


Beste	ouders,	

	

Het	einde	van	het	scoutsjaar	is	(jammer	genoeg!)	alweer	in	zicht.		

Dit	betekent	ook	dat	wij,	als	groepsleidingsploeg,	momenteel	ons	laatste	voorwoord	

schrijven.	Met	spijt	in	het	hart	uiteraard!		

Omdat	wij	die	laatste	maanden	niet	zo	maar	willen	voorbij	laten	gaan	hebben	we	weer	een	

hele	hoop	activiteiten	gepland	–	met	als	kers	op	de	taart	uiteraard	het	groepskamp.		
	

De	data	voor	de	verschillende	takken	zijn	als	volgt:	

	

• Kapoenen:	25	tot	31	juli	
• Kabouters	en	Welpen:	21	tot	31	juli	
• 1ste	en	2de	jaars	jonggidsen	en	jongverkenners:	17	tot	31	juli	
• 3de	jaars	jonggidsen	en	jongverkenners:	16	tot	31	juli	
• 1ste	en	2e	jaars	gidsen	en	verkenners:	17	tot	31	juli	
• 3de	jaars	gidsen	en	verkenners:	16	tot	31	juli	

	

Zaterdag	13	mei	is	het	jeugddag	in	Borsbeek.	Meer	uren	en	plaats	zullen	later	nog	

meegedeeld	worden,	en	kan	u	ook	vinden	op	de	site	van	de	gemeente.	Die	zondag	zullen	het	

geen	vergaderingen	zijn,	maar	onze	leiding	is	wel	aanwezig	op	zaterdag	op	de	jeugddag.	

Zeker	een	aanrader!	(Een	klein	vogeltje	heeft	ons	ingefluisterd	dat	er	springkastelen	

aanwezig	zullen	zijn…)	

	

Maandag	5	juni	is	het	jaarmarkt	in	Borsbeek,	en	ook	dit	jaar	zullen	onze	jonggivers	en	givers	

daar	een	kraampje	openhouden.	Moest	u	tijd	hebben,	kom	dan	zeker	eens	langs	om	onze	

kampen	te	steunen!	

	

De	laatste	vergadering	van	het	jaar	valt	dit	jaar	op	zondag	2	juli.	Traditioneel	gezien	is	deze	
vergadering	dan	ook	onze	groepsdag!	Dan	gaan	we	met	z’n	allen	naar	een	nog	onbekende	

locatie	om	een	hele	dag	lang	pret	te	hebben.		

Na	de	groepsdag	zijn	ook	de	mama’s	en	papa’s	welkom	op	de	jaarlijkse	BBQ	van	de	
vriendenkring.	Meer	info	kan	u	vinden	op	een	van	de	volgende	pagina’s!	

	

Hopelijk	zien	we	jullie	terug	op	een	van	de	activiteiten.	

Een	stevige	linker,	

De	groepsleiding	



De	vriendenkring	stelt	voor:	

	

	

	

	

BBQ	

zondag	02/07/2017	
	
	

Eerst	en	vooral	willen	we	iedereen	bedanken	die	aanwezig	was	op	onze	‘Dimanche	
Deluxe’	brunch.	Dankzij	jullie	was	het	een	ongezien	succes.	Voor	diegenen	die	er	niet	
bij	konden	zijn:	geen	probleem!	U	krijgt	namelijk	een	laatste	kans	om	onze	groep	dit	
scoutsjaar	nog	te	steunen	tijdens	onze	alom	bekende	barbecue	op	2	juli	2017!	

U	bent	allen	welkom	voor	een	aperitief	vanaf	16u30	aan	de	scoutslokalen.	De	
kinderen	zijn	die	dag	samen	met	de	leiding	heel	de	dag	op	trot	tijdens	de	groepsdag,	
waarna	ze	uitgehongerd	kunnen	aanschuiven	voor	deze	heerlijke	bbq.	Als	iedereen	er	
is,	zal	het	buffet	opengaan.	

Op	het	menu	staat	een	basispakket	met	verse	groenten	(6€)	en	wat	er	voor	jou	op	de	
barbecue	gelegd	wordt,	kan	je	zelf	kiezen:		

• Worst	(2€)	
• Kipsaté	(3€)	
• Biefstuk	(4€)	
• Scampribrochette	(3€)	
• Veggieburger	(3€)	

Voor	de	kleintjes	zijn	er	ook	hotdogs	(2€)	voorzien.		

Inschrijven	kan	via	de	website	www.scoutsborsbeek.be.	

Alvast	bedankt	voor	jullie	steun	en	hopelijk	tot	dan!	Let’s	bbq!	



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. 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Beste	kapoenen	het	einde	van	het	jaar	is	al	bijna	inzicht	en	daarom	willen	met	jullie	het	jaar	
afsluiten	met	superleuke	activiteiten	vol	pret.	Niet	overtuigd?	Lees	dan	snel	verder	zodat	

jullie	te	weten	kunnen	komen	wat	wij	nog	gaan	doen.	
	

	
Zondag	14	mei	9u30	–	12u:	goud-vergadering	
	
Wisten	jullie	dat	er	heel	veel	goud	in	de	grond	van	Borsbeek	zit?	
Neem	al	jullie	speurgerief	mee	want	vandaag	gaan	we	op	zoek	naar	goud.	
	
	
Zondag	21	mei	9u30	–	12u:	disco-vergadering	
	
IN	DE	DISCO	OOH-OOH-OOH	
GAAN	WE	DANSEN	OOH-OOH-OOH	
GAAN	WE	ZINGEN	GAAN	WE	SWINGEN	
GAAN	WE	OP	DE	TAFELS	SPRINGEN	
IN	DE	DISCO	OOH-OOH	
	
Doe	jullie	dansschoenen	maar	aan	want	vandaag	wordt	er	lekker	gedanst.	
	
Zondag	28	mei	9u30	–	12u:	Jommeke’s	vergadering	
	
Professor	Gobelijn	heeft	zich	weer	eens	vergist	en	heeft	heel	Borsbeek	op	zijn	
kop	gezet.	Jommeke	kan	wel	wat	hulp	gebruiken	van	slimme	en	sterke	
kapoenen.	Kan	vandaag	verkleed	als	beste	Jommeke’s	figuur	en	kom	samen	
met	Jommeke	mee	op	stap	om	Borsbeek	te	helpen.	
	 	



Zondag	4	juni:	Geen	vergadering	Pinksteren	
	
Vandaag	mag	jij	en	mama	en	papa	lekker	uitslapen	want	het	is	vandaag	
Pinksteren.	Dus	geen	scouts	wij	tellen	al	vast	af	naar	de	volgende	vergadering.	
	
