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 prijsen 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
Adres
Telefoon
Fax
E-mail

Lange Kievitstraat 74
B-2018 Antwerpen
03 231 62 68
03 232 63 92
winkel@hopper.be

We zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag van 9 tot 12 en 12u30 tot 17
uur! Indien mogelijk stel je vraag dan per mail met vermelding van je
telefoonnummer, we contacteren je dan zo snel mogelijk met de juiste
informatie bij de hand! Mail naar winkel@hopper.be

Voorwoord

Beste ouders

De tijd gaat weer snel vooruit; u hebt reeds het tweede programmaboekje in uw handen!
We willen u nog even wijzen op twee belangrijke geldactiviteiten deze maanden:
Op zondag 6 november 2011 komen wij in de namiddag heerlijke marsepein bij jullie
aan de deur verkopen!
Zaterdag 20 november 2011 houden wij, samen met onze vriendenkring, een
gezellige kaas- en wijnavond. Jullie kunnen hiervoor inschrijven via de website.
Breng dit jaar ook gerust je kinderen mee, want voor hen is er animatie voorzien.
We hopen u te mogen verwelkomen op deze activiteiten, zodat we met een gerust (en
warm) hart de winter in kunnen. Dankzij de hulp van de vriendenkring worden onze lokalen
in de winter ook verwarmd en kan uw kind naar hartenlust blijven ravotten. Zo wordt het
spel van scouts en gidsen ook tijdens de herfst- en wintermaanden duchtig verder gezet!

Tenslotte hopen wij nog steeds op massale opkomsten tijdens de activiteiten!

Een stevige linker van ons
De groepsleiding
Koen, Gerben, Jochem

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.

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 hebben liggen, bezorg het dan in een zak aan de groepsleiding op een
vergadering zondagvoormiddag.

Marsepein

Scouts & Gidsen Borsbeek

Beste (groot- / schoon-)ouders, familie, vriend(inn)en, sympathisanten
Ook dit jaar kunnen jullie wederom genieten van verse, overheerlijke

marsepein,

verkocht door onze scouts! Koop uit sympathie, uit

goesting of als cadeautje voor uw geliefde (klein)kinderen.

Op

zondag 6 november 2011

gaan we in heel Borsbeek bij iedereen aan de deur bellen

om onze lekkere marsepein te verkopen. Onze lieftallige leden zullen tussen

14u en 17u bij u

aanbellen! U kan natuurlijk ook marsepein ter plaatse kopen aan het lokaal (Mertensplein,
Borsbeek).

halve kilo marsepein: € 6
hele kilo marsepein: € 9

We proberen onze marsepein aan zo democratisch mogelijke prijs te verkopen. Met deze
opbrengst worden de lokalen, het kamp- en weekendmateriaal onderhouden en indien nodig
vernieuwd of aangevuld. Wij hebben immers het beste voor met uw kind, zodat het naar
hartenlust kan genieten van de scouts!

Niet thuis op zondag 6 november 2011 of heb je nog extra zin om marsepein aan te kopen? Geen
nood! U kan na zondag 6 november nog steeds marsepein bestellen. Vraag ernaar bij de
groepsleiding op zondagmiddag of op volgend naverkoopadres:
Riens Van Nuffelen
Corneel Smitslei 68
2150 Borsbeek

Wij danken jullie voor de steun!

Kaas- en wijnavond
Beste vrienden en vriendinnen van de 70,
Het wordt stilaan weer herfst.
Tijd voor een stevige herfstwandeling, fietsen door de regen, gezellig onder
een dekentje voor de tv…
Toch lokken wij u graag uit uw kot met een beproefd recept: een gezellig
avond met een Bourgondische kaas- of vleesschotel , een verfijnd
broodassortiment en een glas heerlijke wijn of gerstenat.

Kaas- en wijnavond
19 november 2011 in de chalet (refter lagere school) Sint-Jozef.
(toegang via de groene poort over de watertoren)


Dit jaar werken we met 2 eetmomenten:

1. De vroege vogels of snelle snackers
U eet tussen 17.30u en 19.30u Breng dus gerust uw (jonge) kroost mee. Voor hen voorzien we een
hotdog. Vanaf 18u zorgt de leiding voor een gezellige activiteit zodat mama en papa nog even
kunnen natafelen.
2. De Slowfoodies of de plakijzers
U bent welkom vanaf 19.30u en u krijgt ruim de tijd om te genieten van al het lekkers. Tegen 22u
sluiten we het kaasbuffet. Breng gerust uw pubers mee. Ook voor hen voorzien we hotdogs en een
leuke activiteit.


Prijslijst:

Kaasschotel volwassene:
Vleesschotel volwassene:
Kaasschotel junior:
Hotdog per stuk:


13 euro
13 euro
7 euro
2 euro

Inschrijven voor 10 november via:
www.scoutsborsbeek.be en doorklikken op de link!

Betaling gebeurt cash ter plaatse. Zorgt u voor gepast geld?
Hopelijk komen jullie in grote getale. De opbrengst van deze avond gaat immers naar de verdere
opknapbeurt van de scoutslokalen.
Graag tot dan!
De leiding en de vriendenkring van de 70 !

