niet het volledige kamp bezig zijn met de 
opbouw en afbraak gaan we vandaag met jullie de basics nog eens 
doornemen!  

 

   
Op een goeie kapsalon eet ge toch met looksaus of niet? We zullen vandaag 
eens zien welke mensen er echt smaak hebben en wie niet! De 
jonggiverleiding zal dit weekend extra hard werken om ervoor te zorgen dat 
iedereen een lekkere pitaschotel of kapsalon kan verorberen. Maar jullie 
moeten voor de bestellingen zorgen natuurlijk! Spreek al jullie familieleden en 
vrienden aan om te bestellen zodat we veel centjes hebben om op kamp leuke 
dingen mee te doen. Voor de rest hebben jullie geen vergadering dit weekend. 
 

 
Weeral de blonde die K3 verlaat seg      Maar misschien is er wel 
een jonggids geschikt om de rol van Klaasje over te nemen! 
Vandaag is de geschikte moment om jullie zang-, dans-, turn-, 
komedie- en circustalenten te showen! En wie weet komt Gertje 
wel even langs om het nieuwe K3’tje te scouten… 

 

 
 

De oudervergadering dit jaar zal er door corona iets anders uitzien 
dan vorige jaren, spijtig genoeg. Misschien moeten we elkaar deze 
vergadering heel de tijd aanspreken met de namen van onze ouders, 
zodat we toch het gevoel hebben dat ze erbij zijn       Hoe we het dit 
jaar aanpakken zullen jullie enkel vandaag te weten komen! 



 

Joepieeee eindelijk nog eens uitslapen op zondagochtend! De 
eerste week van de paasvakantie is het Pasen en de tweede week 
gaat jullie leiding normaal gezien op LOL-weekend. Binnen twee 
weken zien we jullie terug!  

 

 

De burgemeester van Borsbeek heeft jullie hulp weer nodig. Borsbeek 
staat in brand en moet gered worden. Kan jij ons redden?  Deze 
vergadering hebben we de dapperste, de sterkste, de snelste en de 
slimste jonggidsen nodig! 

 

 

 

Ja ja, jullie lezen dat goed, het is snoepvergadering! We weten wel dat 
jullie allemaal lekkerbekken zijn. Het zal dan ook wel niet moeilijk zijn 
om jullie voor deze vergadering voor te bereiden! Zeker allemaal 
komen en hou wat plaats vrij in jullie maag ! 

 

 

Is het jullie ook overkomen? Door de lockdown en al dat 
netlfixen hebben wij net iets te veel extra kilootjes gekregen. 
Vandaag zullen we dat probleem eens snel aanpakken. Een 
beetje cardio, wat spiertraining en die summerbody komt 
vanzelf! 

 

 

 

Ben jij soms ook beter in valsspelen dan in het echte spel te 
spelen? En heeft de rest van de groep dat ook nooit door dan? 
Wel deze vergadering zal je dan helemaal bevallen. Vandaag 
mogen jullie jullie beste mol-skills boven halen want er zal 
vandaag veel gesaboteerd worden! 

 



 

Yes yes yes het is eindelijk zo ver? Ze gaan trouwen !!!!!! Bij deze zijn 
jullie allemaal uitgenodigd op deze mysterieuze trouw. 1 ding is zeker, 
de liefde zal spatten en het feest gaat gewoon magisch worden! Dus 
kleedt jullie maar deftig aan want vandaag wordt gewoon mega leuk. 

 

 

 

Iedereen weet dat expeditie Robinson nooit veel voorstelt en 
zeker niet als je een jonggids bent. Vandaag gaan we eens laten 
zien hoe je pas echt moet survivalen in de wildernis.  

 

 

 

Ho ho ho, hier hebben er een paar zeker al heel het jaar 
zitten naar uit kijken, wij alleszins ook. Vandaag niets 
minder dan de friturentocht! Neem 2 euro mee en vul jullie 
buikje maar niet te veel want jullie gaan zoveel frieten eten 
vandaag dat jullie voor de rest van het jaar geen frituur 
meer kunnen horen of zien! 