Zondag	11	juni	9u30	–	12u	:	onder	de	oceaan-	vergadering	
	
Vandaag	gaan	we	waterspelletjes	spelen,	als	de	weer	goden	ons	toch	bij	staan.	
Neem	dus	bij	mooi	weer	zeker	je	zwemgerief	mee	en	een	handdoek.	
Waterpistolen	zijn	ook	altijd	handig	om	de	andere	kapoenen	nat	te	spuiten.	
	
Zondag	18	juni	9u30	–	12u:	verassing	vergadering	
	
Wat	we	vandaag	gaan	doen	is	nog	een	grote	verassing	wij	kunnen	jullie	wel	al	
vertellen	dat	het	een	super	mega	uber	coole	de	luxe	fantastische	vergadering	
gaat	worden.	
	
Zondag	25	juni	9u30	–	12u:	Afscheidsfeestje	
	
Vandaag	is	de	laatste	normale	vergadering	van	het	jaar	
en	omdat	we	zo	hard	hebben	genoten	van	het	jaar	willen	
we	graag	het	jaar	vrolijk	en	feestelijk	afsluiten.	
Hopelijk	hebben	jullie	ook	genoten	van	het	jaar?	Komen	jullie	mee	feesten	en	
lekker	djensen?	
	
	
Wist-	je-	datjes	 	
	

v We	Yana	heel	erg	gaan	missen	
v Wij	jullie	ook	heel	erg	gaan	missen	
v De	het	een	superleuk	jaar	vonden	
v We	bijna	op	kamp	gaan	
v Jullie	daarvoor	binnenkort	nog	een	brief	krijgen	
v We	enorm	uitkijken	naar	het	kamp	
v Het	kamp	helemaal	in	elkaar	steekt	
v We	in	tenten	op	kamp	gaan	dit	jaar	
v Liese	heel	goed	kan	dansen	
v Tim	heel	sterk	is	
v Hannelore	een	goede	kleuterlijster	wordt	
v Daan	later	hotelmanager	wordt	



v Dit	het	einde	is	van	het	boekje	
v We	eigenlijk	nog	zouden	willen	dat	het	jaar	nog	langer	was	
v Zodat	we	nog	veel	meer	spelletjes	konden	spelen	met	jullie	
v We	jullie	allemaal	mee	willen	op	groepskamp	
v we	nu	wel	echt	moet	afronden	met	de	taktie	

	

Daan	 Liese	 Tim	 Hannelore	



Kabouters  
Liefste dagboek, 
Vandaag voel ik me een beetje raar… Ik ben een klein beetje triest want ik ben nu de laatste taktie van dit scoutsjaar aan het schrijven 

OMG! Maar… dat betekend natuurlijk ook wel dat het fantastische kamp eraan komt!  

Yesssssssss!!!! Maar waar ik ook enorm naar uitkijk, , zijn de komende twee maanden! Weet je waarom? 

Omdat het nog twee maanden scouts is natuurlijk! Dan kan ik nog suuuuuper veel toffe spelletjes enzo spelen! 

 

Tot morgen? 

Groetjes xxx De kabouterleiding 

Zondag 30 april: kabouter-koekenbak  

Lieve dagboek, 

Ik heb deze ochtend nog niet veel gegeten ( dus ik heb een klein beetje honger) en ik heb mijn mooiste koksmuts opgezet!  

Vandaag ga ik namelijk wel 100 koeken bakken en opeten ( niet alle 100)! Hopelijk worden ze super lekker! 

Dan kan ik misschien wel een hartjes koekje aan mijn liefje geven ? 

Tot morgen.? 

Groetjes xxx De kabouterleiding 

Zaterdag 6 mei 19u30 tot Zondag 07 mei 12u00: Meidenavond! 

Lieve dagboek, 

YESSSS ik heb zo ongelofelijk veel zin in dit weekend! Zaterdag ga ik slapen op de scouts met al mijn kaouterbffs! Dan kunnen we 

zingen, dansen, geheimpjes uitwisselen,… Volgens mij wordt dat echt de BOM! 

Ik mag wel zeker geen matje en (dikke) slaapzak vergeten dan!  

Hopelijk worden we zondag verwent met een lekker ontbijtje, hmmmmm! 

Tot morgen? 

Groetjes xxxxx De kabouterleiding 



Zaterdag 13 mei: jeugddag 

Liefste dagboek, 

Vandaag is het jeugddag in Borsbeek! Dat betekend dat je in het gemeentepark allemaal leuke activiteiten kan gaan doen! Bijvoorbeeld 

springen op een springkasteel en dan kan ik mij misschien wel laten schminken in een leeuw? 

Wel is het belangrijk dat ik samen met mijn mama en papa (of oudere broer of zus ) ga! 

Want de leiding zal ik hier zeker wel zien, maar zij zullen mee actitivteiten begeleiden! Dus zij kunnen niet constant iedereen in het 

oog houden! 

Ik heb er wel veel zin in! Misschien moet ik me toch maar laten schminken als een superheld? 

Tot morgen? 

 

Groetjes xxxx de kabouterleiding 

 

Zondag 21 mei: Hoe vettiger hoe prettiger!	
	

liefste dagboek, 

Ik ben net terug van de scouts en ik kan wel een bad gebruiken… ik stink een beetje en ik denk dat er wat ketchup in mijn haar zit???? 

Al goed had ik vuile kleren aan en had mama iets in de auto gelegd zodat ik deze niet vuil zou maken! Het was echt prettig ook al ben 

ik nu een beetje vettig !  

Tot morgen? 

Groetjes xxxxx de kabouterleiding 

Zondag 28 mei: Dieren vergadering  

Liefste dagboek, 

Raauuuwrr, piep piep, tooeeeeet ,grrrrrommmmmm! Zoals je kan lezen heb ik geoefend op het maken van dierengeluiden! Waarom 

vraag je je af? Het is vandaag namelijk dieren vergadering op de scouts! Hopelijk mogen we echt het beest uit hangen! Of misschien 

halen we wel apenstreken uit! Wat is jou favoriete dier dagboek? Dat van mij  is euuhm.. een giraf. Of nee toch een pinguïn.. of 

misschien toch maar een poes? Ik heb eigenlijk geen lievelings dier denk ik… ik vind alle dieren gewoon suuuper leuk (behalve 

spinnen). Maar nu ga ik stoppen met schrijven want ik moet me nog verkleden voor ik naar de scouts vertrek!! 

Tot morgen? 

