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.
Hopper Winkel Antwerpen

Voorwoord

Beste ouders,
Het lijkt alsof we nog maar net terugkomen uit het jaar 70.000 en het nieuwe scoutsjaar begint al.
En bij dat nieuwe scoutsjaar horen zoals steeds enkele belangrijke dingen zoals een nieuwe taktie
met het programma voor komende maanden en natuurlijk ook het nieuwe jaarthema: Armoede is
een onrecht, maak er spel van!
“Als jeugdbeweging zijn we een deel van de samenleving.
Samen zijn we met meer dan 250.000 kinderen en jongeren.
We dromen van een samenleving zonder armoede en
uitsluiting en zullen dit luidkeels verkondigen tot iedereen
ons hoort.”
“Maar wie de wereld wil veranderen, begint altijd best bij
zichzelf. Want eerlijk: kennen we de armoedeproblematiek
allemaal wel zo goed? Betrappen we onszelf al niet eens op
een vooroordeel hier en daar? Ook bij ons is er dus werk
aan de winkel. En dat doen we op onze eigen typische
jeugdbewegingmanier: we maken er een spel van.”
Om van dit jaar opnieuw een fantastisch jaar te maken, rekenen we opnieuw op een fantastische
leidingsploeg, vol nieuwe aanwinsten.
Jammer genoeg betekent een nieuw jaar ook dat we afscheid moeten nemen van enkele leiding. In
het bijzonder de oude groepsleiding. Ze hebben met veel enthousiasme de groep gedurende 2 jaar
(Cis & Pirre) of 5 jaar (Ploekie) de goede richting uitgestuurd. DANK U! Dit wil echter niet zeggen dat
zij nu uit onze groep verdwijnen. Met drie nemen ze de taken over van het materiaalteam, dat er na
ettelijke jaren mee ophoudt. Bedankt Gieke en Jan om het materiaal te beheren de voorbije jaren!
Woensdag 28 september 2011 nodigen wij alle ouders uit voor een vragenmoment / kennismaking
bij de takleiding van hun kind. Dit zal doorgaan in de scoutslokalen van Borsbeek aan het
Mertensplein. De leiding zal u te woord staan bij vragen en dit tussen 20u en 22u.
Op 15 en 16 oktober 2011 kan iedereen smullen van een Italiaans gerecht, gepresenteerd door de
givers op hun welbekende Italiaslag! Dit ten voordele van het verkennerkamp en het buitenlands
kamp van de gidsen!
Vrijdag 21 oktober 2011 is het dag van de jeugdbeweging. Laat aan iedereen op het school, werk,
dorp, … zien dat je van de scouts bent! Trek vandaag je scoutsuniform en das aan en
vertegenwoordig zo de scouts massaal!!
Zondag 6 november 2011 houden wij onze jaarlijkse marsepeinverkoop!
Tenslotte hopen wij steeds op een massale opkomst tijdens de activiteiten! Wij kijken er alvast naar
uit en wij hopen jullie ook!
Een stevige linker!
De nieuwe groepsleiding
Koen, Gerben, Jochem

Jaarplanning

Jaarplanning

Vriendenkring

Jonge dynamische vereniging, gevestigd in de lokalen van de scouts Borsbeek, zoekt voor
indiensttreding vanaf oktober 2011:
Gemotiveerde medewerkers (M/V)
Voor een part-time job van 5 à 8 avonden per jaar.
Bent U iemand die
• niet verlegen zit om een creatief idee;
• bereid is om in gezamenlijk overleg initiatieven te nemen;
• de handen uit de mouwen kan steken indien nodig;
• vindt dat er al eens mag gelachen worden.
Dan bent U meer dan waarschijnlijk de persoon die wij zoeken.
Wij bieden U géén interessante loonvoorwaarden (de job gebeurt op geheel vrijwillige
basis), géén extra legale voordelen, en zeker géén wagen van de firma, maar wél een
aangename werksfeer en de voldoening deel te nemen aan activiteiten die de werking van
de scouts ten goede komen.
Interesse? Mail uw gegevens naar vriendenkring@scoutsborsbeek.be

Voor de versterking van ons kernteam zijn we ook op zoek naar :
Freelance medewerkers (M/V)
Voor een job op interimbasis.
Bent U iemand die
• éénmalig wil helpen op een activiteit;
• goede desserten kan maken;
• handig is in verbouwingswerken .
Voldoet u aan één van de vereisten, heten wij u graag welkom in ons team.
Voor beide functies kan u steeds contact opnemen met de vriendenkring
p/a Karen Fourneau
Jozef Reusenslei 109
2150 Borsbeek
Tel: 03/236.35.29
vriendenkring@scoutsborsbeek.be

Uniform

Uniform?
Het basisuniform is voor welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners, jins en
leiding hetzelfde:
• beige hemd;
• groene trui;
• groene lange broek, korte broek of rok;
• scouts T-shirt (liefst van de 70);
• das (en dasring).
Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform, maar wij hebben liefst een das en een T-shirt van
de 70. Het basisuniform is eventueel ook in kapoenenmaten beschikbaar.
Kentekens?

Tweedehands?
Op vraag van vele ouders zijn wij begonnen met een "winkel" voor tweedehands uniformen
Wie heeft er nog bruikbare uniformen liggen?
Wie wil er een uniform verkopen en heeft dat niet meer nodig?
Mocht je nog een uniform of broek(en) hebben liggen, bezorg het dan in een zak aan de
groepsleiding op een vergadering zondagvoormiddag.

