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 en leden
Het gaat ontzettend snel! Het nieuwe scoutsjaar is nog maar net goed op dreef gekomen en we zitten al
aan het derde boekje van het jaar. Toch loert er al een nieuw jaar, 2012, om de hoek. Vol spanning zit het
te wachten tot het eindelijk tevoorschijn mag komen.
Het moet echter nog even wachten, zodat iedereen eerst van de kerstperiode kan genieten (zal het een
witte kerst zijn dit jaar?) en nadien ook van de eindejaarsfeesten! Ongetwijfeld zullen er fijne cadeautjes
onder de kerstboom liggen thuis of bij de bomma & bompa en krijg je nog een leuk extraatje als je een
mooie nieuwjaarsbrief voordraagt bij peter en meter. Hieronder krijg je onze nieuwjaarsbrief alvast.
Liefste ouders en leden,
Borsbeek, 1 januari 2012
het jaar 2011 behoort bijna tot het verleden.
We maken er een spetterend oudjaar van,
zodat iedereen mee genieten kan.
De klok telt af naar het nieuwe jaar,
en op zondag 8 januari staan wij daar.
Een drankje en een hapje fijn,
meer moet dat niet zijn.
De nieuwjaarsreceptie voor jullie allen,
sfeermuziek zal door de boxen knallen.
2012 wordt het nieuwe jaar,
ook dan staat de leiding weer voor jullie klaar!
We sluiten dit briefje af met dikke zoenen,
getekend: jullie kapoenen.
Gerben – Koen – Jochem
In naam van de (groeps)leidingsploeg wensen we jullie allemaal een fijne kerst- en eindejaarsperiode toe en
een Gelukkig Nieuwjaar!!
Omdat er in de maanden januari en februari traditioneel lustig verder gefeest wordt, geven we nog even de
belangrijkste data mee:
 Nieuwjaarsreceptie: alle ouders zijn welkom op zondag 8 januari vanaf 11u voor een hapje, een
drankje en een babbeltje met de groepsleiding (en met de leiding vanaf 12u).
 Na jarenlange traditie terug van onder de sneeuw gehaald: de winterwandeling. Deze zal
doorgaan op zondag 19 februari 2012 van 9u00 – 17u00. We verzamelen met z’n allen op de
parking van de Carrefour. Ouders die kunnen en willen rijden, graag! Het zal maximaal een uurtje
rijden zijn tot het startpunt van de wandeling. Verdere informatie volgt nog in de nieuwsbrief van
februari. We nodigen graag jong en oud uit om mee te komen wandelen (ook de leden en leiding
wandelen mee).
 Oosterse avond: de jonggidsen en jongverkenners nodigen u allen uit op zaterdag 25 en zondag 26
februari 2012 voor hun lekkere Oosterse Avond.
 In het weekend van 2-3-4 maart 2012 trekken we er met z’n allen weer op uit voor het beste
weekend van het jaar: groepsweekend! Noteer deze data alvast in je agenda.

Feestelijke linker!
Gerben, Koen, 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.

Dag allerliefste schatten van kapoenen,
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en hoe kun je dat beter beginnen dan met een
spiksplinternieuw boekje van de scouts. Ook dit jaar gaan wij weer vetcoole keineige
gigagantische megadeluxe spelletjes spelen. Hopelijk hebben jullie veel centjes gekregen
met nieuwjaar en een super mooie brief voor gelezen voor mama papa oma opa tante
nonkel… En hopelijk geeft het nieuwe jaar jullie ook weer veel nieuwe energie om er
weer in te vliegen! Hieronder vinden jullie wat we de komende vergaderingen zo al gaan
doen! Zet je schrap!
Zondag 1 januari 2012 van 9u30 tot 12u: geen vergadering 
Met al dat feesten van de vorige dag heeft de leiding een beetje nood aan rust (en jullie
zeker en vast ook)! Daarom is het vandaag geen vergadering!
Zondag 8 januari 2012 van 9.30u tot 12u: driekoningenvergadering
♫ Drie koningen, drie koningen geef mij een nieuwe
hoed. Mijn oude is versleten, ons moeder mag het niet
weten. Ons vader heeft het geld, op de rooster geteld! ♫
JEEEJ vandaag gaan we zingen van deur tot deur omdat
het drie koningen is! Kom dus zo goed mogelijk verkleed
als één van de drie koningen!

Jullie mama en papa zijn ook van harte uitgenodigd
op de nieuwjaarsreceptie vanaf 11u in onze lokalen.
HOERA!

