Beste ouders en leden,
Een nieuw scoutsjaar betekent naast nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, nieuwe leiding
en heel veel nieuwe scoutspret ook een nieuw jaarthema: “Grenzeloos Groeien”. Dit
jaar staat in het teken van voorzichtig grenzen verleggen maar nooit overschrijden, en
groeien als persoon zowel binnen als buiten de scouts.
We willen ook graag iedereen uitnodigen om regelmatig de website
(www.scoutsborsbeek.be) en de facebookpagina ‘Scouts Borsbeek’ te bekijken. Deze
pagina is voor ons heel handig om vooral foto’s snel op teplatsen. Het voordeel is dat ook
mensen zonder facebookaccount deze pagina kunnen bekijken. Surf naar
https://www.facebook.com/pages/Scouts-Borsbeek/745302658861564 en je ziet alles
verschijnen.
Graag geven we jullie ook even de belangrijkste data van de komende weken mee:
15 en 16 oktober: Italiaslag, een weekend vol Italiaanse lekkernijen georganiseerd
door de Verkenners en Gidsen. Meer info en een inschrijvingsformulier volgen snel.
Allen daarheen om de kampen te steunen!
Vrijdag 21 oktober: Dag van de Jeugdbeweging. Trek vandaag je scoutsuniform aan
en vertegenwoordig zo de hele dag lang de leukste jeugdbeweging van de hele wereld!
Zondag 13 november, 12:30u – 16u: Marsepeinverkoop: Vandaag verkopen we in
Borsbeek en omstreken onze heerlijke marsepein. Niet thuis? Niet getreurd! De
naverkoop gaat nog enkele weken door op zondag na de vergadering en bij de
groepsleiding thuis.
Zaterdag 26 november: Sint Jan Berchmansviering en Kaas&Wijn avond: Dit jaar
zullen er wat dingen veranderen aan de lange traditie van de Sint-Jan Berchmans
viering. Meer info en uren volgen snel!
Een stevige linker van de kersverse groepsleidingsploeg,
Jasper – Margot- Liedewei

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!
De enige echte vriendenkring.

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.

Hallooooo kapoenen, een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Met nieuwe leiding,
nieuwe kapoenen en nieuwe vergadering gaat dit jaar een knaller van formaat worden. Wij
hebben er alvast heel veel zin in! Je krijgt om de 2 of 3 maanden een nieuwe taktie. Hierin
staan de vergaderingen die we de komende maanden gaan doen met daarbij data, uren en
een beetje uitleg. Ben jij net als wij heel benieuwd wat we dit jaar allemaal gaan doen dan
moet je maar snel verder lezen.
2 oktober 2016 van 9u30 tot 12u00
Kennismakingsvergadering
Ben je nieuw dit jaar of zat je vorig jaar ook al bij de kapoenen toch is die
eerste vergadering van een nieuw scoutsjaar altijd spannend. Maar geen
nood! Je nieuwe leiding is superleuk en de andere kapoenen staan te
popelen om je te ontmoeten. We gaan vandaag leren hoe je een echte
scouts bent, wat je moet roepen, hoe je een echte scoutsgroet geeft en
bovenal gaan we vandaag veel nieuwe vriendjes maken!
9 oktober 2016 van 9u30 tot 12u00
Reisje rond de wereld vergadering
Hebben jullie ooit al eens gehoord over Columbus? Nee??? Nog
nooit??? Dan gaan wij daar vandaag snel verandering in
brengen! Dus trek je coolste en graafste ontdekkingskleren aan
en dan vliegen we erin!
16 oktober 2016 van 9u30 tot 12u00
Vriendjesvergadering
Vind je scouts mega leuk en wil je aan iedereen die je kent tonen hoe leuk het wel niet
is bij ons op zondag? Dan hebben we goed nieuws want vandaag is het vriendjesdag.
Neem een vriendje of vriendinnetje mee naar de scouts dan tonen we hoe fijn het is!
21 oktober 2016
Dag van de jeugdbeweging
Ben jij net als ons heel fier dat je in de scouts zit en zou je stiekem
elke dag in je uniform willen rondlopen? Dan hebben we weer goed
nieuws want vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. Ga in je
prachtige scoutsuniform naar school en toon aan al je vriendjes en
vriendinnetjes hoe leuk het wel niet is bij ons! Ook wij gaan
vandaag in ons uniform naar de les!

23 oktober 2016 van 9u30 tot 12u00
Waar is … vergadering
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10! WIE NIET WEG IS IS GEZIEN!
Vandaag willen wij wel eens testen wat voor zoektalenten jullie
zijn. Zie dat je ogen goed wakker zijn voor je vandaag naar het
Mertensplein komt!
28-29-30 oktober 2016 van 9u30 tot 12u00
Weekend
HOERAAAAAAAAAAAAAAAA! We gaan eindelijk op weekend!
Wij doen al een klein vreugdedansje omdat we er zo veel zin
in hebben. Alles is nu nog een groot geheim… Maar geen
paniek jullie krijgen snel genoeg een brief met alle
belangrijke info op!
6 november 2016 van 9u30 tot 12u00
Olympische spelen vergadering
Deze zomer waren het de Olympische Spelen. Er is een grote fout gemaakt
want ze zijn ons vergeten uit te nodigen om mee te gaan naar Rio. Dat
gaan we vandaag even rechtzetten. Kom daarom in je sportieve outfit naar
de scouts en dan tonen we aan iedereen wat voor een fitte sportieve en
getalenteerde spierbundels wij zijn!