Kapoenen
Dag onze aller-liefste-kapoenen-van-de-helewereld!
Het scoutsjaar is al volop bezig. De
vergaderingen van september en oktober zitten
er weeral op.
Maar niet getreurd waaaaaant.. We hebben
nog meer super-toffe-mega-coole
vergaderingen voor jullie klaar staan! Dus kom
van je stoel af en doe een vreugdedansje want
hier komen de… Volgende 8 vergaderingen!
Zondag 6 november 14u tot 17u: Marsepeinverkoop
Ik hoop dat jullie vanmorgen toch even vroeg zijn opgestaan dan anders om
naar de scouts te gaan, want we gaan onze tanden extra goed moeten
poetsen (lang leve de tandpastasmile), onze haren extra mooi moeten
leggen en vooral, onze lieve ‘koop alsjeblieft onze marsepein’blik veel
moeten oefenen voor de spiegel. Kom talrijk naar de scouts!
Zondag 13 november 9.30u tot 12u:
natuurwandeling
Vandaag ja jullie lezen het goed gaan wij op
natuurwandeling! Eeeeeih leiding toch geen
natuurwandeling? Jaaawel maar het wordt
natuurlijk geen gewone en saaie
natuurwandeling. Het wordt dé tofste, mooiste,
leukste en graafste natuurwandeling die jullie ooit
in jullie jonge leven hebben gemaakt. Dus smeer
die beentjes maar al in doe stevige schoenen aan
en kom naar de scouts. Want wij gaan op pad!

Zaterdag 19 november: Kaas- en wijnavond
Vanavond is het kaas- en wijnavond. Alle mama’s en papa’s zijn welkom om
te komen genieten van een heerlijk glaasje wijn met een kaasassortiment.
Jammer genoeg zijn jullie, onze kapoentjes daar een beetje te jong voor. Dus
kunnen jullie een lekkere hotdog komen eten! Meer info vooraan in deze
taktie!!

Zondag 20 november: 9.30u tot 17u: Sint-JanBerchmansviering
Vandaag gaan wij ons met de hele scouts
amuseren! Samen met de grote en minder grote
kindjes gaan we vandaag spelletjes spelen. We
kunnen wel al één ding beloven: het wordt mega
fantastisch vandaag!

Zondag 27 november 9.30u tot 12u:
pyjamavergadering
Hebben jullie het ook soms zo moeilijk om
zondag zo vroeg uit jullie bed te komen? Dan is
het vandaag jullie geluksdag, want jullie mogen
deze keer in jullie pyjama naar de vergadering
komen. Joepie! Dus kom zeker naar de scouts
zodat je aan iedereen je té gekke pyjama kan
laten zien.

Zondag 4 december 9.30u tot 12u: sinterklaas

 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint
Nicolaas ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en
neer,hoe waaien de wimpels al heen en al weer… 

Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Onze allerliefste kapoenen zijn
altijd braaf natuurlijk. Kom vandaag zeker naar de scouts want

Sinterklaas maakt vandaag speciaal een tussenstop bij ons in Borsbeek.
Zondag 11 december 9.30u tot 12u: vervangingsvergadering
Omdat 3 van jullie leiding vandaag heel hard moeten studeren voor hun
examens. En niet kunnen komen weeeeeih . Hebben wij gezorgd voor
superleuke vervangingsleiding. Zij hebben speciaal voor jullie een hele toffe
vergadering in elkaar gestoken.
Zondag 18 december 9.30u tot 12u: speeltuinvergadering
Waar staan de beste speeltuinen van de hele wereld? In
Borsbeek natuurlijk! Maar welke speeltuin is nu de allertofste? Maar 1 ding om er achter te komen: ze uit testen.
En dat betekent dus: spelen, spelen en nog is spelen! Kom
vandaag zeker naar de scouts want wij trekken vandaag
op onderzoek uit! ( Doe warme kledij aan!)

Zondag 25 december: geen vergadering
Vandaag is het geen vergadering want de leiding is nog volop bezig met te
bekomen van het kerstdiner.

Zondag1 januari: geen vergadering
Vandaag is het jammer genoeg ook geen vergadering. 

Wist-je-datjes
-Wist je dat wij het al heel tof vonden?
-Wij hopen dat jullie het ook leuk vonden?
-Wist je dat wij jullie graag de allerliefstekapoenenvandehelewereld noemen?
-Omdat jullie dat ook zijn?
-Wist je dat het weer hele toffe vergaderingen gaan zijn?
-Wij ongelofelijk toffe spelletjes gaan spelen?
-Wij hopen dat jullie allemaal komen?

-Omdat wij jullie stiekem wel missen?
-Wij al heel veel zin hebben in de volgende vergaderingen?
-Dat je deze tekening hieronder mag inkleuren?
-Wist je dat ik nu moet afsluiten?
-Ik dat nu echt wel ga doen?
-Daaaaaaaag!