Groetjes xxxxx de kabouterleiding 



 

Zondag 4 juni: Internet-sterren-vergadering 

Liefste dagboek, 

Ik ben echt kei goed in dabben en ik ben nog beter in de mannequin challenge! Ik heb daar keeeeeiiii lang op geoefend voor de spiegel 

want al dat stilstaan voor de spiegel is vermoeiend pffff! 

Maar ik heb echt een keeeeiiiii leuk plan! Ik ga gewoon alle beroemde internet uitdagingen doen met mijn kabouterbffs misschien 

worden we dan wel BB’ers ( das de afkorting voor bekende borsbeekenaar) . Ik ga toch nog maar wat oefenen op de bottle flip denk ik ! 

daaag! Oh ja mischien moet ik mijn kabouterbffs nog even laten weten dat ze stoer gekleed mogen komen! 

 

Tot morgen?  

Groetjes xxxxxx de kabouterleiding 

 

Zondag 11 juni: op-wieltjes-vergadering 

Liefste dagboek, 

Pfffff ik heb een keeeiiiiii groot dilemma	L	! Morgen is het wieltjes vergadering op de scouts en ik weet niet wat ik moet meenemen…ik 

twijfel nog tussen mijn step of mijn skatebord… Help want ik kan eeeeeeeecht niet kiezen L  

Misschien moet ik gewoon inneminnemutte doen! Dat zal me wel helpen kiezen J ! Misschien moet ik morgen wel bescherming aan 

doen als ik op wieltjes naar de scouts kom? 

Tot morgen? 

Groetjes xxxxxx de kabouterleiding 

 
 

 

 

 



Vrijdag 16juni 18u30 tot 20u30: waterspelletjes 

Lieve dagboek, 

Over 5dagen begint de zomer….dat betekend dus meer zon joepieee! Niets leuker om dan af te koelen met een groot watergevecht! 

Vandaag heb ik dan ook samen met mijn kabouterbffs waterspelletjes gespeeld en heb ik echt kei veel mensen nat gespoten met mijn 

waterpistool! 

Ik was wel blij dat ik droge kleren  en een handdoek  bij had! Nu ga ik slapen want amai ik ben moe van al die spelletjes! 

Tot morgen? 

Groetjes xxxxxx de kabouterleiding 

Vrijdag 23 juni 18u30 tot 20u30: Kindersurprise vergadering 

Lieve dagboek, 

Ken je een kindersurprise? Zo een chocolade eitje en daar zit en een verrassing in? 

Vandaag is een beetje zoals een kindersurprise! Waarom vraag je, je af? Awel, wat we vandaag gaan doen op de scouts is nog een 

verrassing! Daarmee maak ik de vergelijking met een kindersurprise! Sorry dagboek dat ik een beetje raar doe, maar ik ben in een 

gekke bui hihi! 

Tot morgen? 

Groetjes xxxx de kabouterleding 

 

 

Zondag 2 juli: Groepsdag( hele dag) 

Lieve dagboek, 

Vandaag ga ik samen met al mijn kabouterbffs op uitstap samen met de rest van de scouts! 

Naar waar is nog even een verrassing, o owwwww! Voor meer informatie moet ik nog even wachten op een brief met meer uitleg! Al 

weet ik één ding al heel zeker! Dit wordt echt een supertoffe dag! Ik ga nog even een zonnedans doen zodat het zeker niet regent en 

dan ben ik heeeelemaaaaal klaar voor vertrek, jipieeeeee! 

Tot morgen? 

 

Groetjes xxxxxx de kabouter leiding 

 



Liefte dagboek, wist je dat… 

- Dat ik dit echt een supertof scoutsjaar vond (en nog steeds vind)?	

- Jullie de beste kabouters van de wereld zijn?	

- Ik  al enorm uitkijk naar het kamp?	

- Het kamp zal doorgaan van 21 tot en met 31 juli?	

Ik hoop dat jullie het kampthema supertof zullen vinden?	

- Ik echt buikpijn had na de koekjes vergadering van al die koekjes?	

- Ik nu in mijn pyjama zit?	

- Ik benieuwd ben naar al jullie geheimen die jullie gaan vertellen op de girlsnight?	

- Ik nu ga stoppen met schrijven omdat ik ga dromen over mijn kabouterprins op de witte egel?	

- (ahja want een paard is te groot voor een kabouter he )	

- Tot morgen?	

Groetjes xxxxxxxx Mops, Kriista, Drinte, Fillie, Wapsie en Wilder 

 



Dag	beste		

De	paasvakantie	is	voorbij	en	jullie	hebben	je	waarschijnlijk	weer	verveeld.	Geen	nood,	jullie	leiding	is	
er	al	weer	met	een	boekje	vol	pret!	De	vergaderingen	staan	zelfs	in	raadsels!	Denk	je	nu:	“Oei,	
leiding,	ik	ben	helemaal	niet	slim!	Wat	als	ik	het	niet	ontcijfer?!”	Awel,	wij	zijn	op	alles	voorzien,	
belangrijke	info	staat	er	altijd	onder	in	leesbare	taal	en	oplossingen	staan	achteraan!	

7	mei:	9u30-12u00:	Dag	van	de	Arbeid	vergadering	

	

14	mei:	9u30-12u00:	Moederdag	en	Jeugddag,	geen	vergadering	

	

Wij	zijn	zelf	op	de	jeugddag	aanwezig	maar	als	vrijwilligers	dus	NIET	als	scoutsleiding.	

21	mei:	9u30-12u00:	Zwemmen	in	de	Arena	

	

We	verwachten	de	welpen	om	9u30	aan	de	Arena	in	Deurne	met	een	zwemzak.	

28	mei:	9u30-12u00:	Spionnen-vergadering	
Verkleed	je	vandaag	als	een	echte	James	…!	Als	je	4	horizontaal	oplost,	ken	je	de	dresscode.			

 

Horizontaal	
3.	Een	Engels	woord	voor	in	een	computer	breken	
8.	Dit	doen	spionnen	soms	om	informatie	te	
verzamelen	
Verticaal	
1.	Amerikaanse	geheime	dienst	
2.	Dit	moeten	spionnen	soms	scannen	om	een	geheim	
gebouw	in	te	komen	
4.	Dit	doen	chique	spionnen	vaak	aan	
5.	Hiervan	heeft	een	spion	er	vaak	meerdere	van	
verschillende	landen	
6.	James...	
7.	Wapen	dat	spionnen	vaak	hebben	
	



4	juni:	9u30-12u00:	Rarara?	

Welke	vergadering	is	het	vandaag?	