13 november 2016 van 12u30 tot 16u00
Marsepeinverkoop
Zoals elk jaar trekken we er vandaag met heel de scouts op uit om
onze overheerlijke marsepein te verkopen. We wandelen door het
prachtige Borsbeek en omstreken.
Zet je mooiste glimlach op, strijk je das en kom goed gezind naar de
scouts. Vergeet vooral dit tekstje niet te oefenen samen met je
puppyoogjes!
Hallo, ik ben van de scouts van Borsbeek en ik verkoop marsepein.
Wilt u ons steunen?
!Mooiste glimlach en puppyoogjes!
20 november 2016 van 9u30 tot 12u00
De slimste kapoen ter wereld
Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder hoofd? Of dat ijsberen
linkspotig zijn? Of dat niemand met zijn ogen open kan niezen? Of dat 1 mens op 9000 een
albino is. Dit een persoon die geen pigmenten heeft of maar een deel ervan. Weet je nu nog
niet wat dat is! Dan zal ik dat vandaag aan jullie uitleggen.
26 november 2016: Sint Jan Berchmans
Berichtje van de groepsleiding: er gaan dit jaar wat dingen veranderen aan het concept van
de Sint-Jan Berchmansviering. Uren en meer info volgen later nog!

4 december 2016 van 9u30 tot 12u00
Sinterklaas vergadering
Ja vandaag is het zo ver: DE SINT KOMT NAAR DE SCOUTS!!!!!!
Daarom oefenen we al eventjes op wat liedjes. Ik begin een liedje en
jullie vullen aan:
1. Zie ginds komt de ……..
2. Oooh wie klopt daar …..
3. Daar wordt aan de deur …..
4. Sinterklaasje kom maar binnen met je …..
Ik hoor dat dat hier allemaal heel vlot gaat! Kom vandaag zeker naar
de scouts want dit hoog bezoek wil je toch niet missen! ;)
Wist-je-datjes!
De leiding heel veel zin heeft in het nieuwe jaar!
We op 28-29-30 oktober op weekend gaan!
Het thema voor het weekend nog een groot geheim is!
We nog een ouderavond organiseren voor al die mammi’s en pappi’s
Het Mertensplein het mooiste plein van de wereld is!
Wij daar elke zondag ochtend afspreken om leuke spelletjes te spelen!
De marsepein die we verkopen heel lekker
Wij nu gaan afsluiten!
Maar eerst jullie nog een stevige linker geven!
En natuurlijk ook veel kusjes en knuffels!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOOX
De kapoenenleiding
AKA
Hannelore
Daan

Tim

Yana

Liese

Hallo, allerliefste, zaligste, knapste, slimste, beste en leukste kabouters! Na de super overgang kunnen we
eeeeeindelijk terug beginnen aan het scoutsjaar! Geef toe dat het veel te lang duurde voor we weer elke
zondag pret konden maken? Wij hebben er ongelofelijk veel zin in en we denken jullie ook wel! Omdat we
elke zondag er iets super leuk van gaan proberen te maken, kunnen jullie hierin alle informatie over de
vergadering van die dag in vinden! Dus voor je vertrekt naar de scouts, zeker de Taktie even bekijken want
er staan belangrijke dingen in! Gedaan met alle saaie informatie! Zijn jullie klaar voor het beste scoutsjaar
aller tijden?
KLAAR? 1…. 2…. 3….. DE PRET KAN BEGINNEN!

Zondag 2/10 - 9:30 – 12:00 Wie is het? Vergadering
Wie is dat? Wie is die? Die heeft een naam? Welke naam? Wat doet ze graag? Hoe oud is
ze? Draagt ze een bril? Welke kleur haar heeft ze? Op weke school zit ze?
Zoals jullie al kunnen zien gaan we elkaar vandaag een beetje leren kennen! We gaan
elkaar helemaal leren kennen tot in de diepste geheimen! Wij zijn heel erg benieuwt naar
wie jullie zijn en jullie waarschijnlijk ook naar wie wij zijn. Bedenk alvast maar iets dat nog
niemand van jullie weet…

Zondag 9/10 – 9:30 – 12:00 Kabouters VS leiding vergadering
Wie is er de beste? De leiding
Wie is de slimste? De leiding
Wie is er de knapste? De leiding
Wie is het snelste? De leiding
Wie is er de sterkste? De leiding
Zoals jullie al zien, zijn wij overal het beste in! Omdat wij dit willen bewijzen aan jullie gaan we het vandaag opnemen
tegen jullie. Smeer jullie benen en armen maar al in want het wordt een heuse battle! Wij gaan jullie een poepje laten
ruiken…

Zondag 14/10 - 9:30 – 12:00 Vriendinnetjes - vergadering

‘Vrolijke vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij!’ Vrolijke vrolijke vrienden’
Vandaag is het vriendinnetjes dag, jullie mogen allemaal jullie beste vriendinnetje
meebrengen naar de scouts! Zij kunnen de scouts dan leren kennen en wie weet
komen ze ook bij de scouts! Vertel ze wel even dat ze niet hun beste kleding aan
doen, want we gaan vandaag leuke spelletjes spelen waarbij we wel een beetje vuil
kunnen worden! Wij hebben er alvast zin in om jullie vriendinnen te leren kennen!