Kapoenen
Dag allerliefste kapoenen!
Het nieuwe scoutsjaar is eindelijk begonnen en jullie
nieuwe leiding heeft al enorm veel zin om er weer in te
vliegen!
Wij hopen uiteraard van harte dat jullie allemaal staan te
popelen en heel nieuwsgierig zijn naar wat we de komende
weken zoal gaan doen! Hieronder volgen de eerste 7
vergaderingen van het nieuwe jaar!
Wij weten nu al dat dit een supertastisch-mega-graaf-gigantische-cool jaar gaat worden!
Zaterdag 17 september 2011: overgang
Zoals sommige al weten (of sommige niet én dat is helemaal niet erg want dan weet je het
nu) is het vandaag wederom de alom bekende overgang van de 70. Het belooft (en dat
weten we uit goede bron) dat het weer héél spectaculair en gigantisch cool gaat worden.
Voor alle kindjes die niet overgaan zijn er leuke spelletjes en voor de kindjes die wél
overgaan zijn er super coole opdrachten! Voor de rest kom je ook nog te weten wie jullie
nieuwe leiding wordt. Kortom: komen is de boodschap!
Zondag 25 september 2011 van 9.30u tot 12u: kennismakingsspelletjes
HOERA! Nee, er is niemand jarig vandaag. Vandaag is het de
allereerste échte vergadering van het nieuwe scoutsjaar en wij
hebben er zin in! Vandaag komen jullie allemaal te weten: hoe
de andere kapoenen heten, wie jullie nieuwe leiding is en waar
het enigste echte (en graafste lokaal van alle lokalen) het
kapoenenlokaal zich ergens bevindt! Dit gaan we doen aan de hand van super toffe
spelletjes (wat had je anders gedacht).
Wij verwachten jullie talrijke aanwezigheid!

Zondag 2 oktober 2011 van 9.30u tot 12u: één tegen allen
Vandaag speelt iedereen tegen iedereen!
Klinkt bizar hé, vind je niet?
Om te weten te komen wat dit nu precies inhoudt raden wij jullie aan om
zéker en vast naar de vergadering te komen!
Wij weten al één ding: pret verzekerd!
Zondag 9 oktober 2011 van 9.30u tot 12u: piratenvergadering
Ahoi kapoenen! Vandaag zoeken wij echte piraten!
Kom allemaal verkleed in een echte piraat naar het mertensplein
en wat er verder gaat gebeuren zullen jullie daar zéker te weten
komen!
Zondag 16 oktober 2011 van 9.30u tot 12u: pimp je lokaal!
Wij, de kapoenenleiding, vinden dat ons lokaal aan vernieuwing toe is!
Als jullie thuis nog leuke dingen hebben liggen waarmee het lokaal kan versierd worden
neem dit dan zeker mee! Want ons lokaal, wordt het mooiste en beste lokaal van het hele
land!
Vrijdag 21 oktober 2011: dag van de jeugdbeweging
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Dit betekent dat alle grotere en iets minder
grote kindjes in uniform naar de school of het werk gaan! Laat dus allemaal zien dat je in
de scouts zit en ga naar school, de wc, in bad, naar de speeltuin, de dierentuin of waar dan
ook met je coole t-shirt en Das van de 70! Wedde dat ze op school allemaal jaloers zullen
zijn???
Zondag 23 oktober 2011 van 9.30u tot 12u: Armoede is een
onrecht. Maak er een spel van!
Het thema van de vergadering is ook het jaarthema van de
scouts! En daarom gaan wij hier rond vandaag een super tof spel
spelen!

28/29/30 OKTOBER: KAPOENENWEEKEND!!!!!
Jongens en meisjes! Dit weekend is het zover. We trekken er met z'n allen op uit om het
meest memorabele scoutsweekend van jullie nog erg jonge leven mee te maken! Jullie
leiding heeft alvast een hele boel super toffe spelletjes bedacht en we kunnen al niet meer
wachten om deze met jullie te spelen! Wij zijn er 100%, wat zeg ik, 200% van overtuigd dat
dit een super, mega-fantastisch weekend gaat worden! Wij hopen alvast dat jullie er
allemaal bij zullen zijn!
Verdere info volgt via brief!!
6 NOVEMBER 2011: Marsepein!
Zoals elk jaar worden we ook dit jaar weer opgetrommeld voor de marsepeinverkoop, de
activiteit waarmee we ervoor kunnen zorgen dat de groep geld genoeg heeft voor de
aankoop van materiaal voor het jaar en voor de herstellingen aan het lokaal. We komen
dus allemaal naar het lokaal met onze mooiste tandpasta-glimlach om zoveel mogelijk
marsepein te verkopen! Verdere informatie in het volgende boekje.
Wist je dat?
 Het nieuwe scoutsjaar alweer begonnen is?
 Dat dit scoutsjaar mega fantastisch gaat worden?
 En dat jullie dit scoutsjaar tegemoet gaan met een nieuwe leidingsploeg?
 Deze ploeg bestaat uit: Nicky, Ellen, Annelies en Julie?
 Zij er al enorm veel zin in hebben?
 Dat Nicky de allerstoerste leiding is?
 Julie de allercoolste leiding is?
 Ellen de allergraafste leiding is?
 Annelies de allerliefste leiding is?
 Dat jullie dit jaar de allerbeste en allergeweldigste leidingsploeg
ter wereld hebben?
 Wij dit jaar op weekend gaan?
 Dat dit weekend op 28/29/30 oktober door zal gaan ?
 Wij er al ongelooflijk veel zin in hebben?