 

 

 

Hip hip, HOERA, hip hip HOERA. Jullie allerliefste leiding is jarig! En 
wat een toeval, wij zijn nu net alle drie op dezelfde dag jarig. Als 
jullie ook zoveel van verjaardagen houden en ook gewoon eens 
uit jullie zetel willen, kom vandaag dan zeker! 

 

 

 

Summer is back girlz en dat betekent in onze ogen maar 1 ding. 
WATERBALLONNENGEVECHT…. En natuurlijk veel andere leuke 
dingen. Hebben jullie ook even hard al die waterspelletjes gemist, 
kom vandaag zeker dan. Ondertussen zult ge die Netflix toch wel 
beu moeten zijn!  

 

 



 

Wat vloog alles toch voorbij. Het was niet altijd een even 
mooi en gemakkelijk jaar maar wij gaan het alleszins 
goed eindigen. Heb jij ook eens zin om je helemaal op te 
kleden en gewoon een mega leuke laatste vergadering 
toe doen, moet je zeker komen!..... We verwachten 
eigenlijk iedereen dus geen smoesjes deze keer……. We 
menen dat wel echt……. Iedereen moet komen….… 

 

 

 

Zoals elk jaar, sluiten we natuurlijk af met de groepsdag. Meer info over 
deze super leuke uitstap wordt tijdig mee gedeeld met jullie.  

 

 

 

 

 Netflix opgericht is na een boete bij een videotheek? 
 Netflix op het begin een dvd uitleenservice was en ouder is dan Google? 
 Videotheek Blockbuster de kans liet lopen om Netflix te kopen voor $50 miljoen en later 

failliet ging? 
 Er meer dan 20.000 categorieën zijn? 
 De oorspronkelijke naam van het platform Kibble was? 
 Er maandelijks 2 miljard uur gestreamed wordt op Netflix over de hele wereld? 
 De slechtste moment om naar Netflix te kijken door de beeldkwaliteit van 19u-21u is? 
 Netflix abonnees gemiddeld 90 minutes per dag kijken? 
 Je betaald kan worden door Netflix om te binge watchen? 
 We hopen dat jullie nu niet de vergaderingen gaan skippen om Netflix te kijken? 

Dikke kussen van jullie allerliefste leiding, 

Robbe, Jeff en Evelien xxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jongverkenners 
7/03/2021: Fast & Furious  

Een legende zei ooit: 

“Focus. Speed. I am speed. One winner, forty-two 
losers. I eat losers for breakfast.”     

Vandaag staat alles in het thema van timing, reflexen 
en natuurlijk snelheid.                            

 

14/03/2021: PITASLAG, 
geen vergadering 

Dit weekend is het Pitaslag 
en gaan wij, de leiding, zoveel mogelijk geld 
verdienen voor ons kamp in de zomer. 

AANDACHT! Dit weekend is er geen vergadering maar 
hebben jullie wel een levensnoodzakelijke opdracht!  

Maak zoveel mogelijk reclame en vergeet zeker ook 
niet zelf met de fam te bestellen!  

Voor bestelling: Facebook: Pitaslag scouts Borsbeek 
2021 

 

21/03/2021: techniekenvergadering  

Geen episch kamp, zonder epische opbouwskills. 

Het is tijd dat de woorden zoals 3-pikkels, 
timmermansknopen en woeling in 
jullie scoutsvocabulaire sluipen. En 
nee, techniekenvergadering is niet 
stom, bij ons is pret altijd 
verzekerd! 

 

 



 

 

28/03/2021: Jin-vergadering 

Vandaag op de menu: vergadering à la Jins. Twan en Seppe hebben een heel 
leuke activiteit voor jullie in elkaar gestoken. 

Be there or be square! 

 

4/04/2021: GEEN VERGADERING, Pasen 

Vandaag helaas geen vergadering. 

Veel eitjes rapen en opeten! 

Zalig Pasen!  

11/04/2021: GEEN VERGADERING 

Geen vergadering want de leiding gaat op 
weekend. 

18/04/2021: 
Legervergadering 

Vechten voor eer, vechten 
omdat uw leidinggevende het 
zegt, vechten omdat je het leuk 
vindt, wordt het al duidelijk…?? 