Zondag 15 januari 2012 van 9u30 tot 12u:
Spelletjes om het warm te krijgen
Als ik aan winter denk, dan denk ik aan koud.
En koud is niet leuk! Daarom gaan wij
vandaag er voor zorgen dat iedereen het
warm heeft.
Zondag 22 januari 2012 van 9u30 tot 12u:
raadselvergadering
♫ hipperdepip HOERA ♫ vandaag is Julie jarig!!! Spijtig genoeg
zit ze nu achter haar boeken te studeren en kan ze er niet bij zijn.
Erg hé. In ieder geval is er nog andere leiding die wel kan komen
vandaag en voor jullie weer een kei toffe vergadering in elkaar
gestoken hebben. Ik kan jullie al 1 dingetje vertellen: het wordt
zeer mysterieus en raadselachtig!
Zondag 29 januari 2012 van 9u30 tot 12u: jongens tegen de
meisjes
Hou jullie vast aan te takken van de bomen
want vandaag wordt het hard. Héél hard. We gaan eens kijken wie
nu de beste zijn. De jongens of de meisjes. Ik denk dat ik al weet wie
er gaat winnen maar ga het toch lekker niet zeggen! Als je het wil
weten, kom dan maar gewoon naar de vergadering! 

Zondag 5 februari 2012: 9u30 tot 12u: hoe dapper zijn jullie echt?

Kapoenen!
Klein maar dapper!

Elke week
schreeuwen jullie over alle daken van Borsbeek heen dat
jullie klein en dapper zijn. Allemaal zeer cool en plezant, maaaaaar: hoe dapper zijn jullie
nu echt? Aan ons om dit uit te testen. Gooi al jullie troeven in de strijd en laat jullie van
jullie dapperste kant zien!

Zondag 12 februari 2012 van 9u30 tot 12u: valentijnsvergadering!
Vandaag hangt er liefde in de lucht! Dinsdag is het
namelijk valentijn en wij willen natuurlijk graag
hebben dat jullie super goed voorbereid zijn op deze
gigantisch mooie dag!

Zondag 19 februari 2012 van 9u00 tot 17u00: Winterwandeling!
Meer informatie: zie vooraan in dit boekje.
Zondag 26 februari 2012 van 9u30 tot 12u: oudervergadering!
HOERA! HOERA! HOERA! Vandaag mogen ook de mama’s en de papa’s komen meespelen
met ons! Wat vinden jullie daar van? Ik hoor sommige al zeggen: eiii neee toch niet mama
en papa! Andere hoor ik dan weer zeggen: jeeeeeeeeej mama en papa! Ik beloof jullie 1
ding: het gaat echt super leuk worden! Woehoew!
Vrijdag 2 tot Zondag 4 maart 2012: Groepsweekend!
Verdere info volgt via een brief!
WIST JE DAT?













het nieuwe jaar van start is gegaan?
Dat dit super leuk is
Maar dat Julie de eerste maand van het jaar moet
studeren?
Ze jullie daarom gaat missen?
Maar Annelies, Nicky en Ellen er nog zijn?
Jullie dus zeker goed verzorgd gaan worden?
Jullie daarom nog niet eens zullen merken dat Julie er
niet is?
Omdat zij zo’n goede leiding zijn?
Wij binnenkort weer op weekend gaan?
Dit een groepsweekend is?
Dit valt op 2-3-4 Maart
Je mama of papa dit alvast in de agenda moet noteren?





Dat ik nu ga stoppen?
Ik dag ga zeggen?
Daaaaaaaag!

Beste, ALLERGRAAFSTE Welpen !
Omdat wij uiteraard de coolste tak van de coolste scouts zijn, hebben we dan
ook weer een bangelijke planning voor jullie klaarstaan!
Zondag 8 januari van 9u30 tot 12u00: Cluedo-vergadering
Op oudjaar is onze lieve Ronny, het huisdier, vermoord teruggevonden :’( .

Omdat we dit natuurlijk niet zomaar laten gebeuren... Gaan we op zoek naar de
dader!
Zullen we hem vinden?
Voor de ouders is het vandaag vanaf 11u Nieuwjaarsreceptie onze lokalen: allen
welkom!
Zondag 15 januari van 9u30 tot 12u00: Verassing
Hoe wie zijn dat? Waar is onze leiding ? Wij willen onze leiding terug ?
Of nee wacht... ? Dit is eigenlijk ook wel superleuk !!!
Vandaag beste welpen hebben wij gezorgd voor bangelijk vervangleiding, wie ?
Gewoon komen….