 Wij hopen dat jullie er ook zin in hebben en allemaal meegaan?
 Wij jullie over dit weekend zeker en vast nog een brief gaan bezorgen?
 Het 21 oktober dag van de jeugdbeweging is
 En jullie dus zeker met das en scouts t-shirt naar school moeten gaan?
 Dat jullie leiding het leuk zou vinden als jullie mama en papa afbellen als jullie eens
niet kunnen komen?
 En ik nu ga stoppen?
 Omdat het lijstje nogal redelijk lang begint te worden?
 Ik afscheid neem van jullie?
 Dit nu ga doen?
 Daaaaaaag!!!!

Nicky, Ellen, Annelies en Julie

Welpen taktie September - Oktober
HOERA!!! Wij hebben niet alleen de beste leiding gekregen maar ook het meest waanzinnige
moment in een welp zijn jaar is aangebroken… er is weer een nieuw scoutsjaar vol
“COURGETTEUH”, kampen, voetbalmatchen, en crazy coole scoutsvergaderingen van start gegaan.
Wij blij, jullie blij… iedereen blij! 
Maar eerst gaan we jullie de nieuwe leiding voorstellen!

WARD

MATTHIAS

AURELIE

“JWEIN” aka YANNICK

1. 25 september van 9u30 tot 12u: Kennismakingsvergadering (pleinspelletjes)
BAM! De eerste vergadering, we beginnen met een “rustige” vergadering… NOT! 
Natuurlijk niet, wij zijn welpen en wij gaan direct knallen!

2. 2 oktober van 9u30 tot 12u: Nestindelingsvergadering
Het is weer zover! Maak je maar klaar, want vandaag gaan jullie oogjes nogal wat kleurtjes
en carrés zien en jullie stemmetjes een beetje hees zijn want we gaan nesten indelen!

3. 9 oktober van 9u30 tot 12u: Parkspel
Het park mag dan zijn Johnen hebben, wij hebben onze welpen! En die zijn vééél graver!
Hoe dan ook, het park… IS VAN ONS! En wat van ons is gaan wij onveilig maken!
COURGETTEUH!

4. 16 oktober van 9u30 tot 12u: Verrassingsvergadering
Zondag, scoutsdag en vandaag gaan we… Dat mag ik natuurlijk nog niet zeggen! Het zal tot
dan een verrassing blijven!

5. 21 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Vandaag mogen jullie allemaal in jullie uniform naar school en zwaar showen met jullie
das, hemd en welpenklak! Scouts ruled!

6. 21-22-23 oktober:
Tiens, er staan nu 3 dagen vermeld… Wat zou dat kunnen betekenen…? Het is weekend!!
Meer info en de weekendbrief volgt nog, en ook het thema houden we nog even
achterwegen. Haha, shhpannend! 

7. 30 oktober van 9u30 tot 12u: Oudervergadering
Naar onze mening een van de tofste vergaderingen van het jaar! Hopelijk zullen er een
paar van jullie ouders zich geroepen voelen om een mega-cool-zalig-bangelijk spel in
elkaar te boksen!

8. 6 november: Marsepeinverkoop!
Zoals elk jaar worden we ook dit jaar weer opgetrommeld voor de marsepeinverkoop, de
activiteit waarmee we ervoor kunnen zorgen dat de groep geld genoeg heeft voor de
aankoop van materiaal voor het jaar en voor de herstellingen aan het lokaal. We komen
dus allemaal naar het lokaal met onze mooiste tandpasta-glimlach om zoveel mogelijk
marsepein te verkopen! Verdere informatie in het volgende boekje.

CIAO Welpen en tot de 25ste!
Aurelie, Mathias, Ward, Yannick “Jwein”

Kabouters
En dat de kabouters van de 70 de beste zijn, dat zullen ze geweten
hebben! Met dit motto starten we het nieuwe scoutsjaar, één dat
gewijd is aan alle armoede in de wereld. Tijd dus om de handen uit
de mouwen te steken en er spel van te maken!

Zaterdag 17 september vanaf 14:00: Overgang! Jawel!
Voor sommigen betekent overgang, de stap van de oude naar de nieuwe
tak. Voor anderen is het het begin van iets compleet nieuws. Wat de
overgang ook wilt zeggen voor jou, plezier zal je zeker maken. Bewijs
hiervan vind je hieronder, een krantenknipsel van een aantal jaar geleden.
En dit jaar wordt het nog plezanter, let maar eens op!

Zondag 25 september van 9:30 tot 12:00: Hallo! Wie ben jij?

Aangezien we elkaar nog niet zo goed
kennen, moeten we daar misschien eerst
werk van maken. Door middel van
intensieve en diepzinnige
persoonlijkheidstesten zullen we een
beeld van je karakter schetsen. We
zitten natuurlijk bij de scouts, het zal
dus minder intensief en diepzinnig, en meer plezant zijn. Want daar staan
we 's morgens vroeg om 9u tenslotte voor op. Voor minder dan een
voormiddag vol plezier doen we het niet. Natuurlijk verwachten we jullie
allemaal, want anders kunnen we je niet leren kennen. Logisch toch?

Zondag 2 oktober van 9:30 tot 12:00: Tussen de bomen en de
blaadjes
Hossen in de bossen, oh zo fijn!
Vandaag maken we kennis met
de fauna en flora (lees:
diertjes en plantjes) van
Borsbeek. We maken plezier en
lol, en we trekken geen
blaadjes van de bomen. Wat
heb je hiervoor allemaal nodig:
kleren die mogen vuil worden
en stevige schoenen.