Vrijdag 21/10 – Dag van de jeugd beweging vergadering
Vandaag een speciale dag, het is de dag van de jeugdbeweging! Dit betekent
dat als je in een jeugdbeweging zit (hier mag je heel fier op zijn), je in je
uniform naar school mag! Strijk jullie hemden dus maar al want we
verwachten dat iedereen in uniform naar school gaat! Laat die kindjes van
jullie klas die in de chiro (eikebah) zitten maar eens zien met hoeveel wij wel
niet zijn!
Dus vandaag allemaal in uniform naar school en ja hoor, de leiding zal dit ook doen!
Zondag 23/10 – De Mol vergadering
Vandaag gaan we ontdekken wie hier de slimste maar ook de sluwste is! We spelen een
groot spel zoals het programma ‘de mol’! Verkleed jullie dus allemaal al maar in een
sluwe outfit (donkere kleren, zonnebril, hoedje à kleding waarbij jullie je goed kunnen
vermommen)! Jullie gaan het zeker kunnen gebruiken!

Vrijdag 28/10 – Zondag 30/10 WEEKEEEEEND
Het allerleukste weekend van het jaar! Jaja dat is dit weekend! Omdat dit nog een groot geheim is gaan we hier niets
over verklappen. Hou deze datum zeker vrij want het belooft bangelijk te worden.
Meer informatie volgt nog!

Zondag 6/11- 9:30 – 12:00 – K3 vergadering
Wie heb ik aan de lijn, hallo? Hallo? Wie heb ik aan de lijn…
Vandaag onze favoriete vergadering van het jaar! Omdat wij net als jullie even grote
fan zijn van K3 gaan we vandaag de hele tijd K3 liedjes zingen en dansen (leer de
liedjes maar al vanbuiten, al denk ik dat dit geen probleem gaan zijn). Trek allemaal
jullie mooiste K3 – kleedje of jullie mooiste dans outfit aan want vandaag worden
wij de nieuwe K3.
10.000 luchtballonnen, kleuren de hemel blauw, 10.000 luchtballonnen zijn op weg
naar jou…

Zondag 13/11 – 12:30 – 16:00 Marsepeinverkoop
“Hallo, wij zijn de scouts van Borsbeek en wij verkopen heerlijke marsepein! Zou u
misschien onze lekkere marsepein willen kopen? We verkopen hele en halve kilo’s!”
Leer dit tekstje al maar vanbuiten want vandaag gaan we onze super lekkere
marsepein verkopen, met deze opbrengst kunnen wij op kamp gaan! Het is dus heel
belangrijk dat jullie allemaal komen. Er zal voor de aanwezigen op het einde dan ook
een verassing zijn…

Zondag 20/11 - 9:30 – 12:00 Niet verjaardagsfeest vergadering
‘Niet verjaardagsfeest, ooowooo! Gelukkige niet verjaardag, niet
verjaardagsfeest ooowooo!’
Vandaag is het een niet-verjaardagsfeest! Haal die ballonnen en toeters maar al boven, ook
de taart en de glitters mogen niet ontbreken. Dus trek vandaag jullie feestkleding maar al
aan want het wordt een heus feest voor ons allemaal!
Ps. Eigenlijk is Wapsie vandaag een klein beetje jarig want zij verjaart 22 november!

Zaterdag 26/11 – Uren volgen nog Sint Jan Berchmans vergadering
Berichtje van de groepsleiding: er gaan dit jaar wat dingen veranderen aan het concept van de Sint-Jan
Berchmansviering. Uren en meer info volgen later nog!

Zondag 4/12 - 9:30 – 12:00 Joepie de Sint komt – vergadering!
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…
Jullie horen het al onze Sint is weer in het land! Hij komt eens kijken of wij wel brave kabouters zijn? Of is de leiding
dit jaar misschien niet zo braaf geweest? We zullen het allemaal te weten komen op deze speciale dag!
Een kleine tip: de Sint krijgt graag tekeningen, misschien wel voor een extra snoepje ;)

Wist je datjes?
- Wij SUPER veel zin hebben in het scoutsjaar?
- Wij benieuwd zijn of er veel nieuwe kabouters gaan zijn?
- Wij hopen dat jullie heeeeeel veel vriendjes meenemen op de vriendjesvergadering?
- Deze vriendjes dan ook voor altijd naar de scouts mogen komen?
- Mops graag mopjes maakt? (haar naam verklapt het al een beetje)
- Drinte een nog grotere K3-fan is dan Wapsie?
- Fillie in een paddenstoel woont zoals echte kabouters?
- Dat jullie vlechtjes mogen maken in Wilder zijn lang haar?

-

Kriista stiekem naar prinsessia kijkt?
Wij hopen dat wij jullie snel zien?