 

 

25/04/2021: Klakkebuizenvergadering 

Vorige week hebben we alle 
comandes van de legermacht 
bovengehaald, deze week halen 
we de wapens boven. Trouwens, 
kende da, zo da ge vanboven op 
den berg wilt staan?? 

 

 



 

 

2/05/2021:  Stadsspel 

Hoog tijd om de wijde wereld eens in te 
trekken, zoek maar op wie Christopher 
Columbus is, vandaag is het aan jullie. 

 

 

 

9/05/2021:  bbq/epic meal  

 

Honger heeft iedereen, en niemand heeft 
zoveel honger als een hongerige 
jongverkenner. Hoog tijd om die honger te 
stillen. (best niet (te veel) ontbijten) 

 

 

 

16/05/2021: Verrassing 

Wat we vandaag gaan doen is geheel een verrassing, kom dus zeker af om te 
ontdekken wat we gaan doen. 

 

23/05/2021: Tennisballenspel 

We weten allemaal wat ons favoriete spel is, pak een kapot schild vast en smijt 
wa ballen de totaal verkeerde richting uit. 
Yeeehaaa 



 

 

 

30/05/2021: Sportvergadering 

Het is weer eens tijd om de beentjes te 
stretchen. Deze vergadering gaan we eens 
zien wie het fitst is van de jongverkenners 

 

 

 

 

6/06/2021: Filmavond  

We zullen de laptop nog eens boven 
halen en een bangelijke filmavond 
houden. Maar de film zelf blijft 
natuurlijk nog een verrassing. 

 

 

 

 

13/06/2021: Casinoavond  

Eens zien wie er nog het best kan 
nadenken tijdens de examens. Vandaag 
gaan we weer eens een klassieker 
bovenhalen en zien we welke 
jongverkenner de casinomeister is. 

 

 

 



 

 

20/06/2021: Waterspelletjes  

Tijdens deze warme dagen in juni is het nodig om 
je af te koelen. Hiervoor zullen we vandaag 
zorgen. Kom allemaal in zwemkledij en das. Het 
allerbelangrijkste, stay hydrated.  

 

 

 

 

 

27/06/2021: Groepsdag 

Vandaag is het tijd om eens samen te komen met heel de scouts. We zullen 
zien hoe ver de jongverkenners het schoppen in onze scouts. 

Wist je dat-jes: 

• LEGO heeft een geheime kluis. In deze kluis liggen alle geproduceerde 
LEGO sets. Ze noemen dit de Memory Lane en er staan meer dan 4800 
producten in. 

• Als LEGO poppetjes echt waren, zouden ze de grootste populatie op 
aarde vormen. 

• De hoogste LEGO toren in de wereld bevat 450.000 blokjes. 

 

Fermiel Wout Lucas 



Taktie Gidskes - K2 zoekt K3 2.0 
 

Jow gidskessss, 

Jullie zijn waarschijnlijk het trieste nieuws nog aan het verwerken maar Klaasje heeft 
besloten om K3 te verlaten :(( Niet getreurd dit is niet het einde van K3! Hanne en Marthe 
zoeken namelijk iemand die Klaasje kan vervangen. Wij zullen hen een handje helpen bij deze 
zoektocht. Wie er uiteindelijk Klaasje haar plaatsje binnen K3 krijgt als “de blonde” komen 
jullie op het einde van het scoutsjaar te weten ;)) 

#omgggspannend#omgghetmagookeenjongenzijn#misschienkanEvertzichinschrijven? 

(De uren van de vergaderingen hangen af van de corona-regeling. Als er iets verandert, worden jullie 
hier via mail/whatsapp van op de hoogte gebracht.) 

 

Zondag 7 maart 2021 - Studio 100 vergadering  
Dag ploppertjes allemaal, vandaag is het studio 100 vergadering en nu zullen 
jullie wel denken hoe kan dat nu. Dat zal ik eens vlug vertellen. Het begon 
allemaal een jaar geleden met corona, die er nu voor zorgt dat wij niet samen 
groepsweekend kunnen vieren. Ja ja ploppertjes, toen men ons dit vertelde zijn 
wij heel hard beginnen lachen, behalve de groepsleiding natuurlijk 
hèhèhèhèhèhèhè. Daarom hebben wij in de plaats een goedlachse dag boordevol 
avonturen voor jullie georganiseerd. Zo dan ga ik nu naar kabouter droomland 
en jullie weten het plopper de plopper de plop.  
 