Zondag 9 oktober van 9:30 tot 12:00: Pleinspelen, maar dan anders!
Vandaag spelen we spelletjes op het plein. Jawel, de goeie ouderwetse
pleinspelen, maar met een twist! Nee, niet Twister. Dat is voor tijdens
ons gezelschapsspelletjesavond. We geven een speciale draai aan
klassiekers als Dikke Berta en Zakdoek Leggen, waardoor ze volledig
nieuw aanvoelen. Je zal zien, en het is niet wat je gewend bent.
Pleinspelen, maar dan anders!

Zondag 16 oktober van 9:30 tot 12:00: Prinsessenplezier!

Wat is de grote droom van zo goed
als alle kabouters? Inderdaad,
prinses zijn, een pony hebben en in
een groot kasteel wonen, samen met
Niels Destadsbader. Die drie
laatste dingen kunnen we helaas niet
regelen, maar dat eerste dus wel.
Kom allemaal verkleed als prinses,
en zie een deel van je grote droom
in vervulling komen!

Zondag 23 oktober van 9:30 tot 12:00: Smikkel Smakkel!
Omdat we weten dat jullie graag eten, net
als jullie leiding, gaan we vandaag eens zien
hoe je je eigen kost kunt klaarmaken. We
laten jullie kennismaken met de
basiskeuken, en hopelijk maken we samen
iets klaar dat ook werkelijk kunnen opeten.
En misschien kan je je kookkunsten daarna
ook eens thuis demonstreren. Dan zullen
jullie ouders zeker trots op jullie zijn (en jullie elke dag laten koken).
Wees gerust, het eten zal warm zijn.

28, 29 en 30 oktober van 9:30 tot 12:00: Kabouterweekend!
Het is eindelijk zo ver, ons eigenste kabouterweekend! Drie dagen vol
vermoeiende en luidruchtige kabouters … ik bedoel, vol pret en plezier!
Verdere informatie volgt nog, dus ik ga er verder geen woorden aan vuil
maken.

6 november van 9:30 tot 12:00:
Verrassing want …
… Ik weet zelf niet goed wat we gaan doen.
Jullie leiding heeft al hard gewerkt en het
programma van september, oktober en de
eerste zondag van november al
ineengestoken. Jammer genoeg heeft
iemand anders genoteerd, en jullie

boekjesschrijver kan niet goed lezen wat er staat bij 6 november. Niet
getreurd, we komen er vanzelf wel achter. Want zeg nu zelf, de voorbije
zondagen waren toch superplezant? (kabouters roepen nu allemaal
JAAAAAAAAAAAAA!!!) Dus, vandaag gaat niet anders zijn!

En tot slot … de Wist-Je-Dat'jes!
Wist je dat …
- De meesten onder jullie twee derde van de leiding al kennen?
- De derde persoon dit jaar in leiding komt?
- Hij dus volledig nieuw is?
- Jullie ondertussen al weten dat dat Michiel is?
- Michiel het komende jaar absoluut ziet zitten?
- Hij klaar is voor dolle pret met de kabouters?
- Jullie dat hopelijk ook zijn?
- De overgang de max was?
- Vooral het optreden van Dieter Dompelpomp een gigantisch succes was?
- Er in het begin van het jaar weinig inspiratie is voor goede wist-jedat'jes?
- Ze dus misschien een beetje flauw zullen zijn?
- De derdejaars ongelofelijk tof zijn?
- De eerstejaars ook?
- En niet te vergeten: de tweedejaars echt wel superplezant zijn?
- Ik bijna jullie leiding vergeet?
- Zij het coolst van allemaal zijn?
- Wij dit jaar met één persoon minder zijn?
- Wij dus met drie zijn, in plaats van met vier?
- Dit geen probleem zal zijn?
- Ik hier stop, door gebrek aan inspiratie (zie boven)?

Een bijna pijnlijke linker …
Michiel

Evelien

Bart

Jongverkenners
Howdy,
Welkomswoord

Uw leiding
Zaterdag 17 september 14:00 tot …
Vandaag is het overgang. Dit is super tof!

Zondag 25 september 9:30 tot 12:00
Vorige week was het vuil en vettig. Nu is het dus tijd om
het groen achter jullie oren te wassen!
Neem dus allemaal je fiets en kleren die nat mogen
worden mee. Neem ev. ook droge kleren mee.

Woensdag 28 september 19:30
ouderavond
Deze avond is het alleen voor jullie mama en papa,
deze worden tegen half 8 aan het Mertensplein
verwacht zodat wij ze kunnen inlichten over de zotte
dingen die jullie dit jaar nog gaan doen.
Over het weekend wordt hier ook meer over verteld.

Zondag 2 oktober 9:30 tot 12:00
We verkennen de onderwereld vandaag! We duiken onder en komen alleen nog ’s
nachts op straat. Alles wat we doen moet stiekem…
Wie van ons wordt de grootste drugsbaron?
Vergeet zeker niet je stalen ros(fiets) mee te nemen, deze zal je nodig hebben in
“getaways”.

Zondag 9 oktober 9:30 tot 12:00
Boenk boenk boenk bots boenk boenk boenk bots….

Zondag 16 oktober 9:30 tot 12:00
Het school is al even bezig. En tegen nu vragen
jullie je waarschijnlijk af waarom jullie naar school
gaan, wat het nut ervan is, waar je ooit iets van wat
je leert gaat gebruiken…
Wel vandaag gaan we jullie laten zien wat je
allemaal voor leuke dingen ermee kan doen!
Zodat jullie op het einde kunnen zeggen: “I can do
science mate!”
Vergeet jullie fiets niet!