Vrijdag 20 januari van 18u30-20u30: casino-vergadering
Vandaag is het casino vergadering. Dat betekent reuze leuke spelletjes en
amusement voor iedereen. En veel geld om te winnen/verliezen.

Zaterdag 28 januari van 19u-20u30: Omgekeerd-doen-vandaag

Jullie hebben het goed gelezen ja! Vandaag zijn jullie voor 1 keer een meisje en
Aurélie een jongen. Benieuwd wat dat gaat geven....

Zondag 5 februari van 9u30 tot 12u: 3dejaars-spel
Vandaag krijgen onze lieve 3de jaars de kans om een bangelijk spel ineen te
knutselen. We zijn benieuwd !!
Zondag 12 februari van 9u30 tot 12u: Ik zie wat jij niet ziet.
Oei,ik zie dus iets dat jij niet kan zien. Misschien kan je het niet zien, omdat je
door de bril van een ander kijkt dan? Of zie je dit door de vingers alsof je het
niet gezien zou hebben? Want als je het hebt gezien... ben ik echt wel gezien.
Snap je? Om het te snappen zeker komen!

Zondag 19 februari van 9u00 tot 17u00: Winterwandeling.
Meer informatie: zie vooraan in dit boekje!
Zondag 26 februari van 9u30 tot 12u: Pleinspelen.
Vandaag nog eens een ouderwetse vergadering vol pleinspelen, JIPPIE!
Vrijdag 2 tot Zondag 4 maart 2012: Groepsweekend!
Verdere info volgt via een brief!

Ciaokes, Raksha - Baloe - Kaa & Bagheera

Kabouters
2012, een nieuw jaar! Je goede voornemens zitten misschien nog
vers in je gedachten, of misschien ook niet. Die van ons alvast wel:
het tweede deel van dit scoutsjaar minstens even plezant maken als
het eerste. Doe ons er maar aan!

Zondag 8 januari van 9:30 tot 12:00: Op-de-planken vergadering +
nieuwjaarsreceptie!
Romeo, oh Romeo, waar ben je, oh Romeo?
Zijn of niet zijn, dat is de vraag.
Twee beroemde zinnen uit twee beroemde toneelstukken. Maar volgens
mij kunnen jullie dat toch veel beter. Kom het vandaag bewijzen op onze
prestigieuze talentenjacht. Met andere woorden: pret op de planken!
Dit is niet alles. Vanaf 11u is er nog een heuse nieuwjaarsreceptie,
inclusief hapje en drankje, waar alle ouders op uitgenodigd zijn. Dus
aarzel niet en kom het nieuwe jaar mee feestelijk inzetten!

Zondag 15 januari van 9:30 tot 12:00: La la la … alle kleuren van de
regenboog!
K3 zong iets dergelijks, meen ik
me te herinneren. Dat brengt
ons echter bij de vraag: welke
kleuren zitten eigenlijk in een
regenboog? Echte
wetenschappers als we zijn,
gaan we dat deze zondag eens
onderzoeken. Welke kleuren,
hoeveel kleuren, en wat kun je
allemaal met die kleuren doen? Kom af en je komt het te weten!

Zondag 22 januari van 9:30 tot 12:00: Lekker luieren in het lokaal
Luieren moet kunnen, zo nu en dan. Het laadt je innerlijke batterijen
weer op, zodat je weer verder kunt met nieuwe, groene, energie. Met die
filosofie in onze achterhoofd gaan we eens een keer lui doen.
Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Een pyjama, een slaapzak en één of
meerdere gezelschapspelletjes. Hopelijk heb je herlaadbare batterijen,
want er wordt vandaag genoeg geluierd voor minstens een heel jaar!

Zondag 29 januari van 9:30 tot 12:00: Recyclage, want het is nodig!
Het milieu staat ons bijzonder nauw aan
het hart. Tenslotte is er hier maar plaats
voor één Aarde en als die op is… wel, op
is op. We hebben graag wat ruimte om
leuke spelletjes te spelen. Als alles dus
vol ligt met rommel, is dat wel erg
jammer. Daarom gaan we vandaag die
rommel omtoveren tot iets nuttig, noem het maar magie. Neem alle
prulletjes, waarvan je dacht dat ze in de vuilbak thuishoren, vandaag mee
naar de vergadering.

Zondag 5 februari van 9:30 tot 12:00: Schieten met klakken en
buizen
We moeten ons dringend voorbereiden voor het ergste. Als de
vijandigheid tussen de welpen en de kabouters ooit het kookpunt bereikt,
komt het misschien wel tot een treffen! Daarom wordt het tijd dat we
jullie schietvaardigheid op proef te stellen. Wat is hiervoor beter dan
een degelijk klakkenbuizenspel? Inderdaad, niets!