Zalig kerstfeest en een spetterend 2012
toegewenst!
De kapoenenleiding,
Annelies – Nicky – Ellen – Julie



(welpen)

Zondag 6 november van 14u tot 17u.: Marsepeinverkoop:
Elk jaar opnieuw hetzelfde afgezaagde liedje : “de kapoenen hebben de meeste kilo’s marsepein
verkocht”. Wel, we zijn het beu om op die 2de plaats te staan. Vandaag gaan we die kapoenenkoters
is laten zien wie hier de beste huis aan huis verkopers zijn . We verwachten dan ook een inspanning
van jullie ( verstop bijvoorbeeld de tandenborstel van je jongere broer/kapoen) , maar die zal worden
beloond. Kom fris, goed uitgeslapen, geschoren, tanden gepoetst, schattige blik, …… naar het lokaal.
Zondag 13 november van 9u30 tot 12u00 : Huisdierenvergadering:
Inderdaad dat lees je goed. Breng je kip/kat/hond/varken/hamster/konijn/schildpad/ goudvis/cavia/
fret/struisvogel/hert/… mee. Indien je niet hierover beschikt mag een Knuffel of een zelfgemaakt dier
ook. AIs je huisdier een olifant of een vlooi dan mag je deze thuislaten. Want vorige jaar heeft een
vlooi een olifant opgegeten en die miserie willen we ten zeerste vermijden.

Voor de ouders : Vandaag (zaterdag) 19 november is het kaas- en wijnavond
Zeker een aanrader !! Voor verdere info zie elders in het boekje of vraag het eens aan de groepsies(
groepsleiding)

Zondag 20 november van 9u30 tot 17u00: SJB viering en groepsdag
Een hele dag amusement ?? Waar hebben we dat aan verdiend??
Het is vandaag feestdag van Sint-Jan Berchmans. En toevallig zijn wij Scouts en Gidsen Sint- Jan
Berchmans Borsbeek. Dat betekent feest en dus een hele dag samen spelen met de hele groep!
Joepie!
Praktisch: eten en drinken wordt s ’middags voorzien
Zondag 27 november van 9u30 tot 12u00: Survival of the fittest
Om te overleven moet je bepaalde technieken kennen. Namelijk een perfect klei bolletje maken, een
klakkebuis kunnen richten, een long inhoud hebben om tot in Kontich te kunnen schieten, en
tenslotte je kunnen camoufleren. Je kan je dan ook het best donker of in groene tinten kleuren zodat
je niet te hard opvalt in je omgeving.

Zondag 4 december van 9u30 tot 12u00:
Sinterklaasvergadering
Zie ginds komt de stoomboot…. Jaja het is
weer zover. Zalig toch, niet ??
Inderdaad vermits iedereen van ons dit
jaar heel braaf is geweest verdwijnt
niemand in de zak van sinterklaas. Of toch
? Misschien als jullie allemaal een
tekening meebrengen voor de Sint en zijn
trouwe kompaan aka Zwarte Piet dat er
nog iets te regelen valt. Begin maar aan
die tekening…..

Zondag 11 december van 9u30 tot 12u00: Winterbattle
We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en raden jullie aan om de nodige offers te doen.
We hopen op bergen sneeuw zodat we ons een goed kunnen laten gaan, iglo’s kunnen bouwen,
sneeuwman maken, de grootste sneeuwbal ooit maken,
de kabouters kunnen bekogelen met sneeuwballen, …enz. Kom dus is warme kledij met de nodige
muts, handschoenen,…..

Zondag 18 december van 9u30 tot 12u30: Kerstontbijt
Vandaag mag iedereen met een lege maag naar de scouts komen, we zullen dan eerst gezellig samen
ons buikje rond eten waarna we dan samen een filmpje kijken.

Zondag 25 december : geen vergadering
Vandaag is het kerstmis en dat mogen jullie met heel jullie familie vieren.
Zondag 1 januari : geen vergadering
Aangezien vandaag iedereen nog in zijn bed ligt is het vandaag helaas ook geen vergadering.
We kijken wel alvast uit naar de eerste volgende vergadering van het nieuwe jaar 2012 en wensen
jouw en je familie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar

Jullie welpenleiding: Aurélie, Mathias, Jwein en Ward

Kabouters
Na ons superfantastisch weekend zijn we al aangekomen
aan het tweede boekje van dit jaar! De tijd vliegt als ’t
plezant is ;-) Daarom gaan we vliegensvlug over tot de
planning van de komende twee maanden. Tot zondag!
Zondag 6/11 van 14.00 u tot 17.00 u: Marsepeinverkoop!
Ik hoop dat jullie vanmorgen toch even vroeg zijn opgestaan
dan anders om naar de scouts te gaan, want we gaan onze
tanden extra goed moeten poetsen (lang leve de
tandpastasmile), onze haren extra mooi moeten leggen en
vooral, onze lieve ‘koop alsjeblieft onze marsepein’blik veel
moeten oefenen voor de spiegel.
Zondag 13/11 van 9.30 u tot 12.00 u: Sportvergadering

(P.S. Verkleed komen mag!)

Zaterdag 19/11 : Kaas en Wijn
Vanavond is het het allerlekkerste van
het lekkerste (ja, nog lekkerder dan
hetgeen wat wij met de
kookvergadering gemaakt hebben):
Kaas en Wijn! Dat wil zeggen dat jullie de kaas kunnen
eten en de mama’s en papa’s de wijn kunnen drinken. Meer
info vooraan in deze taktie!
Zondag 20/11 van 9.30 u tot 17.00u: SJBviering
Hoera, het is Bart’s verjaardag! (Vergeet niet
hem een gelukkige verjaardag te wensen!).
Daarnaast is het ook de naamdag van SintJan Berchmans (en zo heet onze scouts ook)
dus reden te meer om ’s middags koffiekoeken te eten! Jammie!
Zondag 27/11 van 9.30u tot 12.00u: Winxclub
Zijn jullie ook zo benieuwd of het
Magix echt allemaal zo leuk is als het
eruit ziet op tv? Doe dan je mooiste
feeënkleren aan, en dan zijn we
vertrokken!