	

Op	maandag	5	juni	is	het	jaarmarkt	in	Borsbeek.	De	oudste	takken	zullen	heir	staan	met	een	
kraampje.	Ga	zeker	eens	langs	voor	je	naar	de	botsauto’s	of	rappe	rups	van	de	kermis	gaat!	

11	juni:	9u30-12u00:	Vaderdag	

Los	de	woordzoeker	op,	de	letters	die	overblijven	tonen	je	verkleedkleren	voor	vandaag.	

H	 K	 V	 O	 M	 M	 O	 E	 D	 E	 R	 D	 A	 G	 P	 K	

E	 A	 A	 V	 N	 I	 E	 U	 W	 J	 A	 A	 R	 E	 A	 O	

M	 R	 D	 R	 S	 I	 N	 T	 E	 R	 K	 L	 A	 A	 S	 N	
E	 B	 E	 V	 A	 L	 E	 N	 T	 I	 J	 N	 K	 L	 E	 I	

L	 E	 R	 D	 R	 I	 E	 K	 O	 N	 I	 N	 G	 E	 N	 N	

V	 I	 D	 E	 K	 E	 R	 S	 T	 M	 I	 S	 E	 D	 A	 G	

A	 D	 A	 L	 P	 I	 N	 K	 S	 T	 E	 R	 E	 N	 S	 S	

A	 J	 G	 N	 A	 T	 I	 O	 N	 A	 L	 E	 O	 U	 W	 D	

R	 F	 E	 E	 S	 T	 D	 A	 G	 P	 2	 1	 M	 E	 I	 A	

T	 A	 L	 L	 E	 R	 Z	 I	 E	 L	 E	 N	 A	 P	 A	 G	

	

VRIJDAG	16	juni:	18u30-20u30:	Casino-vergadering	

	 	 8	 	
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	 	 	

	 4	 	 	 	 	 	 	 	
	 5	 	 	 	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	 	 	 	

1	Wat	we	vaak	eten	op	kamp	of	weekend	met	saus	en	kaas.	
2	Volgens	jullie	nestkreten	zijn	ze	vaak	flauw,	kijken	ze	scheel,	moeten	ze	dood,	…	
3	Dit	zijn	wij!	
4	De	naam	van	dit	boekje	
5	Zo	houden	we	contact	met	de	mama	en	de	papa.	TIP:	je	moet	ervoor	typen.	
6	Hier	spelen	we	het	liefst,	niet	binnen	maar	…	
7	Op	7	mei	moet	je	hierin	verkleed	komen.	
8	Zo	moet	je	vandaag	verkleed	komen.	

Moederdag	 	 Nieuwjaar	

Valentijn	 	 Pasen	

Sinterklaas	 	 Allerzielen	

(Dag	van	de)	Arbeid	 21	mei	

Pinksteren	 	 Kerstmis	

Driekoningen	 	 Hemelvaart	

Nationale	 	 Feestdag	

Koningsdag	 	 Vaderdag	

	



VRIJDAG	25	juni:	18u30-20u30:	Waterspelletjes	

	

2	juli:	GROEPSDAG	+	barbecue	

Meer	info	volgt	van	de	groepsleiding!	

Oplossingen	

28/05	:	Horizontaal:	3	hacken;	8	afluisteren	
Verticaal:	1	CIA;	2	vingerafdruk;	4	kostuum;	5	paspoort;	6	Bond;	7	revolver	

4/06	:	Hoe	vettiger,	hoe	prettiger	
11/06	:	Kom	verkleed	als	jouw	papa.	
16/06	:	1	Spaghetti;	2	kabouters;	3	leiding;	4	taktie;	5	e-mail;	6	buiten;	7	beroep;	8	suit-up	(kostuum)	
25/06	:	Neem	je	zwembroek,	handdoek	en	droge	kleren	mee	
	
Wist-Je-Dat…	

- Het	groepsweekend	vorige	week	benoemd	werd	tot	leukste	groepsweekend	in	de	
geschiedenis	van	de	wereld?	

- Dat	eigenlijk	iets	is	wat	wij	zelf	hebben	gezegd?	
- Jullie	heel	goed	waren	in	blackstories	(het	spel	waarbij	je	de	verhalen	moest	raden)?	
- Wij	een	beetje	ongerust	zijn	dat	jullie	zoveel	manieren	kennen	om	mensen	dood	te	doen?	
- Harambe	heel	trots	was	op	jullie	na	het	winnen	van	een	medaille	van	de	Harambe-cup?	
- Witsel	er	helemaal	niet	was?	
- Chil	gewoon	een	pruik	op	had?	
- Kaa	zijn	haar	wel	echt	was?	
- Dat	een	mopje	is	en	Kaa	eigenlijk	ook	een	pruik	op	had?	

	
Veel	kusjes	en	knuffels	die	jullie	ongetwijfeld	niet	willen	omdat	jullie	daar	te	cool	voor	zijn,	
Jullie	leiding,		
Jacala,	Chil,	Kaa,	Akela,	Rikki-Tikki-Tavi,	Baloe	en	Chikai	



						JONGGIDSEN	
Jammer	genoeg	is	dit	al	de	allerlaatste	taktie	van	het	jaar	L	maar			
want	we	gaan	er	nog	2	zalige	maanden	van	maken	met	superleuke	vergaderingen	en	
we	hebben	ook	het	kamp	nog	J!		Kijk	snel	verder	als	je	wil	weten	wat	wij	nog	in	petto	
hebben	voor	jullie…	

	
ZATERDAG	6	MEI	14u	–	16.30u	

Binnenkort	is	het	jaarmarkt	en	zoals	elk	jaar	staan	de	jonggidsen	en	
jongverkenners	daar	met	het	tombolakraam.	Maar…	geen	kraam	
zonder	tombolaprijzen,	dus	die	gaan	we	vandaag	zoeken.	Kom	zeker	
met	de	fiets	en	neem	een	rugzak	mee	(fietszakken	e.d.	mogen	ook)	
zodat	we	zeker	alle	prijzen	kunnen	meenemen.		

	

	
	

ZATERDAG	13	MEI	
Vandaag	is	het	jeugddag	in	Borsbeek,	jeeej!	Jullie	zijn	hier	allemaal	
welkom	om	te	komen	springen	op	springkastelen,	te	knutselen	en	
zoveel	meer.	Het	is	geen	echte	scoutsvergadering,	want	de	leiding	
moet	helpen	op	dit	evenement	en	kunnen	dus	niet	tegelijkertijd	met	
jullie	samen	spelletjes	spelen,	maar	we	zouden	het	wel	heel	fijn	vinden	
als	jullie	ons	een	bezoekje	zouden	komen	brengen,	hopelijk	tot	dan!	