Zondag 12 februari van 9:30 tot 12:00:
De zoete zondag
Kabouters zijn lekkerbekken, dat weet
iedereen. Ze lusten wel een snoepje of
tien… of twintig. Wat zouden jullie zeggen
als we een volledige vergadering wijden aan
dit zoete spul? … (pauze waarin je het mag
uitschreeuwen van plezier) … Dat hadden we

wel verwacht. Dus lekkerbekken, kom allemaal smullen en smekken op
onze heuse snoepjesvergadering!

Zondag 19 februari – 9u00 tot
17u00: Winterwandeling
Samen wandelen in de wijde wondere
natuur op een wit deken van de
winter, gewapend met een warme
sjaal, handschoenen en muts. Laat de
winterwandeling maar komen! Hopelijk
zijn jullie allemaal van de partij, want
ik moet toch een doel hebben om
sneeuwballen naar te gooien? Nee nee, hopelijk komen jullie allemaal,
want het wordt echt megatof! Meer info vooraan in dit boekje!
Zondag 26 februari van 9:30 tot 12:00: Spetterende waterpret
Spitter, spetter, spater, lekker in het water, maar we willen niet naar
huis, WANT: Vandaag gaan we zwemmen! Joepie! Maar omdat Borsbeek
nog steeds geen zwembad heeft en de fortvijver net iets te koud is, gaan
we vandaag ergens anders zwemmen. Om de kosten een beetje te
drukken, vragen we alle kabouters om €1 mee te nemen. En natuurlijk
zwemgerief, dat heb je ook nodig.

2,3 en 4 maart – verdere informatie volgt: Groepsweekend!
Jawel, het is eindelijk zover, het groepsweekend is daar! Zij die al mee
waren op vorige jaren, weten dat dit weekend vol geboekt staat met
plezier en leuke spelletjes. Het is DE kans bij uitstek om vriendjes te
maken bij de kapoenen, jonggidsen en gidsen. Dus kom allemaal mee!
Verdere informatie volgt in een brief!

En om in stijl af te sluiten, naar traditie: de Wist-Je-Dat'jes!
Wist je dat
- snoep vol zit met suiker?
- suiker slecht is voor je tanden?
- je dus best nooit thuis een snoepjesvergadering organiseert?

- het ook slecht is voor de portemonnee van je mama en papa?
- onze snoepjesvergadering dus een unieke gebeurtenis zal zijn?
- je daarom zeker moet komen?
- jullie leiding heel wat goede voornemens heeft genomen?
- sommigen misschien iets TE ambitieus zijn?
- wij hopen dat jullie evenveel genoten hebben van de feestdagen als wij?
- sommige leiding de kerstkalkoen nog altijd niet verteerd heeft?
- het dan ook een stevig beestje is?
- kalkoenen ongelofelijk grappig zijn?
- ze alvast nooit Idool of X-factor zullen winnen?
- maar misschien wel Komen Eten of Mijn Restaurant?
- Dit ondertussen wel genoeg kalkoengrapjes zijn?
- Dorien van Pelt nog steeds de grappigste volkjesleidster is?
- Zij er dan ook geen moeite voor moet doen?
- Ik hier ga stoppen?
- En wel nu?
- Doei?
Een allerstevigste linker,
Evelien

Bart

Michiel

Jongverkenners
8 januari 2012 9h30 tot 12h00

rok

Vandaag trekken we onze
aan en vliegen naar het westen. Nee, niet het verre
westen, maar wel naar Schotland.
Iedereen weet wel wat we gaan doen, zou je het toch vergeten zijn, zie dan maar
eens naar de reclame van
duidelijk.

William Lawsom. Dan wordt alles wel

Vanaf 11h00:
mogen jullie

ouders

nog gezellig een hapje komen eten en een glaasje

drinken op het nieuwe jaar. Dit zal doorgaan in onze lokalen. Dit is ook de ideale
gelegenheid om de leiding wat beter te leren kennen (voor de ouders dan).
13 januari 2012 20h00 tot 22h30

donker

Eindelijk, het is vroeg
buiten. Vandaag mag niemand zijn fiets vergeten!
Want we gaan naar het fort. Jullie moeten ook zien dat jullie

gecamoufleerd zijn, want je mag deze vergadering niet gezien
worden…
En vergeet ook niet jullie blaasvermogen te trainen.
Ja, vandaag gaan we klakkebuizen in het fort!
20 januari 2012 20h00 tot 22h00

Vandaag gaan we met grote flappen gooien.