Zondag 4/12 van 9.30 u tot 12.00 u: Hoort wie klopt daar
kinderen…
Vandaag krijgen we hoog bezoek! Sinterklaas heeft zijn
tofste piet(en) uitgezocht om samen met hem ons te komen
bezoeken. Maar wie niet braaf geweest is, moet in de zak!
Zondag 11/12 van 9.30 u tot 12.00 u: BRRRR
Omdat de winter nu wel echt in het land komt,
gaan we ons voorbereiden en vandaag op bezoek
bij de ijsberen. Zijn jullie klaar voor de koudste
vergadering van het jaar?

Zondag 18/12 van 9.30 u tot 12.00 u: Nieuwe orde
Vandaag zijn de derdejaars baas. Zij zullen voor deze ene keer
de vergadering voorbereiden en de leiding spelen tijdens de
vergadering (Geen stress, de leiding helpt wel bij het
voorbereiden). En nu maar hopen dat de tweede- en eerstejaars
even braaf zijn als anders!
Zondag 25/12: Geen vergadering
Maar wij wensen jullie allemaal wel een zalig
kerstfeest! (en probeer niet evenveel te eten als
de leiding, want die zitten nu allemaal met
buikpijn).

Woensdag 28/12 van 19.30 u tot 21.30u: Kerstfeestje!
Vandaag worden jullie allemaal verwacht met een
zelfgemaakt cadeautje in de hand! Zo is het het hele feestje
zonneklaar: iedereen wenst iedereen een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar!
Zondag 1/1: Geen vergadering
Evelien heeft gisteren veel
te lang gefeest en geraakt
nu niet uit haar bed,
Michiel moet naar de
bomma en de bompa en
Bart heeft het veel te druk
met het oefenen van zijn
nieuwjaarsbrief voor vanmiddag. Wij wensen jullie toch het
allerbeste voor het nieuwe jaar!
Zondag 8/1 van 9.30u tot 12.00u: Toneel en theater
Vandaag draait het om wie het beste kan acteren, of juist om
wie het beste kan regisseren. Misschien ben jij wel een ideale
decorbouwer of een kostuumspecialist? We zullen wel zien,
maar je mag vandaag NIETS extra meenemen naar de
vergadering. Je zal het wel zien als we daar zijn ;)
VOOR DE MAMA’S EN PAPA’S IS HET VANDAAG OOK
NIEUWJAARSRECEPTIE, EN ER IS DUS NA DE
VERGADERING ALLERLEI LEKKERS TE VERKRIJGEN.

Wist je dat…
De kampdata al vastliggen?
Wij op kamp gaan van 22 juli t.e.m. 31 juli?
Dit sowieso het beste kamp ooit wordt?
Wij dan ook verwachten dat jullie allemaal meegaan?
Het tekentje hiernaast een meisje is dat dolblij kijkt?
Dit waarschijnlijk in zwart- wit niet meer te zien is?
Het toch wel echt een cool meisje is?
De kabouters de allerbeste zijn?
er twee Amerikaanse presidenten tijdens hun
ambtstermijn aan diarree zijn overleden?
Dit gewoon een grappig weetje is?
Amerikaanse presidenten misschien rare eetgewoonten
hebben?
De kabouters supercool zijn?
Ik eigenlijk niet zo veel wist-je-datjes meer weet?
Ik dan nu ook ga afsluiten?
Ik toch nog even wil vragen of jullie allemaal willen
afbellen/afmailen/afsms’en/afschrijven/afzeggen als
jullie niet kunnen komen?
Ik al uitkijk naar zondag?
Tot zondag!
Bart

Michiel

Evelien

Jongverkenners
Het nieuwe jaar komt er weer al aan. Maar voor deze periode van plezier, komen eerst nog de
proefwerken. Omdat jullie dan veel achter jullie bureau zitten en jullie energie niet kwijt kunnen.
Moeten jullie zondagmorgen naar de vergaderingen komen!
Zondag 6 november 14u00 van tot 17u00
Marsepein is zo fijn. Zo zoet en lekker. Het heeft een zoete reuk en ja, deze vergadering is niet leuk.
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse marsepein verkoop. Jullie worden hierop verwacht want de
centjes hebben we nodig om in de winter ons lokaal op te warmen. Kom met de fiets en breng een
doos + snelbinder mee.
Zondag 13 november van 09u30 tot 12u00
Vandaag zijn we met heel weinig want het is een verlengd weekend. Daarom is
het voor ons betaalbaar om op wereldreis te gaan. Van Afrika tot in Amerika van
op de …
Iedereen verplicht 3000 euro mee te nemen.
Zaterdag 29 november
Kaas en wijn. Voor de mama’s veel kaas en voor de papa’s veel wijn. En voor de leden, kinderen is
er een toffe randanimatie voorzien voor na het eten. Meer info in het begin van het boekske of bel
de groepsleiding vooral den broekie (Jochem Machiels).
Zondag 20 november van 11u00 tot 17u00
Joepie deze vergadering hebben we onze jaarlijkse afspraak met de grote meneer. Nee niet met
Sinterklaas maar met God. Vandaag hebben we onze jaarlijkse Sint Jan Berchmans viering.
Daarna zijn er koffiekoeken en nog een plezante namiddag.
Zondag 27 november van 09u30 tot 12u00
Hoe ranziger, hoe smeriger, hoe gortiger, hoe viezer, hoe vuiler, hoe degoutanter, hoe stinkender,
hoe rotter hoe prettiger.
Neem allemaal kleren mee die vuil mogen worden!!!
Zondag 04 december van 09u30 tot 12u00
Joepie deze vergadering hebben we onze jaarlijkse afspraak met de grote meneer. Nee niet met God
maar met Sinterklaas. Wie krijgt de roe? Jullie allemaal. Wie krijgt het snoep? Jullie leiding.
Zondag 11 december van 09u30 tot 12u00
Jkhgnfdvgje rlkfvjlfdgsggjf dlvroefjazeo mjg modfjgkmqjfg lnvlfdngsdfjvb qkjdsngfv
nfdsgjlqsdnjv lqkrmkdj fkjfqskdf lksdqfjiiizurhtoqfg(èklfsd fjgqf jg)sdfgnnv
Ontcijfer de code !!! (de tip is “123”)