Dikke kusjes en knuffels van jullie leiding! xxxxxxxxxxxxxx

WELPEN
Ola amigo’s, met trots stellen wij den eersten taktie van het nieuwe jaar voor. We
zullen beginnen met enkele clichés zoals ‘wij hebben er suuuuuuuper veel goesting
in’ en ‘hopelijk jullie ook’ en ‘het groepskamp gaat meeeegaaaaa-zaaaaaaliiiig worden’ enzo, maar
natuurlijk weten jullie dit allemaal al lang! Daarom hier een paar echt belangrijke dingen waar jullie
aan moeten denken voor jullie naar de scouts komen: Een uniform geeft u zot veel swag, probeer het
dus altijd aan te hebben als ge naar de scouts komt! Eet maar goe veel voor ge zondag naar het
Mertensplein afzakt, we gaan namelijk zot actief doen dit jaar dus ge kunt al uw energie gebruiken!
Ongewassen naar de scouts komen is een pluspunt, ge gaat toch vuil worden op de scouts en er is niks
beter dan een bende ongewassen welpen entertainen! Uw leiding eet graag koffiekoeken op
zondagmorgen, mensen die dus hun koffiekoeken of pistolékes niet opeten ’s morgens mogen deze
altijd meenemen naar de scouts voor de leiding ;)
Oké, niet alles wat wij hierboven hebben gezegd is helemaal waar, maar wij hebben er alvast zot veel
zin in, dus ik ga stoppen met brabbelen en jullie laten genieten van wat er de 2 eerste maanden al
allemaal te wachten staat! Xoxo
Zondag 2 oktober 9u30-12u00: Kennismakingsvergadering
Yeeeeeeeeess, eerste vergadering van het jaar en hoe kunnen we dan geen
kennismakingsvergadering doen? Vandaag gaan wij jullie leren kennen, en jullie
kunnen ook ontdekken wie wij zijn J Afspraak half tien op’t beste plein van de
wereld!
Zondag 9 oktober 9u30-12u00: Wieltjesvergadering
Vandaag moet iedereen iets op wieltjes meenemen naar de scouts, want we
gaan rondcruisen in Borsbeek en omstreken. Uw step, skates, skateboard,
hoverboards, heelies of wat dan ook, neem het mee en dan gaan we er dikke
pret met maken! Neem eventueel ook knie- en handbeschermers mee als uw
voertuig niet superstabiel is en ge dus wel eens op de grond zou kunnen vallen,
ook nen helm kan slim zijn ;)

Zondag 16 oktober 9u30-12u00: Camouflagevergadering
Hoe minder goed we jullie kunnen zien vandaag, hoe beter! Denk maar dat jullie allemaal soldaten zijn,
en ge weet hoe da werkt, die mannen waren ook goed gecamoufleerd toen den Duits binnenviel!
Vandaag gaan we dus in legers elkaar aanvallen en onze kampen verdedigen tegen de slechten! Oefen
dus thuis al maar tegen uw broers en zussen. J

Zondag 23 oktober 9u30-12u00: Minecraftvergadering
Zoals jullie wel weten moet ge bij Minecraft vanalles bouwen. Awel dat
gaan we nu ook doen, maar dan niet op den tablet of de smartphone.
Doet dus uw beste bob-de-bouwerkostuum aan, neemt een hamerke
mee en misschien wat spijkers en dan kloppen we samen een een topper
van een zondagmorgend ineen!

Zondag 30 oktober 9u30-12u00: Olympische spelen
Woehoeeeew!! België haalde 6 medailles op de olympische spelen in Rio!
Natuurlijk hebben jullie onze atleten allemaal naar de overwinning geschreeuwd van achter de tv,
maar vandaag is het aan jullie! Hoeveel medailles kunnen jullie halen? Al jullie talenten zullen van pas
komen, want er zijn oneindig veel verschillende sporten die we gaan uitproberen. Hopelijk kunnen
jullie het vaderland trots maken vandaag!

Vrijdag 4 tot zondag 6 november: WEEKEND
We weten wat jullie denken: “onze leiding is zo leuk”, “waarom zien we die maar een dag in de
week?”, “kunnen die niet ons mama’s en papa’s zijn?”. Het antwoord is JAZEKER! Voor een heel
weekend pakken jullie je koffers en komen jullie wonen in onze giga-villa (ja, wij wonen echt samen in
een huis waar 30 welpen in passen). Meer info volgt!

Zondag 13 november 12:30-16:00: Marsepeinverkoop
Houden jullie van centjes? Wij in elk geval wel, meer nog, we hebben ze nodig.
Nuja, de scouts heeft ze nodig... Maar ja centjes moeten we verdienen, dus deze
zondag gaan we allemaal samen keiveel marsepein verkopen!
PS: en zelfs thuis gaan we verder verkopen aan de mama’s en de papa’s en de
nonkels en de juffen en de vriendjes en ijsboer Wim en de bomma en de verre
neefjes in Italië of waar dan ook, met andere woorden: tegen december moet de
hele wereld een kilo marsepein van de 70 in huis hebben!

Zondag 20 november 9u30-12u00: Legervergadering
Omdat wij soms wel eens twijfelen of de welpen wel echt zo veel stoerder zijn dan de kabouters,
vonden wij het nodig om dat eens te testen. Hoe kan dit beter dan met een legervergadering? Dit is
jullie kans om jullie tactisch inzicht, moed, strijdlust … te showen en zo te bewijzen dat jullie meer zijn
dan een groepje slappe welpen!
Zaterdag 26 november: Sint-Jan Berchmansvergadering
Berichtje van de groepsleiding: er gaan dit jaar wat dingen veranderen aan het concept van de Sint-Jan
Berchmansviering. Uren en meer info volgen later nog!
Zondag 4 december 9u30-12u00: Sinterklaas