Zondag 14 maart 2021 - Papa vergadering 
Jij bent mijn allerliefste 
papapa papa papapa 
papapa papa papapa 
papapa papa papapa 
ik ben je hartendiefje 
Vandaag is papa vergadering, dus zet je beste beentje maar voor!  
Dit weekend is het ook pitaslag van de jong-givers! Bestel dus zeker iets lekkers! 
 
 

Zondag 21 maart 2021 - Verhulstjesvergadering 
Als het over K3 gaat dan zijn de Verhulstjes nooit echt ver weg. Vandaag is het 
dan ook Verhulstjes vergadering. Lekker wandelen met Marcel, Leo en Ellen; 
pret met Samson en Marie; winkel- en inpak-inzinkingen met Viktor en ook de 
oogleden van Gert zijn erbij. Wij houden tijdens deze vergadering dan ook een 
oogje in het zeil. 
 

Zondag 28 maart 2021 - Videoclip/fotoshoot vergadering  
K3tjes doen natuurlijk ook super veel videoclips en fotoshoots, dus gaan wij 
ervoor zorgen dat jullie hier goed op voorbereid zijn! Vandaag gaan we videoclips 
maken, dus vergeet zeker uw beste dans en playback moves niet. Voor de spiegel 
oefenen wat jullie goede of slechte kan is, kan zeker ook van pas komen!  
 



2 

Zondag 4 april 2021 - Geen vergadering 
Vandaag vieren we Pasen en is het dus geen vergadering! Geniet van alle lekkere paaseieren! 
Hmmmmmm :)))) 
 

 
Zondag 11 april 2021 - Geen vergadering  
De leiding gaat dit weekend hopelijk op LOL-weekend (leiding 
onder leiding). Jullie hebben dus geen vergadering. Tot volgende 
week! XOXO 
 

 
Zondag 18 april 2021 - Mannenvergadering 
Dat K3tjes heel schattig en meisjesachtig zijn weten we al. Maar kunnen ze ook 
stoer en mannelijk zijn? Daar gaan we vandaag achter komen. Laat jouw 
innerlijke man maar naar boven komen. En ja… dit betekent verkleden 
(jippieeeeee).  

 
Zondag 25 april 2021 - Sportvergadering 
K3-tjes moeten niet alleen kunnen dansen en zingen maar moeten er 
ook goed uitzien. Tijdens deze vergadering gaan we onze summer 
body klaarstomen voor een zomer vol optredens en videoclips in 
bikini. Let’s do it!!!! #nopainnogain  
 
 

 
Zondag 2 mei 2021 - Populariteitsvergadering  
Om K2 zoekt K3 2.0 te winnen heb je heeeeel veel stemmen nodig. Hoe 
populairder je bent bij de kijkers, hoe meer kans je hebt om Klaasje haar 
plaats in te nemen. Vandaag komen we aan de hand van een dorpsspel te 
weten wie de populairste gids is. Wie kan de meeste mensen voor zich 
winnen? Wie kan het best reclame maken?  
 
 

Zondag 9 mei 2021 - Musicalvergadering 
Dat K3 muzikaal is weet iedereen, maar hoe zit het bij 
jullie? Smeer jullie stembanden maar in, oefen jullie beste 
dansmoves nog eens in en haal jullie mooiste glimlach 
boven! Deze vergadering zal heeeel bepalend zijn voor wie 
nog een kans wil maken om gekozen te worden als 
vervanger van Klaasje. Want zeg nu zelf, een K3tje zonder 
musicaltalent zou toch schandalig zijn he?   

 
  



3 

 
Zondag 16 mei 2021 - Vlogerdevlogvergadering 
Vorig semester hebben er al een aantal laten zien dat ze echte #Vlogqueens 
zijn. Vooral van de vlogtalenten van Evert en Robbe stond iedereen 
versteld. MAAARRR de enige echte vlogking is uiteraard wel <3 <3 <3 
VIKTOR VERHULST <3 <3 <3. De gidsen die tegen deze vergadering 
alle vlogs van onze lover hebben bekeken, krijgen véééél respectpunten. 
Alle al denk ik niet dat er nog gidsen zijn die zijn vlogs nog niet bekeken 
hebben, dat is basiskennis toch?  
 