Duizenden euro’s inzetten, en als we alles kwijt zijn, dan bedelen

we tot we terug een fortuin kunnen maken. Alles kan vandaag, dus zet zeker jullie pokerface op en breng jullie dikke
flappen mee (nee, dit moet geen echt geld zijn, namaak mag altijd). En onthoud:

“What happens in

DeScoutslokalen, Stays in DeScoutslokalen”.

27 januari 2012 20h00 tot 22h00

Trainen, trainen en nog eens trainen. Dat
moeten jullie voor deze vergadering doen. Jullie denken nu allemaal: wij zijn toch al

slim genoeg

genoeg. Wel dat is waar. Maar zijn jullie al
?? Vandaag
gaan we dit testen. Pak dus het blokken quiz boek maar al vast en begin de antwoorden
sterk

van buiten

maar al
te leren!!
Pas op, want de vragen kunnen over alles gaan…
4 februari 2012 19h30 tot 22h00
Omdat we dit jaar al heel veel hebben rondgelopen, gaan we vandaag eens zitten.
We gaan ploffen in de zetel en er zo diep inzakken dat we er niet meer uit kunnen
komen. Zelfs als we het zouden willen. Een groot scherm zal voorzien zijn. De

films mogen jullie zelf kiezen. Maar jullie moeten jullie keuze dan wel op
voorhand naar ons doorsturen zodat wij al een selectie kunnen maken.
Dus als je nog een goede film weet:

Jongverkenners@scoutsborsbeek.be
12 februari 2012 9h30 tot 12h00

Johnny

Vandaag is het
vergadering. Wij willen vetkuiven, leren frakskes en jeans broeken
zien(voor 1 keer moet eens geen groene of beige broek aandoen). Grease is wel wat
voor jullie tijd. Maar jullie ouders zullen deze film nog wel ergens onder

het

stof hebben liggen. Bekijk deze nostalgische film nog eens een
weet hou je eruit moet zijn.

zonnebril en tandenstoker niet.
dat het nog altijd scouts is en dat de kleren die je aandoet,

Vergeet zeker en vast de
Vergeet ook niet
ook

vuil kunnen worden.

19 februari 2012 van 9u00 tot 17u00

Vandaag gaan we iets terug doen dat lang
geleden is. We gaan terug op

winterwandeling! Dit is een wandeling die we
met heel de groep gaan doen. Ouders zijn
zeker en vast ook welkom. Het zou zelfs
super zijn als deze meegaan. Boterhammen,
een koek en drinken niet vergeten.
Voor meer informatie kan je vooraan in dit boekje kijken. Het is zeker de moeite om
mee te gaan en de beentjes al wat te oefenen voor het echte werk op kamp begint!
25-26 februari 2012: 1 of 2 shiften

Dit weekend is het oosterse
avond. Dit is onze
sponsorslag van het jaar en
het is dus zeer belangrijk
dat al jullie ouders, vrienden
en familie komen eten. Zo
kunnen we in het jaar en op
kamp een extraatje doen.
Shiften en extra info volgt
nog.
2-3-4 maart 2012 Groepsweekend
Meer informatie volgt in een brief!

De Jongverkennerleiding,

Jasper, Floris
en Joris

jonggidskes
Liefste affe gurliez,
Wij wensen jullie een heel gelukkig nieuw jaar toe!
Hopelijk wordt het dit jaar even leuk als vorig jaar,
maar waarschijnlijk zelfs nóg leuker!
Jullie zullen wel heel veel leuke cadeautjes gekregen
hebben onder de kerstboom en van jullie ouders en
familie enzo, wij ook trouwens! En jullie zullen wel
heel veel pret gehad hebben tijdens de vakantie! Maar
nu is het terug menens wat scouts betreft, we hebben
jullie lang genoeg moeten missen!
Omdat wij niet kunnen wachten om de vergaderingen van dit nieuwe
jaar aan jullie voor te stellen, vliegen we er meteen in:
Zondag 1 januari: geen vergadering
Vandaag kunnen we allemaal lang uitslapen en daarna
nieuwjaarsbrieven gaan voorlezen voor de meter en de peter, dus het is
geen scouts vandaag!
Zondag 8 januari 9.30-12.00:
nieuwjaarsfeestje/ receptie
Hapjes & drankjes à volonté vandaag,
woohoow!
Ouders zijn welkom vanaf 11u00!

Vrijdag 13 januari 19.30-23.30: Freaky Friday
filmavond
Vrijdag de dertiende leek ons de ideale datum
om eens een old school filmavond te doen!
Neem maar zoveel films mee als je wil, en een
chipje of drankje is ook altijd leuk!