Goed nieuws! De sint is alweer in het land en wij hebben speciaal kunnen regelen dat hij met een paar
Zwarte Pieten 2 dagen vroeger naar de scouts komt! Omdat jullie blijkbaar zo braaf zijn geweest dit
jaar, gaat Sinterklaas extra goed gezind zijn (en je weet wat dat betekent: SNOEP!!!). Oefen alle
sinterklaasliedjes nog maar eens en zorg maar dat jullie voor 1 dag eens flink zijn op de scouts ;).
Dit was de eerste taktie van het jaar al! Wij hebben enorm veel zin in de rest van het jaar en kunnen al
niet wachten op het groepskamp, maar voor we afronden zijn er natuurlijk nog wist-je-datjes!!!!
Wist-je-dat:
-Dit alweer een bangelijk scoutsjaar gaat worden?
-Het groepskamp daar ook voor zal zorgen?
-Wij niet kunnen wachten op de eerste vergadering met jullie en daar stiekem ook een beetje
zenuwachtig voor zijn?
-Rikki-Tikki-Tavi jullie zo leuk vindt dat hij nog een jaartje leiding aan jullie wil geven?
-Baloe het zo leuk vond als foerier op welpenkamp vorig jaar dat hij speciaal voor jullie in leiding is
gekomen?
-De rest van de leiding ook al weet dat jullie super leuke welpen zijn?
- Jullie ook soms echt het varken kunnen uithangen?
-Dit eigenlijk helemaal niet zo erg is?
-Dit het laatste wist-je-datje is?
Groetjes en een stevige linker,

Chikai
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Rikki-Tikki-Tavi

JONGGIDSEN
Dag allerliefste jonggidsen!
EINDELIJK is het nieuwe scoutsjaar begonnen, hoera! Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook, kijk
maar snel verder wat we allemaal gaan doen J

2 oktober van 9.30u tot 12.00u
Social media-vergadering
WOEHOEW de eerste vergadering van het jaar! Daarom gaan
we mekaar wat beter leren kennen en dit gaat uiteraard het
beste via de sociale media: profielfoto, favoriete quotes en
interesses! Wij kijken er al naar uit! J

9 oktober van 9.30u tot 12.00u + FIETS
Oudjesvergadering
Uiteraard weten we dat oudjes nog superhip zijn en dat
gaan we vandaag nog maar eens bewijzen! Kom verkleed als
oma, opa, bomma, bompa, moeke, vake,… kortom als oudje.

16 oktober van 9.30u tot 12.00u + FIETS
GO IV
Vandaag zullen verschillende teams tegen mekaar strijden in een groot
klakkebuizenspel! Wie zal er op het einde van de vergadering de GO IV-beker
winnen? Smeer jullie beentjes al maar in en oefen jullie schiettechnieken want
het wordt niet gemakkelijk!

21-23 oktober (uren volgen nog)
Weekend
JAAAA EINDELIJK OP WEEKEND! Meer info volgt nog in een brief,
maar het wordt zeker en vast zalig!

30 oktober van 9.30u tot 12.00u
Halloweenvergadering
Het is bijna Halloween dus vandaag gaan we griezelen… SPANNEND! Kom
verkleed in thema en hou jullie klaar voor de spannendste, engste,
angstaanjagendste, huiveringwekkendste,… vergadering ooit!

6 november van 9.30u tot 12.00u + FIETS
Operation X
Iets met geld, drugs, agenten… kunnen jullie al raden wat we gaan doen?
Zeker komen want alle hulp is nodig voor onze geheime Operation X!

13 november van 12:30u tot 16:00u + FIETS
Marsepeinverkoop
“Hallo wij zijn van de scouts van Borsbeek en wij verkopen marsepein.” Ja ja het is weer
marsepeinverkoop vandaag! Haal jullie liefste lach en beste verkooptrucs boven en verkopen maar!

20 november van 9.30u tot 12.00u
Sportvergadering
Op www.welkesportpastbijmij.nl kan je te weten komen welke sport iets voor jou is of … je kan ook
gewoon vandaag naar de vergadering komen! Wie weet vinden jullie vandaag wel de sport van je
leven… Doe best een sportieve outfit aan, hup 1, 2, 3!

26 november
Sint-Jan Berchmansvergadering
Berichtje van de groepsleiding: er gaan dit jaar wat dingen veranderen aan het concept van de SintJan Berchmansviering. Uren en meer info volgen later nog!

4 december van 9.30u tot 12.00u
Sinterklaas
Zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? Wij zijn er toch niet zo zeker
van… Haha mopje, uiteraard zijn jullie wel braaf geweest J Vergeet
jullie schoen niet te zetten en neem vandaag een mooie tekening mee
voor de sint!

WIST JE DAT-jes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij enorm veel zin hebben in het nieuwe scoutsjaar?
Jullie goed moeten kijken bij elke vergadering of jullie met de fiets moeten komen?
Dit heel belangrijk is?
Het ook heel belangrijk is te laten weten wanneer je niet kan komen?
Dit kan via mail, bellen, sms, …
Jullie onze nummers op de achterkant van de taktie kunnen vinden?
Het dit jaar groepskamp is?
Dit het laatste wist je dat-je is?

Veel liefs van jullie nieuwe leiding
Ivana Joris Lisa Lotte Louise Leonie
P.S. : Kunnen jullie deze rebus oplossen ?

Jongverkenners
Goeiendag! Weest allen verheugd, de tijden
van plezier en vertier zijn terug
aangebroken. Uw nieuwe leiding staat klaar
met massa’s pret om u een ongelofelijk jaar
te bezorgen. Lees snel verder en ontdek wat
uw leiding in allemaal petto heeft.