Zondag 23 mei 2021 - Find your match  
Zoals iedereen weet is K3 een groep van 3 personen. Alleen 
zingen lijkt ons maar triestig dus hoe meer zielen hoe meer 
vreugd! Vandaag gaan we op zoek met welke gidsen jullie de 
beste match zouden vormen. Er zijn veel dingen die moeten 
matchen: stemgeluid, haarkleur, interesses, etc…. (Als ge er nu 
zo over nadenkt, Viktor en Sarah zijn nu toch echt geen goede 
match he? Stien en Viktor zou veel beter klinken) 

 
Vrijdag 28 mei 2021 - Waterspelletjesvergadering 
Wie ‘mei’ zegt, zegt ‘bijna zomer’. En wie ‘zomer’ zegt, zegt 
‘waaareeem’. En wat is nu de beste oplossing tegen hitte? Waterspelletjes 
ofcourse. De leiding zit, net zoals jullie, volop in de voorbereidingen van 
de examens. Daarom starten we vanaf deze week terug met vergaderingen 
op vrijdag. FEEST!! Vergeet zeker geen handdoek en droge kleren!   
 

Vrijdag 4 juni 2021 - Quiz 
Wie is K3? Als je dat niet weet is het dringend tijd dat je uit 
uw grot komt gekropen! Wat een schande! RIDICUUL! 
ONGELOOFLIJK!  
Hopelijk moeten we dit niet tegen jullie vertellen, vrijdag 4 
juni zullen we jullie K3 kennis testen. Leer alvast alle liedjes 
van buiten want daar gaat zeker een vraag over komen! 

 
Vrijdag 11 juni 2021 -  Finale K2 zoekt K3 
Gaat Evert zich inschrijven voor K2 zoekt K3 of Robbe, Nikki of Stien? 
Het is al duidelijk dat Evert het meeste talent heeft in vergelijking met de 
andere 3 pieren. Evert kan zingen dansen en kan heel goed acteren (= 
liegen). Ook is hij heel lief voor kinderen en weet hij hoe hij de harten van 
zijn fans kan winnen. Vandaag is het de finale en gaan we eindelijk te 
weten komen wie het nieuwe K3-tje wordt. Iedereen weet dat Evert zal 
winnen maar om toch nog een goed zakgeldje te verdienen maken we er 
een hele show van om de andere 3 ook een “kans” te geven. 
HAHAHAHAHAHAHHAHAHA #teamEvert 
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Vrijdag 18 juni 2021 -  Afscheidsvergadering 
Hallo beste vriendin, hallo wereld kom er in, hallo lieve gekke meid hallo K3. Wie K3 kent 
weet dat dit een liedje is van K3 DEUUU. Maar als je goed kijkt naar de tekst kan je zien dat 

Hallo een begroeting is en het 
tegenovergestelde van een afscheid. 
Daardoor zullen we vandaag een 
afscheidsvergadering houden op de 
scouts. We weten dat deze tekst totale 
nonsens is maar BOEIEEEEEEEEE. 
 

 
Zondag 27 juni 2021 - Groepsdag  

Nu dat wij allemaal een beetje K3 zijn, hebben wij 100000000000000 
fans bijgekregen. Daardoor zullen we een fandag/groepsdag organiseren 
zodat iedereen handtekeningen kan vragen en met ons op de foto kan. 
Wij vragen hiervoor wel een kleine vergoeding van 100 euro per 
handtekening en 500 euro per foto. We doen natuurlijk niets gratis.  