Zaterdag 17 december van 19u30 tot 22u00
Vandaag krijgt iedereen weer een cadeautje, jaja goed geraden het is vanavond het kerstfeest!!!
Champagne en warme hapjes zullen er zijn om jullie buikje te vullen. En chipjes voor van te
smullen!
Pak allemaal een pakje mee van ongeveer 3 euro.
Zondag 25 december
Vandaag is het Kerstmis. Omdat jullie, inclusief jullie leiding, vandaag allemaal bij de grootouders
verwacht worden, is het vandaag geen vergadering.
Zondag 1 januari
7 dagen geleden was het Kerstmis, dus is het vandaag Nieuwjaar. Dus vandaag worden we bij de
andere grootouders verwacht. Of sommigen liggen nog in hun bedje te snoezen na gisteren hard
gefeest te hebben. Omdat we jullie wel hard gaan missen, mogen jullie ons wel altijd een
kerstkaartje sturen!
Wist-je-datjes:
- Het eerste boekje al geweest is
- wij het heel leuk vonden
- Wij veel kaartjes verwachten
- wij dit boekje ook veel leuke dingen gaan doen
- Wij het weekend ook zeer leuk vonden
- Wij al uitzien naar groepsweekend
- Wij ook al uitzien naar het kamp
- Wij ons goed gedragen hebben dit jaar
- wij daarom lekker snoep van de Sint verwachten
- dit geldt ook voor de Kerstman
- Dit het weer was voor dit boekje
- wij jullie graag elke week zien
- jullie niet mogen vergeten af te bellen
Een stevige linkerhand,
Jullie leiding
Joris, Floris en Jasper

Youngguidettes
Zondag 6 november 14u tot 17u Marsepein
Marsepein verkopen is een klassieker binnen de 70! Dus ook dit jaar
gaan we dat met volle overgave doen met ongelooflijk veel enthousiasme!
Kom allemaal met de fiets en een kartonnen doos achterop zodat je veel
marsepein op verplaatsing kan verkopen!

Zondag 13 november 09.30-12.00 Benidorm bastards op wieltjes
Neem een vervoersmiddel mee (fietsen tellen niet mee) en kom verkleed als
bomma of oma of moeke of bompa of bompa of vake of…

Zondag 20 november 9.30-17u Sint Jan
Berchmans
de K de E de R de K de kerk , DE KERK
daar gaan wij vandaag naartoe, maar treur niet, na
ons plechtig bezoek aan Onze Vader zijn er
koffiekoekeeeeuhh!!! Jaja zoals elk jaar, maar enkel
voor zij die mee naar de kerk gaan. Wat we daarna
nog gaan doen, blijft voorlopig een geheim.

Zondag 27 november 09.30-12.00 EXTREME
EXPEDITION
Vandaag gaan we EXTREEEEEEEM.

Zondag 4 december 09.30-12.00 Sinterklaaaaaas
Dag sinterklaasje, daaag daaag daaag
daaag Zwarte Piet!
Vandaag gaan we de sint verrassen dus
kom allemaal op jullie paasbest (haha)!
Snoep: check, stoute kindjes: check
fiestje!

Zondag 11 december 11/12/11 vergadering
Jullie dachten dat 11.11.11 een nobel doel was?!
Dan hebben jullie 11.12.11 nog niet meegemaakt!
Geld inzamelen voor de arme kindjes en andere
goede doelen zullen hier de revue passeren!

Vrijdag 16 december 19.30-22.00
Harry Potter kerstfeestje
Ron en Malfidus zijn vandaag
uitgenodigd op ons kerstfeestje! Kom
verkleed als uw favoriete personage van
Harry Potter en neem een cadeautje van 5
euro mee.

Zondag 25 december
Geen vergadering vandaag want het is kerstmis, en
dan feesten wij (en hopelijk jullie ook)!

Zondag 1 januari

Gelukkig Nieuwjaar! Vandaag hebben wij teveel gefeest en kunnen wij er
helaas niet zijn.