Zondag 2/10 09:30-12:00 kennismaking
“Wie zedde gij nu feitelijk?” Wij kennen jullie nog niet (allemaal), jullie kennen ons nog niet
(allemaal). Hoogtijd om vrienden te worden, nietwaar? Na deze vergadering zal u zien dat u
met ‘uw gat in de boter gevallen bent’ met zo’n aangename groep en zo’n aangename,
fantastische,… (vul zelf verder aan) leiding, al zeg ik het zelf.
Zondag 9/10 09:30-12:00 Higlandgames
Vandaag beoefenen we de mannelijkste sporten, enkel voor de
strafste onder ons of voor mannen in een rokje...In ieder geval
bereid u voor op boomstamwerpen, touwtrekken en dergelijke. U
kan altijd oefenen in uw tuin al dan niet in een kilt, al dan niet met
een boxershort aan…
Zondag 16/10 09:30-12:00 Fat Bastard
Het leven van de zwaargewichtige medemens is niet altijd even gemakkelijk. Daarom gaan
wij ons plaatsen in hun schoenen. Straffer zelfs, we plaatsen ons in hun kleren. Kom vandaag
met een kussen aan je buik, 10 truien, 6 broeken, 5 jassen,… en speel de zotste spelletjes
mee. Hoe meer kleren, hoe meer pret we gaan beleven!
Zondag 9/10 09:30-12:00 stadspel
B’beek city, een wereldstad waar New York in niveau bijlange niet aan kan tippen. Hoogtijd
om dit achtste wereldwonder eens grondig te verkennen.
“Borsbeek is ’t stad en al de rest is
parking” - iedereen

“Na mijn ambtstermijn als president hoop
ik genoeg ervaring en swag te hebben,
om de burgermeestersjerp van Borsbeek
te verdienen”- Barack Obama

“Een optreden in ’t tuitvlugt zou een
ware bekroning zijn van mijn
carrière” - Beyonce

Zondag 30/10 09:30-12:00 paralympics
De gewone olympische spelen zijn reeds voorbij en zeg nu zelf, gewoon wat lopen of
zwemmen, dat kan iedereen toch? Daarom kiezen wij voor een uitdagendere variant met
een beperking.

Vrijdag 4/11-6/11 Weekend
“Jochei!” roept u allen in koor. Inderdaad lieve vriendjes,
dit weekend zullen wij op verplaatsing heel wat plezier
beleven. Meer info volgt.

ter illustratie: plezier volgens google afbeeldingen

Zondag 13/11 12:30 – 16:00 marsepeinverkoop
Hoezzee! Vandaag gaan we B’beek verblijden met onze wereldvermaarde marsepein! Vergeet niet
om met 2 woorden te spreken!

Zondag 20/11 09:30-12:00 Mario kart vergadering
‘hello it’s me, Mario’
Kies uw favoriete personage, uw droomkart en plaats u aan
de startlijn.
‘ready’ , ‘set’, ‘GO!’
Vandaag zullen we een van de beste games ooit in het echt
beleven, komt allen hierheen! Pret gegarandeerd.

Zaterdag 26/11 sint jan berchmansviering

deze cartoon heeft weinig met de vergadering te maken maar ik vond het wel grappig

Berichtje van de groepsleiding: er gaan dit jaar wat dingen veranderen aan het concept van de SintJan Berchmansviering. Uren en meer info volgen later nog!

Zondag 4/12 09:30-12:00 sint
Als jullie braaf geweest zijn, zal deze goedheilige man u allen verblijden met snoepgoed!

Wist-je-datjes:
-

Wij met 2 leiders zijn die naar de naam Robin luisteren?
Wij met 2 leidsters zijn die naar de naam Femke luisteren?
Dit waarschijnlijk chaos in jullie hoofd oplevert?
Je de Robins kan onderscheiden in lengte en in bijnamen zoals smets/ shmet/
schmetta/… en Robin/Michel?
Femke galliaert noemen we meestal wel ‘ons fem’ maar als je betere alternatieven
hebt, horen wij dat graag?
Ongeacht de naamproblematiek wij enorm veel zin hebben in het jaar?
Ik daarmee ga eindigen?

Liefs,
Robin (2), Femke (2), Lukas, Nathan en Lieselot

GIDSEN
Yeeeeeees! Weeral een nieuw scoutsjaar dat begint en wij
hebben er zin in zeneee! Wij gaan dit jaar zo veel pret
hebben! Wij zijn alvast suuuper enthousiast dus checkt
maar snel welke crazy avonturen wij allemaal gaan
beleven in oktober en november. J

Zondag 2 oktober van 9u30 tot 12u00
Kennismakingsvergadering
Het is zaterdagavond en ik zet mijn wekker voor morgenvroeg. Ik mag niet
meer uitslapen op zondag want... HET IS EINDELIJK TERUG SCOUTS! En met
wat kunnen we een scoutsjaar nu beter beginnen dan met elkaar nog wat
beter te leren kennen. Okeee, we horen jullie al denken: “Maar wij kennen
elkaar allemaal al?”. Wel, vandaag zullen we eens zien hoe goed we elkaar
écht kennen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 9 oktober van 9u30 tot 12u00
Vriendjesvergadering
Giiiirls, wij weten
dat jullie in jullie natuurlijke habitat allemaal deel
uitmaken van een buitengewone squad. Vandaag vinden wij
het tijd dat julie squad-partners eens kennismaken met de
scouts zodat zij ook weten waar al jullie krankzinnige
verhalen vandaan komen. Neem vandaag dus één, twee of
gewoonweg heel je squad mee naar de vergadering!
#squadgoals
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 én 16 oktober
ITALIASLAG!
Ciao bella’s! Ook dit jaar moet er weer gewerkt worden om op kamp te kunnen gaan. Daarom vindt
dit weekend naar jaarlijkse gewoonte de ITALIASLAG plaats. Verdere info over dit magnefiek
evenement (shiften enal) volgt later nog. Nodig alvast al jullie familie en vrienden uit zodat het
nogmaals een top-editie kan worden! Arrivederci!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 21 oktober
Dag van de jeugdbeweging
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging dus ga allemaal in jullie
scoutsuniform naar school en laat zien dat je een échte scout bent!
#ProudToBeAScout #The70IsTheBest