 

Wist-je-datjes: 

- Evert zich gaat inschrijven voor K2 zoekt K3?  
- Evert, Marthe persoonlijk kent?  
- Dit onwaarschijnlijk is? 
- Nikki, Stien en Robbe heel jaloers zijn op Evert  
- Ze daarom Evert ook buitensluiten?  
- Evert zich daar niks van aantrekt? 
- Omdat haters maar haters zijn en het plebs zijn?  
- Evert eigenlijk verliefd is op Hanne  
- Maar dat zij gaat trouwen  
- Maar hoopt dat Hanne gaat meedoen met Temptation Island zodat hij als verleider 

kan meedoen om toch Hanne haar hart voor hem te winnen.  
- Dat je Nikki haar naam eigenlijk schrijft als NICKEY 
- Dat zij dat eigenlijk op de echte manier vele mooier vind dan daarvoor (Nikki) 
- Dat wij als leidingsploeg naar Big Brother kijken  
- Wij voor team Nick en Michel zijn  
- Dat Jerrel, Zoey, Thomas en Jill weg moeten  
- Wij hier gaan afronden  
- Want anders hebben wij problemen met de GRL  

 

XOXO 

Jullie liefste leiding 

 













Adressenlijst 20.. - 20..

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Charlotte Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 03/366.07.49 0488 64 77 57
Ella Severyns Broekstraat 10 2150 Borsbeek 03 458 19 14 0499 11 65 50
Jassin De Bie Mortselsesteenweg 188 2100 Deurne 03 271 13 59 0485 60 55 01
Jolien Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 6 2150 Borsbeek 03 321 17 93 0485 36 50 07
Siebe Schrammen Korenveld 1 2150 Borsbeek 03 449 59 46 0456 01 46 16

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Cian Olieslagers Wenigerstraat 9 2150 Borsbeek / 0497 15 28 21
Jade Van goethem Waterbaan 59 2100 Deurne / 0491 59 63 09
Senne Franck De robianostraat 44 2150 Borsbeek / 0474 12 51 99

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Jelle Franck Groeningerstraat 8 2150 Borsbeek / 0477 34 97 77
Arthur Nevelsteen Grensstraat 42 2540 Hove / 0468 24 93 99
Hannah Van Vlimmeren Leon stampelaan 28 2100 Deurne 03 289 68 87 0479 34 95 78
Jo Cleynhens Vlasput 15 2150 Borsbeek 03 366 39 69 0475 81 54 32

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Evelien Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 03/366.07.49 0479 10 29 47
Jeff Mevis August van putlei 166 2150 Borsbeek 03 321 51 95 0468 22 94 22
Robbe Willio Jozef reusenslei 154 2150 Borsbeek 03 321 03 37 0497 73 55 64

Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Wout Kiebooms Breedveld 19 2150 Borsbeek 03 321 34 59 0475 40 66 95
Emiel Schuytjens Breedveld 10 2150 Borsbeek 03 321 69 33 0493 13 57 70
Lucas Engelen Floris primslei 30 2150 Borsbeek / 0491 95 66 57



Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Stien Kiebooms Breedveld 19 2150 Borsbeek 03 321 34 59 0475 57 99 98
Evert Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03 484 69 20 0494 54 58 35
Robbe Martens Eksterlaar 213 bus 2 l 2100 Deurne 03 322 09 04 0498 14 53 74
Nikki Severyns Broekstraat 10 2150 Borsbeek 03 458 19 14 0495 80 74 80

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Kobe Wouters Herentalsebaan 321 2100 Deurne 03 321 73 00 0479 36 34 74
Doris Van Boxem Sint-rochusstraat 15 2100 Deurne 03 321 37 05 0476 05 62 60
Ruben Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 62150 Borsbeek 03 321 17 93 0474 02 90 02

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Julie Huybrechts Vlasput 11 2150 Borsbeek / 0473 24 92 21
Marijana Lipovac Mertensstraat 32 2150 Borsbeek 03 272 51 99 0488 29 07 38
Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03 484 69 20 0495 51 33 07
Matthias Mevis August van putlei 166 2150 Borsbeek 03 321 51 95 0488 10 52 24

Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 03 322 85 22 0472 32 47 72
Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 03 366 11 56
Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 03 322 42 30 0474/36.24.60
Joren Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03 366 27 08 0494 03 72 76
Raf Boumans Dokter Van De Perrelei 15 2140 Borgerhout 03 236 04 76 0468/14.37.90
Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek / 0476 06 49 23
Lars Galliart Hulgerodestraat 39 2150 Borsbeek 03 322 61 34 0488 23 70 33

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Geert Van de Laar August Van Putlei 129 2150 Borsbeek / 0485 62 36 58