21-22-23 oktober weekend
Dit weekend gaan we op weekend. Meer info hiervoor volgt nog!

Zaterdag 29 oktober 19:30 tot 22:00
Zoals iedereen wel had gedacht gaan we vandaag spoken, kom dus allemaal zo
griezelig mogelijk verkleed.

Zondag 6 november
Zoals iedereen wel had gedacht gaan we vandaag spoken, kom dus allemaal zo
Zoals elk jaar worden we ook dit jaar weer opgetrommeld voor de marsepeinverkoop,
de activiteit waarmee we ervoor kunnen zorgen dat de groep geld genoeg heeft voor
de aankoop van materiaal voor het jaar en voor de herstellingen aan het lokaal. We
komen dus allemaal naar het lokaal met onze mooiste tandpasta-glimlach om zoveel
mogelijk marsepein te verkopen! Verdere informatie in het volgende boekje.

Wist je datjes:









Dit het eerst boekje is
Wij al naar het jaar uitzien
Wij het super gaan maken
Samen met jullie natuurlijk
Wij leuke jongens zijn
Wij graag hebben dat jullie afbellen
De ouderavond zeer belangrijk is
Jullie voor meer wist je datjes moeten wachten op het
volgende boekje

Een stevige linker
Jasper, Floris en Joris

JONGGIDSEN
Een nieuw scoutsjaar is begonnen,
en jullie hebben gewonnen…
… de allerleukste leiding!
Wij kunnen elke situatie aan,
we zullen jullie niet in de kou laten staan,
gaan met die banaan!
Joren, is zo sterk al een toren,
Ellen, daar kan je het wel mee stellen,
Margot, it’s a bingo!
Nu gaan we met het programma voor september en oktober beginnen,
en wij gaan dit jaar de prijs voor beste vergadering ooit winnen!!!

Zaterdag 17 september: overgang
De overgang was zoals altijd weer superleuk en de show was wel
een beetje heel grappig. Er zijn toffe eerstejaars bijgekomen, en
jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van de
derdejaars. Maar niet getreurd, want deze groep gaat den beste
jonggidsengroep ooit worden!

Zondag 25 september van 9u30 tot 12u00: Beyoncé
& Jay-Z vergadering
Jow all you single ladies! If you like it then you
should put a ring on it! Today we‟re gonna
shake our booties and show those other ladies
they shouldn‟t mess with tha 70! Dress to
impress! (Kom dus verkleed zoals Beyoncé of
Jay-Z)

Woensdag 28 september: ouderavond
Vanavond gaan wij ons voorstellen aan jullie mammie‟s en
pappie‟s. Jullie mogen thuisblijven en naar tv kijken ofzo. Meer
informatie volgt nog.

Zondag 2 oktober van 9u30 tot 12u00: we moeten eens vuil worden voor
het begint te vriezen vergadering!
Inderdaad! Jullie lezen het goed! Today, we‟re going dirty! Omdat
wij niet kunnen wachten om ons vuil te maken, en we weten dat
het in oktober meestal toch wel een beetje mooi weer is, gaan we
ons vandaag al vuil maken! Zorg dus dat je zeker geen witte broek
aanhebt.

Zondag 9 oktober van 9u30 tot 12u00: Astrid in Wonderland
“Den Joooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhn is
deze week out of the crib,
soooooooooooooooooooooooooooooo
ooo it‟s time to go driving met
onzen pimped out, chromed out,
Quentin Tarantino Kill Bill mobile,
also known as the Pussywagon. Oh
my goooooooood, daaaaaarlings,
this is going to be the most
awesome vergadering everrrrrr!!!
Come dressed as me, or as one of my girlfriendzz!”

Zondag 16 oktober van 9u30 tot 14u00: halven euro stadsspel
Ok, jonggidsen, ooit al gehoord van google? Ja, duhh! Zoek dan
„halveneuro‟ op optinternet! En je zal rijkelijk beloond worden.
Kom met de fiets, want we gaan tstad onveilig maken! En neem
uiteraard 0,50 euro mee.

Vrijdag 21 oktober: dag van de jeugdbeweging + 21-22-23 oktober:
weekend
Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging! Jullie mogen voor één
keer dat stomme schooluniform of die hippe H&M kleren in de
kast laten hangen, want jullie mogen in jullie scoutsuniform naar
school gaan!! En daarna mag je dat ineens aanhouden, want we
vertrekken die avond op jonggidsenweekend!! Meer info volgt nog!

Zaterdag 29 oktober van 19u30 tot
22u00: Halloween
Halloween is mijn favoriete feest,
dan ben ik verkleed als een
griezelbeest. Met Halloween ben
je welkom in de hel, je krijgt de
kriebels, je bibbert uit je vel!
Sidder en beef en kom verkleed
als je ergste nachtmerrie!

Zondag 6 november: marsepein
Marsepein verkopen is een klassieker binnen de 70! Dus ook dit
jaar gaan we dat met volle overgave doen met ongelooflijk veel
enthousiasme! Meer informatie over voorverkoop en uren volgt
nog.

Wist je dat:
* Wij volgend jaar mee gaan doen met Jersey Shore?
* The Pussywagon eigenlijk van Ellen haar papa is?
* Ellen daar heel fier op is?
* Joren en Margot binnenkort (hopelijk) ook hun rijbewijs gaan
hebben?