Wist je datjeeeesjjzzz?
- Jersey shore is still awesoooooweeemeee!
- Wij ook!
- Jullie uiteraard ook!
- Het weekend heel leuk was?!
- Samson helemaal de MAX is!!!
- Jullie heel fotogeniek zijn?
- kijk maar:

- jullie heel goed zijn in Vetzakkerij-twister?
- jullie daarna wel een beetje stonken, maar wij dat niet zo erg vonden?
- jullie Pussywagons er echt super uitzagen?
- wij hieronder nog wat sfeerbeelden zetten van de eerste vergadering?
- wij daarmee afsluiten?
- ciaowie!!!

Yours truly,
Joren, Ellen & Margot

Zondag 6 november: MarsePIJN 14:00-17:00
Ik weet het wel men liefste verkennertjes, marsepein is fout geschreven. Maar daar draait het
helemaal niet om, met deze geweldige woordspeling wil ik jullie erop WIJZEN hoeveel PIJN jullie
zullen hebben aan jullie WIJSVINGER na deze geweldig leuke vergadering. Kom met de fiets en breng
een doos + snelbinder mee.
Zondag 13 november: Mission Incognito 9:30-12:00
Ik wil niet alleen Amerika veroveren, maar ook de hele wereld!
Beroemdheden zijn we allemaal! Dat beweert Mc Biggah dan toch.
Want Mc Biggah, real thriller N….., is niet beter als JAY- Z, maar JAY-Z
is ook niet beter als hem. Mijn besluit: we zijn allemaal CELEBS!

Zondag 20 november: Sint Jan Berchmans viering: 11u00 – 17u00
Jajaja! Awesome! Chill een beetje wakker worden door zingende engelen en wetende dat de Jonas
na de viering zal trakteren omdat hij die dag 20jaar wordt. Joepie! En dan is het feest nog niet
gedaan, we gaan nog de hele dag feest vieren!

Zondag 27 november: deverkennerszijnallemaaljanettenvergadering! 9:30-12:00
Gollezijtallemaaljanetten!

Zondag 4 december: Zwartepiet vergadering. 9:30-12:00
Onze goede vriend de Sint is in het land! Zalig!!! Speciaal uit Spanje te paard overgevlogen naar het
Mertensplein en dat allemaal voor onze (Stoute) verkennertjes. We zullen is zien of zwarte piet ne
grote zak heeft. Met al die GIGANTISCHE verkenners van ons.
(De tekening op volgende pagina mogen jullie zelf inkleuren!)

Vrijdag 9 december: De Smaakpolitie! 19:00 – 22:00 (ALLEMAAL €5 meenemen)
Benny Lelijkbakkes is ziek geworden, daarom gaan wij zijn zware taak even op ons nemen.

Vrijdag 16 december: Masturberen int fort 19:30 – 22:00
Rond deze periode hebben de meeste van jullie wel een beetje last van stress denk ik en we weten
allemaal hoe je het beste van stress moet afgeraken. Door u is goed af te ….
…reageren
Mannekes!!! 3uur lang masturberen int fort, da gaat zeer doen Zenne.
Hier is al wat inspiratie. AANSCHOUW! Het Lekkerste wijf ter wereld
Emanuelle Chiqrui:

Holler @ Ya Boys
JEHAN AKA CHEF - JONAS AKA RICHBOY - SEBASTIAAN AKA KLETTEKE

HALLO!
…
Hopelijk denk het gros van de lezers momenteel niet “Manneke, wat een zwakke
openingszin”, want in dat geval zal blijken dat we jullie met een gewiekste shannanigan1 om
de tuin hebben geleid! Het doel van een openingszin is met name de aandacht van de aan te
spreken persoon te trekken. Aangezien jullie momenteel ongetwijfeld vol spanning lezen wat
zal volgen (ook omdat jullie anders van toeten nog blazen weten op zondagochtend), zijn we
in dat opzet reeds glansrijk geslaagd. Een belangrijke volgende stap bestaat eruit om die
aandacht te bevestigen in het gesprek dat volgt. Dit is uiteraard van cruciaal belang voor het
te bereiken doel. Om jullie dus niet kwijt te raken in de inleiding zullen we nu een mopje
vertellen waarna iedereen goedgemutst verder kan ontdekken wat we de komende
maanden voor jullie in petto hebben.
Ahum, Ahum2 … … …
Hoe kan een visser het best een vis aan de lijn krijgen ?
(haha)
Door er naar te bellen :D!
(hahahaha)
Oke, ik heb er toch een beetje mee moeten lachen… Anyhoo, jullie begrijpen ook dat het
bovenstaande gezwets een hoger doelt dient, daarom gaan we de komende maanden naar
analogie met de metafoor van de openingszin staalhard bevestigen! Hopelijk hebben we
ondertussen elke zondag jullie onverdeelde aandacht om die daarop keer op keer te
bekrachtigen met premium, top class, hardcore dolle pret, zodat we goedgeluimd en als één
groep kunnen toewerken naar onze idyllische eindbestemming die ons ganse jaar als een
warm deken omarmt. Het kamp zal dan ook de kleine kers zijn, bovenop de grote kers,
bovenop op de taart van ongetemd vermaak die ons jaar is!
En daarom,
wensen we jullie veel plezier met wat volgt!
1
2