Vrijdag 20 januari 19.30-22.00:
So you think you can be the
voice of Borsbeek?
Ben jij het grootste talent van
Borsbeek? Kom het bewijzen
tijdens onze live show!

Zondag 29 januari 9.30-12.00: Johnny en Marina
sportvergadering
Als het jeukt, moet je sporten! Dat gaan wij dan
ook doen vandaag. Maar dat gaat absoluut niet in
ons uniform, dus kom in jullie meest sexy
trainingspakje!

Zondag 5 februari 9.30-12.00: navy's gone
bad
Foute mannen, jullie zullen er nog genoeg
mee geconfronteerd worden in jullie leven.
Om jullie daar al een beetje op voor te
bereiden doen we daar een vergadering rond
vandaag. Dat belooft!

Zondag 12 februari 9.30-12.00:
voorbereiding oosterse avond
Volgende week gaan we (hopelijk) heel
veel geld verdienen en mensen laten
genieten van heerlijke nasi en bami.

Daarom gaan we vandaag heel veel reclame maken!
Zondag 19 februari: winterwandeling
Doe jullie mooiste moonboots
maar aan, want we gaan op
wwwwinterwandeling! Het
wordt echt superleuk en
grappig, dus zie maar dat je
zeker aanwezig bent
vandaag!
De
gaat door
van de
Ah wandeling
en dit is heel
de dag,
9u00
17u00.
Iedereen
uren- zal
onze
liefste welkom!
Meer
informatie vind
vooraan
groepsleiding
nogjelaten
in
het boekje!
weten.

Zaterdag zondag 25-26 februari: OOSTERSE
AVOND!!!
Het is zover, de twee dagen waar jullie nu al
zo lang op aan het wachten zijn! Ow yeah,
onze oosterse avond! Maak veel reclame
(mail, facebook, chat, op straat,…), want:
veeeeeeeeeeeeel mensen = veeeeeeeeeeeeel
geld = veeeeeeeeeeeeel pret op kamp!!!
Shiften en andere praktische informatie
volgen nog.

Vrijdag zaterdag zondag 2-3-4:
GROEPSWEEKEND
“Amai wa ne grave foto!” denken
jullie waarschijnlijk, awel, die
heeft iets met het thema te maken.
Meer verklappen we nog niet,
buiten dat het dolletjes wordt!
Meer informatie volgt in een brief!

Ziezo liefste jonggidskes,
Dat was het weer voor deze twee wintermaanden.
Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons!
Ah en om een beetje de sleur te doorbreken, hebben we deze week geen
wist-je-datjes voor jullie.
MAAR omdat wij altijd wel wat van jullie willen weten, stellen wij voor dat
jullie allemaal minstens 3 leuke wist-je-datjes doormailen naar
jonggidsen@scoutsborsbeek.be. Deze zullen we dan allemaal in de
volgende taktie zetten! Zeker doen dus!!
En we sluiten af met een mooie foto:

Mwaa seg héé!

VERKENNERS
Zondag 25 december: geen vergadering
Zondag 1 januari: geen vergadering
Zondag 8 januari: DE MOL 9:30 – 12:00 + Nieuwjaarsreceptie
Velen van jullie hebben dat zalige programma gepresenteerd door
Michiel Devlieger nog nooit gezien, sommige hebben er al eens van
gehoord anderen al eens een aflevering van gezien. Dat is allemaal
goed en wel, maar er heeft nog nooit iemand meegedaan aan het
programma. Daar komt nu verandering in.
Ouders zijn welkom vanaf 11u voor een hapje en een drankje in onze
lokalen!

Vrijdag 13/01/12: Hetgigantischemegazottesupercoolemaargevaarlijkevergadering 20:00 – 22:30
Beste verkennertjes!
We gaan hier niet beginnen zeveren over het feit dat er een nieuw jaar is begonnen of over de goede
voornemens die we hebben genomen of om te pochen met wat we allemaal hebben gekregen van
de Kerstman, sneeuwman, whatever…
Vandaag krijgen jullie van ons de eerste missie van het jaar!
De informatie over deze missie blijft nog een goed bewaard geheim tot de dag van de missie zelf.
Wij hopen dat jullie allemaal paraat staan! PS: Soldiers!!! Put on your camo!
Vrijdag 20/01/12: Kuifje en de slag om het gouden ei 19:00 – 21:30
Wtf!!! Dit wordt een geniale vergadering! Ik ben
gisteren Kuifje tegengekomen in de Noxx, das echt ne
zotte gast! Hij heeft iedereen heel den avond
getrakteerd, zelfs de mensen dat hij niet kende. Maar
dus toen we in de VIP waren vertelde hij me dat hij een
opdracht had voor ons. Dit is jullie 2de missie van het
jaar. Hij mocht mij er nog niet veel over vertellen alleen
dat het ging om een gouden ei.
IK zelf eet liever gewone eieren. Liefst nog met spek.
Dus vraag me niet wat Kuifje wil doen met een gouden
ei, maar ik kan wel vertellen dat dieje jongen
sterallures heeft van hier tot in Tokyo.