* Wij stiekem jaloers zijn op Ellen haar coole Pussywagon?
* Wij een grave weekendplaats hebben?
* Wij bijna een grave kampplaats hebben?
* Wij jarig zijn op 12 september (Ellen), 30 mei (Joren) en 27 juli
(Margot) en cadeaus steeds welkom zijn?
* Jullie dit jaar altijd met de fiets moeten komen, want wij gaan
veel ergens anders dan op het Mertensplein de bloemetjes
buitenzetten?
* Jullie altijd in perfect uniform moeten komen (behalve als jullie
verkleed mogen komen natuurlijk)?
* Jullie op Facebook allemaal Transfarmers moeten liken?
* Transfarmers heel mooie maskers ophebben als ze een liedje
draaien?
* Wij nu gaan dansen?
* C u later alligatorzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
Snookie, Jwoww & The Situation. (deze bijnamen leggen we jullie
later nog wel uit)

Verkenners
Jooooo!
Inderdaad, het nieuwe scoutsjaar is begonnen. Fantastisch toch! Hopelijk zijn jullie wat
content met jullie leiding, en als dat niet zo is, dan ja, euh, dan blijft ge voor de rest van ’t
jaar maar thuis:D
Wij hebben er al vast echt heel veel goesting in! We zijn ook al een kampterrein gaan
vastleggen, en mannekes, ’t ziet er goed uit!
Waar wij ook enorm hard naar uitkijken het komende jaar zijn de olympische spelen in
augustus 2012! Ge denkt nu misschien, wa een raar mannen, de olympische spelen, zo
speciaal is da toch ni? Pas op, we zullen is efkes overlopen welke atleten onze
onvoorwaardelijke steun zullen krijgen:
Eerst en vooral is het zeker aan te raden om alle wedstrijden van de Nederlandse
vrouwenhockeyploeg te zien op tv. Het hockey op zich interesseert ons zo niet, de
Nederlandse speelsters daarentegen wel! Hieronder enkele foto’s van speelsters!
(Als de fotokes te klein zijn, zeker de namen is googlen! ;))

Ellen Hoog
Sophie Polkamp

Godverdekke, ge zou voor minder gaan hockeyen!

Fatima Moreira de Melo

En niet alleen de Nederlandse hockeyspeelsters gaan ons
kunnen bekoren. Ook op de tennisvelden zullen er heel wat
‘miekes’ rondlopen! Pakt nu de Deense nummer 1 van de
wereld: Caroline Wozniacki. Wajauw! Hete truffel? Ik dacht het
wel he!

Dat doet mij trouwens denken aan nog een goei mopke:
“Waarin passen de tetten van Justine Henin?
Just in een ei!”
Hahahahahahahahahaha :D

Tot slot van deze inleiding willen we ook nog zeggen dat de
polsstokspringcompetitie (wat een vreselijk woord, probeert
da maar is uit te spreken) een lust voor het oog zal zijn!
Alisson Stokke is namelijk een lekker wijf dat deze sport
beoefent. Wel een beetje grappig dat ge met nen achternaam
als Stokke gaat polsstokspringen, maar kom :D

Dus, allerliefste verkenners, als jullie eind juli thuiskomen van het beste kamp van jullie
leven, en jullie vallen in een zwart gat, omdat jullie het kamp zo hard missen, wees dan niet
getreurd. Zet gewoon efkes uwen tv op, en kijkt naar de Olympische Speelsters!

PS: tips voor andere aantrekkelijke sporten zijn uiteraard altijd welkom!

Voila, dit allemaal gezegd zijnde kunnen we overgaan tot de vergaderingen voor september
en oktober.
17 september: Overgang
Het gekende concept van ieder jaar, waarbij alle kindjes die naar een oudere tak gaan een
proefke moeten doen he. En ’s avonds is er dan ne show waarin de nieuwe leidingsploegen
worden bekendgemaakt, met aansluitend een optreden en een kampvuurke.
En aangezien Kletteke nen dj is, zal het dees jaar nen hele vlotte overgang zijn, haha! :D
25 september 9u30-12u00: Internet Dating
Iedereen doet het tegenwoordig, dus leek het ons wel aangewezen om ook jullie wegwijs te
maken in de wondere wereld van het internet daten! Een blonde Oekraïnse of een wulpse
Thaise, alles kan voor u geregeld worden!

2 oktober 9u30-12u00: Tuning is not a crime!

Euh, ja, da zegt genoeg veronderstel ik?
7-8-9 oktober: Weekend!
Info volgt uiteraard nog, wat had ge anders verwacht? 
15-16 oktober: Italiaslag
Iedereen kent den Italiaslag, dus veel uitleg hoeft er niet meer bij. Flyers en meer info zal
tijdig bij u geraken, dus maak uw daar geen zorgen over. Iedereen zorgt ervoor dat er vééél
mensen komen eten! Minstens 10 gasten per verkenner he!
Ahja, pakt ook allemaal een schup mee om geld te schuppen he!
23 oktober 9u30-12u00: Gynaecologenvergadering
Het beroep van gynaecoloog, in Borsbeek beter bekend als ‘binnenmuisarchitect’, is zeker
niet te onderschatten. Eerst is er jarenlange studeren, daarna wachten er grote medische
raadsels zoals menstruaties en dergelijke. Vandaag volgt er voor u een inleiding in de
wondere wereld van de gynaecologie!

31 oktober – 1 november: 19u00 – 11u00: Halloweenfilmnacht
Het lijkt me weer redelijk duidelijk wat we vandaag
gaan doen, dus moet ik er geen extra uitleg bij geven
he! Uiteraard moogt ge zelf ook films meepakken.
Wees aanwezig in grote getale, met slaapzak en matje!
6 november: Marsepein
Zoals elk jaar worden we ook dit jaar weer opgetromm
eld voor de marsepeinverkoop, de activiteit waarmee
we ervoor kunnen zorgen dat de groep geld genoeg
heeft voor de aankoop van materiaal voor het jaar en voor de herstellingen aan het lokaal.
We komen dus allemaal naar het lokaal met onze mooiste tandpasta-glimlach om zoveel
mogelijk marsepein te verkopen! Verdere informatie in het volgende boekje.