Voor meer informatie over shannanigans zie ‘Veerle met haar shannigans altijd’
Dat is zo een beetje het geluid dat iemand maakt als hij/zij om aandacht en stilte vraagt

Oké, maar toch moet ik eerst nog één mopje vertellen:
Wat is een klas vol buffels …
BIZONder onderwijs :D!
Hahahaha, zalig!
OKE BUCKY,
nu is het effe tijd voor de bittere ernst ballen! (De leiding zet momenteel haar streng gezicht op)

!!! Vrijdag 4 november: GIVERCAFé !!!
Liefste girlio’s, dit stond nog niet in het vorige boekje, maar vandaag zal het eerste
en reeds veelbesproken givercafé plaatsvinden! Hou er rekening mee dat dit géén
verplichte vergadering is, maar we toch graag wat volk zouden zien. Als jullie komen,
gelieve tegen 20u aanwezig te zijn, zodat er al volk is voor de eerste mensen komen.
(Dat is echt wicked commercial gameplay!) Wat we wél vragen, is om MASSAAL veel
reclame te maken! Nodig al jullie vriendinnetjes en vriendjes uit! Als die givercafés
een heel jaar wat vlot draaien, graaien we daar een stevige handje wist uit! Ik heb
express zo een beetje een grote lettertype gebruikt, zodat dit stukje tekst echt zo als
mega motivational speech overkomt. Is het gelukt ?
Wie wil er trouwens een klein flyertje maken ? Laat maar iets weten op Facebook
dan!
Zondag 6/11: Marsepeinverkoop 14u00 - 17u00
Hierover zal de groepsleiding jullie denkelijk nog meer weten te vertellen. Let erop dat
dit ’s middags zal doorgaan. Omdat er weinig tekst is, zal ik een leuk prentje toevoegen
:D. Breng je fiets mee + kartonnen doos + snelbinder!

(Dien aap heeft dat dus gedaan he … )

Zaterdag 12 – zondag 13 november, 16u – 12u00: FILMMARATHON
Kleine vrouwtjes, omdat wij, de leiding, 2/3 man van ons woord zijn, gaan we jullie effectief
ne filmmarathon cadeau doen (en ja Julie, er zal veel eten zijn), aangezien jullie redelijk strak
ons ass hebben gekickt in de vooroordelenvergadering. Jullie mogen dan ook allemaal jullie
lievelingsfilms meenemen, zodat we deze via democratische weg in een overdaad aan
beeldmateriaal kunnen gieten. Er zijn echter twee voorwaarden waaraan sowieso voldaan zal
worden, anders gaat er hard gemokt worden:
1) Het staat buiten kijf dat we Zoolander gaan zien!
2) Het kan zijn dat ik, Riens Van Nuffelen, nogal hard ga roepen/vloeken (het zal niet proper
zijn), wanneer er films met Hugh Grant opstaan. Trek u daar niets van aan, dat is iets tussen
mij en de Hugh. Mocht de Hugh toch provoceren, sta ik niet in voor de gevolgen…
Soit,
Ter illustratie:

Awesome
Dickface!

Zondag 20/11 – Sint-Jan Berchmansviering! 11u00 - 17u00
Aangezien wij nogal bekend staan als een familiale scoutsgroep, waarvoor hoera,
want dat klinkt in ieder geval beter als ‘notoire hoerescouts’ of ‘gore-mannenmet-vieze-baarden-scouts’, moeten we dit van tijd tot tijd toch nog eens extra
in de verf zetten. Daarom is het vandaag St.- Jan Berchmansdag! Gewoonlijk is
dat dolle pret met heel de groep, maar word on the street (hahaha, maar
momenteel is ‘t Word op mijne pc…  Wordplay! Haha dat houdt hier niet op)
zegt dat het dit jaar EXTRADOLLE PRET gaat zijn! Ik ben in ieder geval
benieuwd! Meer informatie volgt in de vorm van een briefje!

Zaterdag 26/11: 14u00 – 17u00  Bikkenverkoop
Notorious B.I.G. aka Biggie Smalls (bekend van hits als Hypnotize, Who Shot Ya en Big Poppa)
zal helaas nooit meer terugkeren, maar om de waanzinnige leemte die hij heeft nagelaten
toch enigszins op te vullen en om een stapje dichter bij Portugal te komen, brengen wij de
Notorious B.I.C. op de markt! Met andere woorden, vandaag trekken we de jungle van de
verkoop in en brengen we enthousiast onze waar aan de man/vrouw! Het moet uiteraard
niet gezegd dat perfect uniform verplicht is. Er zal ook stevig van de bittere ernst ballen
gegeten worden, want we moeten topnotch verkoopstylez hebben vandaag!

Even een opmerking aan de vorige groepsleiding:
Gast, ik begrijp écht niet hoe het boekje ooit binnen 4 blz. kan passen ?! Censuur is
dictatuur! Laat ons schrijven! Etc. Etc.
(Serieus, er moeten nog 6 vergaderingen komen…)

Zondag 4/12 – 9u30-12u00: Sinterklaas
KLEEEURPRENT !!!

(Ik begin stilaan te begrijpen hoe ik er niet in slaag om het boekje binnen de 4 bladzijden te
houden. Maar wat kan ik zeggen, in mijn hoofd staat er geen limiet op pret hoor!)