Vrijdag 27/01/12: De advonturen van Fellaini: DE ZONNETEPEL
Bovenstaande mopje is weggelegd voor de fanatieke striplezer.
Ik ben vorige week zaterdag ben ik naar de uitreiking geweest voor sportpersoonlijkheid van het jaar.
Het is zot dat deze uitreiking zo vroeg valt dit jaar, maar dat komt omdat ze toch al wisten dat de
winnaar van dit jaar Jony Vereycken ging zijn. Vandaar hebben ze het vervroegd. Das logisch want
iedereen weet hoe moeilijk het is om te wachten op ne cadeau als je al weet wat het is.
Maar dus ik ben de Fellaini daar tegengekomen en die had een missie voor ons. Natuurlijk!
Iedereen weet dat dieje fantastisch goed kan sjotten, maar hij vertelde dat hij in de underground
streetsoccer weldegelijk suck. Hij heeft gevraagd aan ons om voor hem het FAFI FOORBAL tournooi
te winnen. Dit is al de 3de missie van het jaar.

Zondag 5 februari: CASINO ROYAL 9:30 - 12:00
Ik zou liegen moest ik zeggen dat ik gisteren Dén
James ben tegengekomen.
Mannekes, moet ge is wat weten? Ik ben gisteren
James Bond tegen het lijf gelopen.
Maar het feit is dat ik niet weet wie van de 1000000
Jamesen dat ik ben tegengekomen.
Maar dus daar gaat het helemaal niet om. Ik moet
met spijt toegeven dat hij voor ons helemaal geen
missie had. Om eerlijk te zijn, Hij is niet meer wat em
geweest was. Om te beginnen zag hij er niet uit. Dieje
arme jongen is werkloos, zit aan den drank, coke,
speed whatever…
Het gaat er dus niet goed mee hé.

Maar dus hij heeft geen missie voor ons, wij hadden gewoon nog is zin om te gokken.

Zondag 12/02/12: Harde papies vergadering
Vandaag gaan we OLD SKOOL HIPIEDIEHOP! Be prepared!!!
Zondag 19/02/12: Winterwandeling van 9u00 tot 17u00:
Iedereen welkom, ook de ouders! Meer informatie vind je vooraan in dit boekje! Be there! Wij zullen
er ook allemaal zijn!

Zondag 26/02/12: seventies sportvergadering.
Ik wil terug naar de tijd waar sporters, voetballers en pingpongers nog snorren hadden. Vandaag
gaan we voor een seventies sportvergadering.

Jongens ik moet hier een einde beginnen breien aan men boekske, maar ik vrees dat ik te weinig
plaats ga hebben. Maar geen nood ik ben tegenwoordig echt wel mee met nieuwe technologieën dus
ik los het dan maar zo op:

Weekend van 2-4 maart 2012: Groepsweekend!
Meer info volgt nog in een brief!
Adios amigos!
JONY VEREYCKEN AKA RIJKE LUISKINDJE – JEHAN AKA CHEF – KLETTEKE AKA KLETTEKE

(De GOUDEN)

ALRIGHT GUY!
Kijk eens aan, wederom een dolle woordspeling als titel! Ik zou toch graag even van de gelegenheid
gebruik willen maken om Herman Paint te bedanken voor de illustratie hierboven, degenen die zullen
volgen en die uit de voorbije Takties. Merci, Herman!
Goe, voor we overgaan tot de orde van de (zon)dag moet me een muzikale kwestie van het hart. Ik
ben zoals 1000 anderen op de Spotify trein gesprongen en ik vind dat eigenlijk ni slecht! Die Frank
Spotify (oprichter van het gelijknamige programma, true story…) is ne grote meneer!
Anyhoo,
het moet gezegd: de voorbije maanden waren echt IDEAAL! For reals, ‘k denk dat het scoutsjaar
voorbij dendert als nen trein! Alle acties die we ondertussen al ondernomen hebben, gaan er ook
voor zorgen dat wij in Portugal als nen trein vol dolle pret voorbij zullen denderen! Of op Segways,
dat kan natuur lijk ook ;). Ik hoop eigenlijk dat we apen gaan zien in Portugal, maar ik weet niet of ze
dat daar hebben … Het komt er eigenlijk op neer dat de leiding nogal content is op de moment!
Daarom willen we ook aan jullie de vraag stellen: IS IEDEREEN NOG GELUKKIG ???
Als dat het geval is, kunnen we overgaan tot wat er de komende maanden zal volgen: hopen en
hopen plezier! Tot zondag!