Zondag 23 oktober van 9u30 tot 12u00
Taylor-squad-vergadering
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is er de laatste tijd veel
drama gemaakt over de squad van Taylor Swift. Als jullie dit niet
wisten, kunnen jullie alle info hierover vinden op ‘Swiftipedia’
#nojoke. Bereid jullie dus vandaag maar voor op een
vergadering vol hollywood-drama!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 30 oktober van 9u30 tot 12u00
Halloweenvergadering
Hopelijk zijn jullie niet bang van spinnen, heksen en pompoenen,
want vandaag is het halloweenvergadering. Het beloofd een
ontzettend enge en spannende vergadering te worden dus zet jullie
schrap en trek jullie helloweenkostuums maar aan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-5-6 november
WEEKEND!
Yeeees! Het weekeinde is aangebroken en dit weekeinde hebben wij een verrassing voor jullie in
petto. Het is namelijk niet één dag scouts maar wel drie dagen want wij gaan op WEEKEND! Verdere
info volgt later nog.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 13 november van 12:30 tot 16:00
Marsepeinverkoop
Vandaag is het, zoals elk jaar, marsepeinverkoop! Het zou echt awesome zijn moesten er gigantisch
veel gidsen zijn zodat wij massa’s marsepein kunnen verkopen. Verdere info over dit glorieuze
evenement volgt later nog maar we kunnen al wel zeggen dat jullie zeker een fiets en een rugzak
moeten meenemen!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 20 november van 9u30 tot 12u00
The battle of Bbeek – crazy!
Borsbeek, dorp naast de stad. Zoals de slogan van onze gemeente het zegt,
zijn we naast ‘de stad’ gelegen. Maar... de stad komt dichter en tracht ons in
gevaar te brengen. Aan ons dus om onze geliefde kerktoren, gemeentehuis,
mertensplein maar vooral de MASCARA te verdedigen in deze medogenloze
strijd. Gidsen, Prepare for the giant battle of Bbeek!
Z

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 26 november
Sint Jan Berchmansvergadering
Berichtje van de groepsleiding: er gaan dit jaar wat dingen veranderen
aan het concept van de Sint-Jan Berchmansviering. Uren en meer info
volgen later nog!

Zondag 4 december van 9u30 tot 12u00
Sinterklaasvergadering
Z ie ginds komt de stoomboot uit Spanje
weer aan. H ij brengt ons Sint-N ikolaas,
ik zie hem al staan.

Oké, genoeg gezongen. Vandaag komt de sint naar de scouts.
Als jullie dus braaf zijn geweest verwacht deze heilige oude man jullie. Hij heeft waarschijnlijk heel
veel lekkers voor jullie meegenomen maar wij zijn vooral benieuwd naar de spannende verhalen die
Sinterklaas over jullie in zijn boek heeft opgeschreven dit jaar. Als jullie niet braaf zijn geweest,
kunnen jullie best een hele mooie tekening voorzien, want anders neemt zwarte piet jullie misschien
wel mee...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wist-Je-Datjes:
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

DE LEIDING KEI VEEL ZIN HEEFT IN DIT JAAR?
Jullie echt al uw vrienden en familie moeten uitnodigen voor den italiaslag?
Swiftipedia echt bestaat?
Ik elke keer ‘Swifitpedia’ typ als ik eigenlijk Swiftipedia moet typen?
Swift mij echt aan ne swiffer doet denken?
Taylor Swiffer, haha?
Jorne stiekem een celebrity crush heeft op iemand van de Taylor-squad?
Dit zeker niet Selena Gomez is?
Het toch misschien Selena Gomez is?
Oke, het is Selena Gomez?
Driehoeken mega graaf zijn om te gebruiken bij een opsomming in word?
De leiding de jeugd van tegenwoordig echt een zalige muziekgroep vindt?
Er nu te veel wist-je-datjes zijn (en zeker te veel over Selena Gomez)?
Ik dus ga stoppen met wist-je-datjes te verzinnen?

Veel liefs en dikke kusjes van jullie leiding! Xoxo
Jolien – Lisbeth – Stien – Sita – Jorne

VERKENNERS
Jooooooooow!
Na een waarschijnlijk mega zalige zomervakantie is het weer tijd om op zondag té vroeg op
te staan! Maar om een goeie reden, want de scouts begint terug en scouts is life hé!
Jaaaaa mannekes, wij zijn echt maf klaar voor dit scoutsjaar, hopelijk jullie ook!
We gaan dit jaar echt zalige dingen doen, dus lees de taktie af en toe is! Legt die desnoods
op het toilet, maar ge gaat er echt gelukkig van worden als ge die leest!