What Up ?!
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ITALIËSLAG

Is Karen er wel ?!
Weg Met vooroordelen

Weekend!
Show & Spel

PLOEKIE MACHIELS BEKENT:
“Ja ik moet Riens nog
bonnekes …”

AND MANY MORE !

UW LEIDING
SPRAK MET ...

… elkaar! Want zo
is het boekje ontstaan!

The B-beek Post, issue 1, Sept.2011.

Gidsen
Zondag 25/09/2011 9u30-12u00: Karen is er wél - vergadering
Ears to this and watch ya steps, „cuz we gon‟ drop some serious knowledge! Het is zo ver: het
begin van een nieuw awesome jaar waarin eenieder met gepaste trots zijn geëerde tweekleur om
de hals hangt en vol verwachting naar het Mertensplein komt afgezakt om samen ongekende
hoogtepunten te beleven! Als kers op de taart kunnen we vandaag zelfs uitpakken met een
speciale gaste: Karen!! Ik hoor jullie al denken “speciale gaste, tis toch maar Karen?”. Driewerf
neen! Karen op zich is al heel speciaal, komt daar nog eens bij dat er onzekerheid was omtrent
haar aanwezigheid. Zijn wij effe opgelucht dat alles in orde is! Nu we dus zekerheid hebben dat
deze vergadering in goede banen geleid gaat worden, moeten we deze lijn misschien
doortrekken naar het hele jaar. Daarom: Geen regels, wel afspraken! En verder kamp, pret, nog
meer kamp, en nog meer pret!

Zondag 2/10/2011 9u30-12u00: Vooroodelenvergadering
Aaaaaaah de vooroordelen, we krijgen er allemaal wel eens mee te maken. Maar welke bestaan
er allemaal, en zijn ze wel terecht? Via onze gidsengroep op facebook mogen jullie de
vooroordelen die jullie kennen meedelen, zodat wij alles verder kunnen uitwerken. Mensen die
dit digitale platform principieel weigeren te gebruiken, mogen hun gedacht doormailen naar
gidsen@scoutsborsbeek.be. Of schrijft nen brief!!!! Jaaaaaaa, schrijft maar gewoon nen brief :D!
WOENSDAG 5/10/2011 20U00  OUDERAVOND!!!!
Beste ouders, vandaag een zeer belangrijke ouderavond! We gaan al onze jaarplannen uit de
doeken, en dan voor deze betreffende het kamp (datum, land, geldactiviteiten, …). Onze
excuses dat hij een week later valt dan de andere ouderavonden, maar eerst moet er nog een
locatie beslist worden met de gidsen, en wij willen toch een beetje voorbereid jullie te woord
staan . Wij hopen indien mogelijk van ganser harte op vertegenwoordiging van elke gids. Tot
dan!
7-8-9/10/2011: Weekend
Het weekend wordt zalig, de rest vernemen we nog in een brief!
Zondag 15-16/10/2011: Italiaslag!!!
Kijk eens aan, de belangrijkste vergadering van het jaar. Allé, toch zeker op financieel vlak. Het
kamp gaat zich op prachtige buitenlandse locatie afspelen. Geweldig, zeker als we het zouden
kunnen betalen! Daar gaan we onder andere vandaag voor zorgen door de mama en de papa en

de gehele familie en vrienden en kennissen en … van lekkere Italiaanse klassiekers te voor zien.
Shiftenlijsten en verdere uitleg volgen later nog.
23/10/2011: Spelprogramma
Het summum der spelprogramma‟s is uiteraard Blokken. Ben Crabbé: wa nen held! Hoe die
zijn hilarische moppen keer op keer eruit weet te kletsen is van ongeziene klasse. Maar wij zijn
ambitieus, en denken dat we het beter kunnen! Daarom vandaag een heus Spelprogramma
vergadering. We gaan nog niet te veel verklappen. Dit heeft als mooi gevolg dat de verrassing
(hopelijk) totaal zal zijn. Ingenieus gezien, inderdaad want zo bouwen we de spanning op die
een nog eens een positieve invloed op het verrassingseffect zal hebben: super! En wie weet, in
tegenstelling tot bij Ben Crabbé kan er misschien zelfs wel een grappig mopje vallen…
Zondag 30/10/2011 9u30-13u00: Stadsspel
Aah Antwerpen, ‟s werelds mooiste metropool. Op facebook is er een nieuwe groep: “SWAG:
Something We Antwerpenaren Got!”. En gelijk hebben ze! Er wordt de gemiddelde
Antwerpenaar wel eens arrogantie verweten, maar “is it really cocky when you know that it‟s
true”? Dankjewel Justin voor deze prachtige woorden. Ik heb het uiteraard over Justin
Timberlake, niet over den Bieber. Want laat ons eerlijk zijn, sinds “Never say never” heeft die
ook niks deftigs weten te fabriceren hé! En zelfs dat was enkel zalig omdat die kleine van Will
Smith derin meedoet. Aaah Will Smith, Fresh Prince For Life! Maar dus, omdat Antwerpen
zoveel prachtige mogelijkheden herbergt, voelen wij het als onze plicht om tstad te gaan
verkennen, en dat gaat enkel met de zaligste gidsen!
Zondag 6/11/2011: Marsepein
Vandaag gaan we alle zoetebekken in Borsbeek van onze lekkere marsepein voorzien. De
Gerben heeft mij verteld dat dit een zeer belangrijke activiteit is. Den Broekie beaamde en
voegde eraan toe dat het zeer “leerrijk en gezellig” zal worden. Bedankt Broekie, we zullen er
zijn! (exacte uren volgen nog, maar het zal sowieso in de namiddag gebeuren)