	

	

ZONDAG	21	MEI	9.30u	–	12.00u	

Vandaag	gaan	we	scrabble	spelen,	maar	niet	de	gewone	scrabble,	
maar	een	reuzeversie!	Begin	al	maar	met	uitdokteren	hoeveel	punten	
jullie	namen	zijn:	
	

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z	
1		3			5		2		1		4		3			4		1	4	3		3		3			1			1		3		10	2		2		2		4			4		5			8		8		4	

Kom	zeker	met	de	fiets!	

	



	

	

ZONDAG	28	MEI	9.30u	–	12.00u		

Waterpistolen,	waterballonnen,	tuinslangen,	…	gaan	we	vandaag	
zeker	nodig	hebben!	Doe	kleren	aan	die	nat	en	vuil	mogen	worden	
en	als	je	een	waterpistool	hebt,	mag	je	dit	zeker	meenemen	
vandaag.	Hou	jullie	klaar	voor	de	zotste	waterspelletjesvergadering	
ooit!	

	

	

	

MAANDAG	5	JUNI	

Om	leuke	dingen	te	kunnen	doen	op	kamp,	moeten	er	natuurlijk	centjes	
zijnen	die	gaan	wij	vandaag	verdienen	op	de	jaarmarkt	met	ons	
tombolakraam.	Oefen	alvast	jullie	liefste	glimlach	en	beste	verkooptrucs!	
Shiften	volgen	nog.		

	

	

	

	

VRIJDAG	9	JUNI	19.30u	-	22u		

Wat	hebben	we	nodig	vandaag?	Grote	kleren	en	een	hele	hoop	
kussens!	Steek	zoveel	mogelijk	kussens,	dekens,	…	onder	je	kleren	want	
vandaag	gaan	we	allemaal	leuke	spelletjes	spelen	met	iets	extra.	

	

	

	

VRIJDAG	16	JUNI	19.30u	-	22u	

Vandaag	gaan	we	nog	eens	een	echt	goed	spel	spelen.	Kampen	
bouwen,	de	vlag	stelen,	leventjes	winnen,	opdrachten	doen	voor	geld	
en	vooral	ook:	WINNEN	J	Kom	zeker	met	de	fiets!	



	

VRIJDAG	23	JUNI	19.30u-	22u		

Een	beetje	zon,	een	fris	slaatje,	lekkere	vleesjes	en	leuke	jonggidsen,	wat	
heb	je	meer	nodig	op	een	vrijdagavond?.	Kom	jullie	beentjes	maar	onder	
tafel	schuiven	en	geniet	van	een	overheerlijke	BBQ,	mmmmm!	

	

	

	

ZONDAG	2	JULI	

De	allerlaatstevergadering	van	het	jaar	(allemaal	in	koor:	oooooh	L).	
Maar	nog	wel	een	hele	leuke!	Wat	we	net	gaan	doen	vandaag	is	nog	een	
verrassing,	maar	zeker	komen	is	de	boodschap!	Meer	info	volgt	nog.	

	

	
	

WIST	JE	DAT…-JES	

© …	Wij	het	heel	erg	vinden	dat	dit	al	de	laatste	vergaderingen	zijn?	
© …	Wij	vinden	dat	het	scoutsjaar	heel	snel	is	gegaan?	
© …	Het	dit	jaar	groepskamp	is?	
© …	We	met	alle	takken	samen	op	hetzelfde	terrein	zitten	dan?	
© …	Dit	echt	een	heel	groot	terrein	moet	zijn?	
© …	De	3e	jaars	16	juli	vertrekken?	
© …	De	1ste	en	2de	jaars	nog	een	dagje	langer	moeten	wachten	en	17	juli	vertrekken?	
© …	Het	kamp	duurt	tot	en	met	31	juli?	
© …	Wij	enooooorm	hard	uitkijken	naar	het	kamp?	
© …	Wij	gaan	afsluiten	met	een	laatste	belangrijke	boodschap?	

	 	

	

	

	 	

	

	

Ivana,	Louise,	Lotte,	Lisa,	Joris	en	Leonie	



Jongverkenners	

	
Hé	you!	Tsjoeke	tsjoe!	Tiramisu!	Ketnet!	Alles	king-size	goe?	Pedoem	tsss.	Oké	misschien	zijn	

jullie	al	wat	te	oud	voor	de	Ketnet-shake,	maar	ik	kon	mezelf	niet	inhouden.	Alle	gekheid	op	

een	stokje,	jullie	zijn	hier	natuurlijk	om	te	weten	te	komen	wat	jullie	de	komende	weken	

gaan	doen	met	jullie	fantastische	scoutskameraden…	

	

Zaterdag	6	mei	13u-17u:	Deurwaardersvergadering	

Heb	je	altijd	al	eens	iets	willen	stelen,	maar	je	hebt	te	

veel	schrik	voor	de	politie	en	de	gevolgen?	Wel	

vandaag	kunnen	jullie	eindelijk	legaal	spullen	afpakken	

van	mensen,	omdat	dat	nu	eenmaal	jullie	job	is.	Deze	

vergadering	worden	jullie	allemaal	deurwaarders!	Ben	

jij	benieuwd	met	wat	je	allemaal	naar	huis	gaat?	

Misschien	vind	je	wel	de	job	van	je	leven!	

	

	

Zaterdag	13	mei:	Jeugddag	

Vandaag	is	het	jeuggddag	in	Borsbeek	en	wordt	het	gemeentepark	omgetoverd	tot	

speelparadijs	voor	het	hele	gezin.	De	leiding	zal	ook	aanwezig	zijn,	maar	dit	is	voor	alle	

duidelijkheid	geen	vergadering.	Jullie	zijn	wel	allemaal	welkom	en	hoe	meer	zielen,	hoe	meer	

vreugd!	

	

Zondag	14	mei	9u30-12u:	Hoe	vettiger	hoe	prettiger	

Deze	zondagochtend	gaan	we	heel	vettig	en	dat	wordt	gegarandeerd	heel	prettig.	Nee	

vandaag	geen	Epic-mealtime,	dat	hebben	we	al	eens	gehad	en	was	ook	zeer	prettig.	Na	deze	

vergadering	gaan	jullie	vuil,	vies	en	stinkend	naar	huis!	Heel	tof	voor	jullie	dus,	misschien	iets	

minder	voor	jullie	mama’s…	

	

Zondag	21	mei:	9u30-12u:	Klakkenbuizen	

Dilemma:	Zondagmorgen	call	of	duty	spelen	op	de	playstation	of	gewoon	call	of	duty	in	het	

echt	komen	spelen	op	de	scouts?	95%	kiest	voor	het	tweede.	En	de	andere	5%	zit	bij	de	

chiro!	Dus	zo’n	moeilijke	beslissing	lijkt	het	me	niet.	Wij	zijn	alvast	benieuwd	wie	de	beste	

soldaat	onder	ons	is!	