Vrijdag 9/12 – 19u30 – 22u00: Klakkenbuizenspel
Vermoedelijk beginnen jullie zo stilaan met de examens, dus moet er op zondagochtend
gestudeerd worden! Vandaag staat er dus oldskool een klakkenbuizenspel op het programma!
Jullie mogen dan ook allemaal in de zotste camouflagekledij ooit komen! Ehm, wie ooit Ali G in
da House heeft gezien, weet in welke kledij ze niet moet komen! Wie dat nog niet heeft gedaan,
vraagt op FB best om dat fragment, dan post ik dat even. Geniale film :D! Voor de rest zijn er
eigenlijk weinig woordspelingen te maken met ‘klakkenbuizenspel’, daarom laat ik het hier maar
bij!
Ps: het kan zijn dat ik het skipak van de Jonas aantrek. Wie me dan vindt, chapeau!

Vrijdag 16/12 – 19u3019u30-22u00: BOYZZZ NIGHT!
Ooowyeah! Vandaag zwaaien Woody en Riens de scepter! Wegens te weinig plek moeten
jullie ter plekke komen uitdokteren wat er vandaag gaat gebeuren! Het kan zijn dat er
bierhelmen aan te pas komen…
Vrijdag 23/12 – 19u30-22u00: KERSTFEEST !
Streeeeessss! De opmaak van het boekje is een puinhoop, maarja ik had de Frank er al in gezet
vooraleer ik hieraan begon en nu wilt die niet meer weggaan. True story! Dus ik kan jullie alleen
zeggen dat jullie in opperste beste/chiqueste kledij met €5 op de scouts verwacht worden voor een
heerlijke maaltijd!
Zondag 1 januari: Géén vergadering!
We wensen jullie en de familie alvast een prettig Nieuwjaar, maar we doen dit nu al, want geen haar
op ons hoofd dat er aan denkt om uit ons bed te komen na nieuwjaarsnacht. We zien jullie graag,
volgende week terug!
Zondag 8 januari – 9u30-12u00: THUIS
Nu al het Nieuwjaars- en feestgedruis achter de rug is, kunnen we niets anders dan het
nieuwe jaar inzetten met een stukje genialiteit. En om dit uit de doeken te doen, laat ik graag
de volgende gastspreker aan het woord:

Godmiljaaarrr, godmiljaarr, terwijl ons Suske wer ont bleite is en
onze Franky achter da krapuul van nen Bram loept, hem kik efkes
tijd om olle oep de hoogte te brengen van wa er vandoag oept
program sta, de Leo zit toch oep den dispatch – of oep Jenny, Ha
Ha Ha. Goe, onze Luc is ne lul! Dat was efkes neffe de kweste,
swat… Vandaag meude allemoal verkleejd komme gelak awe
favoriete acteur uit da soapke woar kik dagelijks te zien zaijn. Et
kan me nie schille oe da ge komt, mor ik wil gin eejn scoutswijf
voer menne neus emme stoan! Ge’t misschien al ghoord da da
mokske van een Karen en da broekventje van ne Riens un droeme
zen ont combinere tot iet da ze zelf Ziekenthuis noeme. Swat ge
meu da vandoag komme ontdekke wa da allemoal inhoudt. Goe,
ik vlieg in de pils en worschaanlijk nog is in den bak oek. Ah ge
mij Deuts hoort klappen dan wette da ‘k wer nen dobbelganger
em he! De balle!

De frank, hij is toch zo goed met woorden!
Btw, Helena hartelijk bedankt voor het idee! Dat zijn dikke pluspuntjes!

Zo liefste vrouwtjes,
Dit was het weer voor de komende twee maanden. We hopen dat jullie net zoals ons heel de week
uitkijken naar zondag om dan te ontdekken dat het weer echt ongelooflijk leuk was! Als jullie nog
geïnteresseerd zijn in leuke weetjes, dan verwijs ik graag door naar hieronder. Dat zijn de wist-jedatjes, stuk voor stuk leuke fun facts om te delen met iedereen die van kennis houdt! HOERA!

WIST-JE-DATJES…
Wist je dat …
o … schildpadden op zichzelf plassen terwijl ze eten ?
o … dit net geen opdrachtje was tijdens het avondeten op weekend ?
o … dit wel voor hilariteit had gezorgd ?
o … maar ook voor een grote puinhoop ?
o … de opdrachtjes tijdens het eten écht giere waren ?
o … Lien best wel wat weg heeft afgelegd ?
o … de Italiaslag hopelijk een succes wordt ?
o … er op dit moment 270 inschrijvingen zijn ?
o … de Italiaslag al lang een succes is geweest tegen de tijd dat jullie dit lezen ?
o … ik niet zo goed ben in wist-je-datjes ?
o … ik er dan ook mee ga ophouden ?
o … ik nog één goede openingszin heb, waarmee ik ga afsluiten ?
“Oi! Hebben jullie veel frosties gegeten ofzo ? Want jullie zijn allemaal tijgers!”
Bo!

KAREN

WOODY

RIENS

(Ehm ps.: liefste mama’s en papa’s die laatste zin was echt in thema hoor, ik probeer jullie
dochters niet aan de haak te slaan. Daarvoor hebben we die vis uit het mopje op de eerste
pagina…)
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