Wist-je-datjes:


Dees jaar awesome wordt!
 Jullie altijd met de fiets verwacht worden
 Wij waren int stad over de Meir aant wandelen, en der zeiden Engelsen over ons “oh
my god, they‟re almost too beautiful!”
 Ik heb mij omgedraaid en gezegd: “sorry, you‟re wrong, we‟re three beautiful!
 Booyah!
 De ouderavond van enorm belang is!
 Niet enkel omdat wij graag een gezellige avond met de mama‟s en de papa‟s willen
hebben
 Maar voor omdat deze voor het grootste deel over het kamp zal gaan
 Wij voor het kamp wel wat centjes nodig hebben



Als jullie een plek weten om bij te klussen/op te dienen/… met de gidsen, wat dan ook,
jullie ons dit altijd mogen laten weten
 Wij dit op het nodige enthousiasme zullen onthalen
 Zoals daar zijnde een welgemeende “Jochei!”
 Trouwens
 Waarom mogen bomen niet voetballen?
 Omdat ze geschorst zijn
 HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

RIENS

KAREN

WOUT

Jongverkennerleiding
Naam
Floris De Ruysser
Joris Van Nieuwerburgh
Jasper De Saeger

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

03/366.25.48
03/322.13.41

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/22.70.95
0496/71.02.27
0484/88.53.69

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.69.12
03/322.21.45
03/321.40.86

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0486/27.29.02
0477/57.58.38
0494/73.17.63

Adres
Lucashoeve 11
Akkerdonckstraat 21
L. Van Regenmortellei 15

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/321.37.74
03/322.47.80
03/322.78.76

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0477/78.79.33
0499/36.25.33
0499/20.30.16

Adres
Torenstraat 111

Telefoon

GSM

2160 Wommelgem
E-mail
Telefoon
03/322.85.22

ploekie@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72

E-mail

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

2150 Borsbeek

Telefoon
03/290.61.98

GSM
0478/87.31.15

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

E-mail
Telefoon

r-team@scoutsborsbeek.be
GSM
0477/24.09.96

Adres
De Robianostraat 87/2
Eenamelaan 44
Louis Huybrechtsstraat 16

E-mail
Telefoon

Gidsenleiding
Naam
Karen Van Vlimmeren
Wout Vereycken
Riens Van Nuffelen

Adres
Lindenboomstraat 24
Schanslaan 90
Corneel Smitslei 68

Verkennerleiding
Naam
Jonas Vereycken
Sebastiaan Vernimmen
Johannes Coullier

Aalmoezenier
Naam
Guy Mennen

Secretaris
Naam
Gerben Cosemans

Adres
Louis Janssensstraat 55

2150 Borsbeek

Materiaalteam
Naam
Jeroen Machiels

Adres
Groenhofstraat 3

Vriendenkring
Naam
Karen Fourneau

Adres
Jozef Reusenslei 109

Bouwcomité
Naam
Filip Simkens

Adres
Karel Govaertstraat 23

2100 Deurne

Adressenlijst 2011 - 2012
Groepsleiding
Naam
Gerben Cosemans
Koen Mortelmans
Jochem Machiels

Adres
Louis Janssensstraat 55
Corneel Smitslei 80
Corluystraat 43

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2160 Wommelgem

Kapoenenleiding
Naam
Julie Baeten
Nicky Mariën
Annelies Claessens
Ellen Cantraine

Adres
Spillemansstraat 4
Louis Van Regenmortellei 7
Wenigerstraat 15
Het Prieel 63

2140 Borgerhout
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2600 Berchem

Kabouterleiding
Naam
Bart De Ridder
Evelien Van de Vondel
Michiel De Clercq

Adres
August Van Putlei 109
Floris Primslei 7
Rosekapellestraat 64

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Welpenleiding
Naam
Yannick Van Houtven
Ward Mortelmans
Aurélie Pierre
Mathias Teuwen

Adres
Sprinkaanveldestraat 15
Corneel Smitslei 80
Sergeant De Bruynestraat 36
De Villegasplein 12

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek

Jonggidsenleiding
Naam
Margot De Palmeneire
Ellen Liekens
Joren Van de Vondel

Adres
J. Embrechtsstraat 36
Hofstraat 32
Floris Primslei 7

2100 Deurne
2520 Ranst
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.85.22
03/322.24.90
03/353.23.24

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72
0494/11.35.08
0479/24.44.48

E-mail
Telefoon
03/236.15.47
03/321.94.72
03/440.50.84

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/41.36.01
0497/15.89.08
0486/18.06.39
0497/50.90.52

E-mail
Telefoon
03/322.52.74
03/366.27.08
03/322.17.46

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/84.44.03
0473/68.06.77
0478/61.02.82

E-mail
Telefoon
03/366.07.27
03/322.24.90
03/322.48.37

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0497/10.46.68
0492/69.44.06
0478/73.97.84
0487/80.95.80

E-mail
Telefoon
03/322.79.43
03/475.95.82
03/366.27.08

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0484/86.49.07
0479/45.23.80
0494/03.72.76