Zondag	28	mei	9u30-12u:	Waterspelen	

Voor	de	echte	waterratten	onder	ons	en	natuurlijk	ook	voor	al	de	rest	gaan	we	vandaag	eens	

goed	spetteren!	In	zwembroek	komen	is	aangeraden.	Wij	zijn	alvast	een	jaar	aan	het	bidden	

voor	de	weergoden,	dat	vandaag	het	zonneke	eens	extra	hard	mag	schijnen.	Hopelijk	

schijnen	jullie	vandaag	ook	want	we	zullen	niet	de	enige	zijn	in	het	water!	Wij	geloven	dat	

ondanks	al	dat	water	er	nog	altijd	vonken	kunnen	overslaan.	

	

Maandag	5	juni:	Jaarmarkt	

Jaarmarkt!	De	dag	waarop	heel	Borsbeek	in	rep	en	roer	staat.	Ik	weet	dat	jullie	allemaal	zo	

veel	mogelijk	tijd	willen	doorbrengen	op	de	kermis,	maar	toch	zien	we	jullie	allemaal	graag	1	

shift	meewerken	bij	onze	jaarlijkse	tombola.	1	shift	op	de	jaarmarkt	en	wat	je	er	voor	terug	

krijgt	is	oneindig	veel	pret	op	kamp.	Meer	info	volgt	nog.	

	

Vrijdag	9	juni	19u30-22u:	Frituurtocht	

Vandaag	gaan	we	een	etappe	wielrennen.	De	

etappe	van	vandaag?	’t	Keizerke-Zoete	Inval!	

Toevallig	dat	start	en	aankomst	beiden	frituren	

zijn?	Natuurlijk	niet,	want	deze	avond	is	het	

onze	befaamde	friturentocht!	Weer	vet,	weer	

pret.	Allemaal	komen	dus!	Kom	zeker	met	de	

fiets	(niemand	kan	wielrennen	zonder	fiets)	en	

neem	5	euro	mee.	

	

	

Vrijdag	16	juni	19u30-22u:	Techniekenvergadering	

Voor	sommigen	onder	jullie	wordt	het	deze	zomer	hun	eerste	tentenkamp	en	bij	een	

tentenkamp	hoort	natuurlijk	een	stevige	en	veilige	shelter.	Omdat	we	liefst	met	alle	

jongverkenners	terugkeren	naar	Borsbeek	na	het	kamp,	leren	we	jullie	deze	avond	alles	wat	

een	echte	scout	moet	kennen.	

	

	

	

	

	

	



Vrijdag	23	juni	19u30-22u:	Sportvergadering	

Voor	ons	hebben	jullie	allemaal	talent,	maar	vandaag	gaan	we	de	talentjes	van	de	echte	

kampioenen	onderscheiden.	Vandaag	is	het	hard	tegen	hard	en	is	de	competitie	bikkelhard.	

Wie	zal	zegevieren	en	met	de	gouden	medaille	naar	huis	gaan?		Wie	is	individueel	niet	

meteen	de	ster	maar	blinkt	uit	in	een	ploeg?	We	zullen	het	zien	in	de	Borsbeekse	spelen	

waar	de	kampioenen	van	het	pleintje	hun	kunsten	laten	zien.	Maak	je	borst	al	maar	nat!	

	

Zondag	2	juli:	Groepsdag	+	BBQ	

Het	is	moeilijk	om	van	een	groep	een	ploeg	te	maken,	maar	dat	wordt	makkelijk	als	je	een	

hele	dag	plezier	maakt	en	’s	avonds	samen	je	buikje	kan	vullen.	Deze	zondag	is	het	

groepsdag	en	BBQ	en	dat	staat	gegarandeerd	voor	één	van	de	hoogtepunten	van	het	jaar!	

Meer	info	komt	nog,	maar	weet	dat	wij	alvast	heel	blij	zijn	dat	jullie	in	ons	team	zitten!	

	

	

Veel	liefs	van	jullie	beste	vriendjes!		

	

	

Femke		 Robin	x2	 Nathan	 Lieselot	 Lukas	 	 de	andere	Femke	

	



JOOOOOOOOOOOW Gidskes!!! 
Het jaar vliegt alweer voorbij, want we zitten al aan de allerlaatste takie….. Dus we 
gaan nog eens extra genieten van die hopelijk zonnige zondag voormiddagen! En het 
beste moet nog komen natuurlijk, want nu komt het kamp wel erg dicht! 
SPANNEND!! Nog 3 maanden, dan zijn we weeeeeeeeeeeeg  

ZA 13 mei – Jeugddag – uren onbekend 
Vandaag organiseert WERELDstad Borsbeek een jeugddag speciaal voor alle kiddo’s. 
Place to be; Gemeentepark. Wij zullen ook met een hele troep leiding aanwezig zijn om 
alles in goede banen te leiden (want naast dikke pret maken, zijn we daar toch ook wel 
goed in) Allemaal welkom dus om gezellig wat spelletjes te spelen en ijsjes te eten! Dit 
wilt wel zeggen dat het zondag ochtend GEEN scouts is, ooooooh L 

ZON 14 mei – Geen vergadering 
zzzzzzzzzzzzzzzzz, een uitslaap dagje… 

ZON 21 mei – Techniekenvergadering – 9u30 tot 12u 
Hoewel we er natuurlijk vanuit gaan dat al die sjorstechnieken nog vers in het 
geheugen zitten, gaan we dat vandaag toch eens testen. Dus haal die knopenboeken, 
zaag- en kliefskills, roomers en bottinnen maar boven! 

 

ZON 28 mei – waterspelletjes vergadering – 9u30 tot 12u 
READY, SET, SPLASH! Eind mei zal de zon toch al behoorlijk schijnen, dus dan staan 
wij te popelen voor een reuze watergevecht. En dan bedoelen we echt reuze, je gaat er 
nooit droog uitkomen. Dus een goede voorbereiding is essentieel! Wat nemen we mee? 
-> Bikini/badpak, reserve kleren, handdoek en alle soorten waterpistolen (we moeten 
ons toch kunnen verdedigen?!)  En misschien komen we wel nog wat hotties in bloot 
bovenlijf tegen op het slagveld…. 