PEACE OUT

02/10: Kennismakingsvergadering – 9u30-12u
Hallo, wij zijn Raf, Victor, Lars, Brent, Hannah en Anneleen en wij zijn jullie leiding dit jaar.
Aangenaam. (handje schudden) Voila, da was een beginnetje, nu is het aan jullie. We gaan
elkaar wat beter leren kennen vandaag, omdat dat nu eenmaal gepast is. Maak u klaar voor
diepe gesprekken, en ook een beetje pret natuurlijk!
09/10: Stadsspel – 10u-16u
Vandaag gaan we the citylife verkennen en onszelf eens laten zien in de bewoonde wereld.
Tip: we gaan niet naar Antwerpen. Waarheen wel, dat zullen jullie dan zien!
Sshhhpanneeeeuund! Afspraak aan Berchem station om 10u. Neem zeker €10 mee voor de
trein en een lunchpakket.
15 & 16/10: Italiaslag
“Work work work work work work! He say me have to work work
work work work work!” En wel om moneys te verdienen om crazy
dingen te doen op kamp! Nodig jullie
mammie/pappie/broer/zus/vriendje/vriendinnetje/buurvrouw/hond
uit om te komen eten op den Italiaslag zaterdag 15 en zondag 16
oktober. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! En uiteraard meer euries,
hehe! Shiftenlijst en andere informatie wordt nog meegedeeld.
21/10: Dag en nacht van de Jeugdbeweging
Gratis ontbijt, hoera! Om 7u ’s ochtends aan het Astridplein int stad! En ’s
avonds een goei feestje, eveneens in Antwerpen! Wij zijn trots op ons scoutswezen, dus iedereen in uniform naar school vandaag, alsjeplease, wij komen
checken.

23/10: The A-team vergadering – 9u30-12u
Als ge die film nog nooit hebt gezien, dan hebde iets gemist. Vandaag
halen we de Hannibal en BA Baracus in ons naar boven! Oefen uw
klakkebuis-skills maar al, het zal nodig zijn! Ge doet best ook
camouflagekleding aan, gewoon een tip…

28, 29 & 30/10: Weekend
Hoera! Twee dagen zonder mammie en pappie! Die zijn daar waarschijnlijk blijer om dan
jullie zelf, maar soit. Wij zien jullie graag verschijnen aan Berchem station in uniform, gepakt
en gezakt voor een weekend vol pret en plezier, pinky promise! Verdere info volgt nog, het
ziet er in elk geval rooskleurig uit!
06/11: Jeugd van Tegenwoordig
Hola supermercado telebancos por aqui.
Let’s get Spanish en kom maar allemaal
naar het mertensplein want de jeugd van
tegenwoordig komt naar B-Beek en het zou
heel chill zijn als jullie hun steunen en
gewoon afkomen.
Zo kunnen jullie hen ook eens laten zien
hoe de jeugd van tegenwoordig er echt
uitziet.
13/11: Marsepeinverkoop: 12:30 – 16:00
Kam je haren, poets je tanden, en een beetje parfum kan ook geen kwaad want het is
marsepeinverkoop!!!!
Jullie zullen waarschijnlijk al wel weten dat heel de provincie Antwerpen in de ban is van
onze marsepein dus geen zorgen er zal meer dan genoeg zijn om te verkopen.
Vergeet zeker geen rugzak en fiets om het door heel Antwerpen te kunnen verkopen.
Be there ;)
20/11: Epic mealtime
Vergeet het ontbijt en ook het middageten want vandaag zullen jullie koken, niet alleen voor
jullie maar ook voor ons.
Over calorieën moet je je niet druk maken want dat zal er met overvloed zijn.
Iedereen die dus al dat saaie en gezonde eten van zijn ouders beu is kan dus maar beter
komen.
26/11 Sint Jan Berchmansviering
Berichtje van de groepsleiding: er gaan dit jaar wat dingen veranderen aan het concept van
de Sint-Jan Berchmansviering. Uren en meer info volgen later nog!

04/12: Sinterklaasvergadering
Olééé, de sint komt weer helemaal uit Spanje speciaal naar Borsbeek.
Daarom moet er bij zo’n speciale gelegenheid zo veel mogelijk volk
aanwezig zijn. Zie maar dat jullie hemden, dassen en scoutsbroek mooi
gestreken zijn.
Wij rekenen op jullie!

Wist-je-dat:
- Er dit jaar niet veel naakte vrouwen te zien gaan zijn in de taktie? (Anneleen en
Hannah waken hierover)
- Er vrouwelijke leiding is bij de verkenners? (dat zijn Anneleen en Hannah)
- Er nu flauwe mopjes gaan komen? (want Anneleen en Hannah houden hiervan)

DOEEEEG
Brent, Victor, Raf, Lars, Anneleen en Hannah

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

Jongverkennerleiding

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

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
03/321.37.05
03/366.41.58
03/272.51.99
03/322.09.87
03/297.18.84
03/663.89.23

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

jongverkenners@scoutsborsbeek.be

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/20.35.67
0496/76.48.74
0488/29.07.38
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

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

Materiaalteam

Naam
Liedewei Van de Vondel
Margot Huysmans
Jasper Tuboville

Vriendenkring

Naam
Gerben Cosemans
Pieter Vereycken
Joren Van De Vondel
Jelle Dangez
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

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

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

materiaalkot@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72
0474/56.86.43
0494/03.72.76
0474/36.24.60
vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0485/62.35.58

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

03/322.61.34

Adres
August Van Putlei 129