 

ZON 4 juni – Geen vergadering  
Want we worden de volgende dag verwacht… 

MA 5 juni – Jaarmarkt – uren volgen nog 
Zoals elk jaar vertegenwoordigen we onze scouts weer op de jaarlijkse jaarmarkt. Dit 
jaar komen we echter af met een heel nieuw concept. Voorlopig nog TOP SECRET! 
Maar verdere info volgt snel op mail, alsook de schift verdeling. Wat jullie natuurlijk 



al kunnen doen is al die familie en vrienden optrommelen. Reclame, reclame en nog 
eens reclame maken girls!!!! 

VRIJ 9 juni – Klakkenbuizenspel – 19u30 tot 21u30 
Een scoutsjaar kan natuurlijk niet goed afgesloten worden zonder een old fashion 
klakkenbuizen spel in ons eigen Fort III. Voor sommigen starten de examens al, dus 
hier mee kunnen we even al onze energie er af lopen. Hopelijk zijn we als leiding ploeg 
deze keer iets beter in zoeken, en jullie iets minder in verstoppen #waarisiedereen?! 

VRIJ 16 juni – Park party vergadering – 19u30 tot 21u30 
Zoals op Mucho Mojito wel duidelijk is bewezen, zijn jullie echte feestvarkens en 
kunnen wij een stevig feestje bouwen. Met deze gaven, doen we iets vanavond. Doe die 
dansschoenen maar aan, en zorg ook voor een fiets. De rest is een 
verassing…. 

ZAT 24 juni – BBQ – 18u30 tot 22u 
Nou girlss, dit is de allerlaatste vergadering dus dan maken we er maar 
een extra lange van! ;) Vanavond gaan we genieten van het Belgische 
zomerweer, en zetten we onze enige man in het gezelschap achter de bbq. 
Om genoeg eten op tafel te krijgen vragen we jullie wel om een EIGEN 
VLEESJE (of vegiburger) mee te nemen, wij zorgen voor groenten en 
drinken. 

 

ZON 2 juni – Groepsdag – uren volgen nog 
Omdat we toch nog niet genoeg afscheid hebben kunnen nemen vorige zaterdag, 
komen we nog een keertje samen voor het kamp. Meer informatie volgt zeker nog in 
een brief, maar het spreekt voor zich dat we gewoon een hele dag pret gaan maken 
met alle leden en leiding 

ZON 16 juli – vertrek kamp 3de jaars – tot MA 31 juli 
 
MA 17 juli – vertrek kamp 1ste en 2de jaars – tot MA 31 juli 

Wist – je –datjes: 
- We dit al een zalig jaar vonden met jullie? 
- We daarom enorm uitkijken naar het kamp? 
- We op dit eigenste moment zotte droppings aan het plannen zijn? 
- Je pas in juli gaat weten of dit een stiekem mopje was? 

- Maar dat het vooral LIT gaat worden? 
- De leiding natuurlijk ook gekke feestbeesten zijn? 
- Duke tape voor watjes is? 
 
XOXO  Jorne, Jolien, Lisbeth, Stien en 
Sita 
 

 

	



Verkenners	TILL	I	DIE	
	

Zondag	7	mei:	Be	Prepared-vergadering	
	

Wees	voorbereid!	Dat	zeggen	we	niet	zomaar	want	het	wordt	een	onvergetelijke	

superduppertoffe	vergadering.	Het	blijft	natuurlijk	een	verrassing	maar	probeer	je	toch	een	

beetje	voor	te	bereiden	voor	elk	mogelijk	scenario	dat	kan	gebeuren.	

	

Zaterdag	13	mei:	Jeugddag	aka	prettigste	dag	van	het	jaar	
	

Hoera!	Vandaag	is	het	jeugddag	in	het	gemeentepark,	de	zaligste	dag	van	het	hele	

scoutsjaar!	Kom	zeker	is	een	kijkje	nemen,	wij	zullen	daar	ook	rondzwerven,	maar	wij	zijn	

vandaag	geen	officiële	leiding	van	jullie,	wij	houden	daar	alle	koters	in	het	oog.	

	

Zondag	21	mei:	hoe	vettiger	hoe	prettiger	
	

EEEEEEEY!	YEEEES!	EINDELIJK!		

Ik	hoor	jullie	het	allemaal	al	roepen	wanneer	jullie	de	vergadering	lazen.	Het	is	inderdaad	

weer	tijd	voor	iedere	verkenner	zijn	favoriete	vergadering.		Doe	niet	je	allerchiqueste	

scoutstrui	of	scoutsbroek	aan	maar	kom	wel,	zoals	altijd,	in	volledig	uniform.	

	

Zondag	28	mei:	Waterspelletjes	
	

Altijd	al	is	goe	nat	willen	worden	met	wat	gidsen?	Vandaag	is	

het	de	moment!	Doe	u	strakste	zwembroek	aan,	misschien	een	

handdoekske	voor	als	het	wat	te	nat	wordt	en	uwe	grootste	

liefdesbrief	want	vandaag	gaan	we	wat	waterspelletjes	spelen	

met	les	guides!	

	

	

Maandag	5	juni:	jaarmarkt	
	

Eventjes	nog	wat	geld	binnen	rijven	voor	we	op	kamp	vertrekken?	Zijt	

maar	zeker!	We	gaan	dit	jaar	‘proberen’	met	een	gloednieuw	concept	te	

komen……………..	haha	we	zien	wel!	

De	shiften	zullen	later	nog	volgen	AKA	Verdere	info	volgt!		

	

Vrijdag	9	juni:	Narcosvergadering	(19u30	–	22u)	
	

Plata	o	Plomo?	

Dacht	jij	ook	net	als	Raf?	Of	misschien	nog	steeds	dat	je	een	ware	

drugsbaron	diep	binnenin	hebt	zitten.	Kom	dan	naar	de	vergadering	om	

het	te	testen	en	misschien	verdwijnt	je	twijfel	over	de	toekomst.	Het	blijft	

meer	dan	een	goed	betaald	jobke	hé	;) 	
	

	

	



Vrijdag	16	juni:	Mexican	Mix-vergadering	(19u30	–	22u)	
	

Hmm,	Mexican	Mix-vergadering?	Wie	houdt	er	nu	niet	van	

Mexicanen?	*kuch*	T	R	U	M	P.	Hmm,	maar	voor	de	rest	zijn	ze	een	

topvolk.	Werken	altijd	hard	en	klagen	nooit.	

Hmm,	en	ze	hebben	een	grappig	accent	in	het	Engels,	hebben	goede	

muziek,	goed	eten	en	ik	denk	dat	we	dan	stilletjesaan	wel	kunnen	

afronden.	

	

Vrijdag	23	juni:	afscheidsvergadering	(19u30	–	22u)	
Noooooooooooooooooooooooooooo,	dit	is	(buiten	de	groepsdag)	onze	allerlaatste	

vergadering?	Ik	weet	niet	hoe	het	komt	dat	dat	jaar	zo	snel	is	gegaan,	ma	HOW	JONG	da	was	

snel!	Dus,	vandaag	gaan	we	der	nog	wa	van	genieten	om	elkaar	te	zien	hé	boyzzz!	Want	dan	

is	het	eventjes	twee	weken	afkicken	en	dan	weer	twee	weken	vollenbak	op	elkaars	gezich	

zien!	FUN	FUN	FUN!!!	

	

Zondag	2	juli:	groepsdag	
	

Verdere	info	volgt	nog!	

	

Wist	je	dat…	
• Ons	Larske	bij	ons	Brentje	in	Costa	Rica	heeft	gezeten?	

• Ons	Rafke	vroeger	drugsbaron	was?	

• Ons	Larske	hoogstwaarschijnlijk	al	een	job	als	drugsbaron	heeft	aangeboden	

gekregen?	

• Ik,	(jullie	jongste	leiding)	niet	weet	of	de	vorige	zin,	een	correcte	zin	is?	

• Victor	jullie	jongste	leiding	is?	

• Al	jullie	leiding	enorm	succesvol	zullen	zijn	over	±	10	jaar?	

• Het	nog	maar	iets	meer	dan	2	maanden	is	voor	het	groepskamp	begint?	

• Muziek	elke	emotie	kan	versterken?	

• Muziek	enorm	wordt	onderschat?	

• Victor	goe	gespekt	heeft	hierboven?	

• Wij	nu	gaan	afronden	want	dat	het	anders	raar	wordt?		

	

Kuskes	en	lekskes,	jullie	favoriete	leiding	

	



Adressenlijst 2016 - 2017

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03/484.69.20 0495/51.33.07
Hannelore Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/59.13.80
Daan Mesens Corluylei 43B 2150 Borsbeek 03/295.57.06 0486/11.54.55
Yana Armirotto Jan Goovaersstraat 41 2150 Borsbeek 0486/25.91.52
Tim Boumans Dokter Van de Perrelei 15 2140 Borgerhout 0486/88.04.02

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Elly Wilri Louis Huybrechtsstraat 4 2150 Borsbeek 03/295.55.78 0476/73.21.56
Helena Dhulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0491/14.62.00
Lien Van Kerschaver Schanslaan 3 2150 Borsbeek 03/322.20.27 0479/62.03.06
Lies Van Aert Mertensstraat 22 2150 Borsbeek 03/366.09.80 0474/73.84.89
Robbe Van Baarle Lanteernhofstraat 131 2100 Deurne 0476/99.48.42
Tuur Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0476/22.70.60

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Marijana Lipovac Unitaslaan 124 2100 Deurne 03/272.51.99 0488/29.07.38
Veerle Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0497/42.81.11
Tim Wuyts Vlaamse Gaaistraat 5 2530 Boechout 03/272.31.26 0484/37.87.96
Jasper Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.29.73
Willem Van Mechelen Corneel Smitslei 14 2150 Borsbeek 03/366.30.52 0499/11/99.57
Matthias Mevis August Van Putlei 166 2150 Borsbeek 0488/10.52.24
Tibo Wilri Louis Huybrechtsstraat 4 2150 Borsbeek 0478/70.15.12

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Leonie Van Boxem Sint-Rochusstraat 15 2100 Deurne 03/321.37.05 0494/20.35.67
Lisa Kamperdijk Louis Huybrechtsstraat 17 2150 Borsbeek 03/366.41.58 0496/76.48.74
Ivana Lipovac Unitaslaan 124 2100 Deurne 03/272.51.99 0488/29.07.39
Joris Simkens Karel Govaertsstraat 23 2100 Deurne 03/322.09.87 0474/06.20.28
Lotte Vrancken Te Boelaarlei 61 2140 Borgerhout 03/297.18.84 0478/92.41.22
Louise Van Kerrebroeck Herrystraat 10 2100 Deurne 03/663.89.23 0491/73.88.31

mailto:kapoenen@scoutsborsbeek.be
mailto:kabouters@scoutsborsbeek.be
mailto:welpen@scoutsborsbeek.be
mailto:jonggidsen@scoutsborsbeek.be


Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Femke Stroobants Eugeen Verelstlei 16 2150 Borsbeek 03/366.47.50 0487/34.51.32
Nathan Weyn Hulgenrodestraat 68a 2150 Borsbeek 03/322.21.14 0470/50.78.50
Lieselot Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/58.08.29
Robin Smets August van Putlei 7 2150 Borsbeek 0471/52.87.51
Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek 0476/06.49.23
Femke Galliaert Hulgenrodestraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0468/31.96.33
Lukas Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0471/24.52.82

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Jorne Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.32.75
Jolien Meukens Jozef Reusenslei 59 2150 Borsbeek 03/322.42.15 0475/59.04.61
Sita Impens Dieseghemlei 39 2640 Mortsel 03/271.08.03 0483/46.09.45
Stien Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0493/76.41.91
Lisbeth Borms Wouter Haecklaan 16 2100 Deurne 03/294.38.45 0488/18.47.69

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Hannah Van Mechelen Corneel Smitslei 14 2150 Borsbeek 03/366.30.52 0494/92.51.44 
Victor Verhaegen Wenigerstraat 45 2150 Borsbeek 03/322.87.43 0484/66.20.68
Anneleen Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0495/25.80.11
Brent Parys Sprinkhaanstraat 39 2150 Borsbeek 0478/30.50.59
Lars Galliaert Hulgenrodenstraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0485/78.48.40
Raf Boumans Dokter Van de Perrelei 15 2140 Borgerhout 03/236.04.76 0487/26.69.40 

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Liedewei Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0496/30.96.22
Margot Huysmans August Van Putlei 31 2150 Borsbeek 03/322.74.76 0488/31.41.91
Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0472/48.72.45

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 
Laurent Wauters Kluisdreef 17 2970 Schilde 03/385.80.03 0468/14.37.90
Joren Van De Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76
Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 03/322.42.30 0474/36.24.60

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Geert Van de Laar August Van Putlei 129 2150 Borsbeek 0485/62.35.58
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