Zondag 8 januari: THUIS vergadering!
Zie het vorige boekje voor deze vergadering! Het is eveneens nieuwjaarsreceptie voor de ouders
vanaf 11U00 in onze lokalen! Wij zien jullie graag daar!
Vrijdag 13 januari: 19u30 – 20u00  GEZELSCHAPSSPELLETJES
Terwijl ik dit schrijf, zitten jullie met jullie neus in de boeken omdat het examentijd is. Nu, wanneer
jullie dit lezen, zitten wij in den blok. (Helaas heeft ‘den blok’ en ‘den Blokker’ niets met elkaar te
maken. Het zou anders wel leuk zijn…) Daarom zijn we genoodzaakt om de vergadering van vandaag
’s avonds te plannen. Zoals hierboven in koeien van letters (zie de afbeelding hieronder) geschreven
staat, gaan we gewoon gezellig gezelschapsspelletjes spelen. Enkele dolle klassiekers zijn uiteraard
Pim Pam Pet, Time’s Up, LEVENSWEG (euh… awesome!), Ben ik een banaan? (dat is geen vraag he,
dat spel heet zo…), Jungle Speed, … Noem maar op! MAAAHAAAAAAR, er is blijkbaar iets nieuws op
de markt en serieus, wie daarvoor kan zorgen krijgt echt EEUWIG respect! Er is blijkbaar … hoo
jongens … EEN THUIS BORDSPEL! Mocht dat aanwezig zijn, ga ik echt mega-enthousiast zijn! Anyhoo,
gezelschapspelletjes zijn altijd ideaal, dus dolle pret verzekerd!
Ter illustratie nog even den Thuisquiz en ‘koeien van letters’:
(Thuis quizspel)
(Koeien van letters)

Zondag 22 januari: 9u30 – 12u00  SCHAATSEN
Als het ’s winters gevroren heeft, liggen alle vijvers en meren bedekt onder een dikke laag ijs en
daarom gaan we naar de Ruggeveld vandaag! We spreken op de scouts af met de fiets en de kleine
bijdrage van €4 om al dit plezier te bekostigen. Blijkbaar doet het nationale Curlingteam van België
het nogal goed op het EK, dus misschien kunnen wij ook onze veegtechnieken wat bijschaven
vandaag ;).
Voor wie niet goed weet wat Curling juist is: http://www.youtube.com/watch?v=CM5mFH3_Qhs
(checkt hoe mental dat die griet wordt :D)
Zondag 29 januari: 9u30 – 12u00  IEDEREEN BEROEMD-VERGADERING
Dat jullie stuk voor stuk ongekende Singstartalentjes zijn, heeft het Kerstfeestje ondertussen al
uitgewezen, maaaaaar zijn jullie ook klaar voor het échte werk ? De Woody is eigenlijk met een
onwaarschijnlijk geniaal idee op de proppen gekomen en we willen een beetje zien of we dit echt
kunnen realiseren. Jullie denken nu allemaal: Euh, wtf ? (Want het is duidelijk cool om dat zo af te
korten.. Yeah!) Maar we gaan nog niet verklappen wat we juist van plan zijn. Anyhoo, het is heerlijk
om zo vaag te blijven en jullie in spanning te houden :D. Na de Ziekenthuis-vergadering van 8 januari

gaat dit wel jullie tweede grote kans zijn om beroemd te worden! Wie nu totaal op het puntje van
zijn stoel zit, kan niets anders doen dan afzakken naar het Mertensplein om uit te dokteren wat we
vandaag gaan uitspoken. Wie nog niet doodgaat van de spanning … moet volwassen worden en leren
om enthousiaster te zijn over wat de leiding zegt! NAH!
Zondag 5 februari: 9u30 – 12u00  BORSBEEK WERELDSTAD-VERGADERING

(de kracht van de slogan gaat
op deze manier wel wat
verloren…)

Iedereen kent ongetwijfeld het verwijt dat Antwerpenaren
arrogante zakken zijn die alleen maar vol lof over zichzelf en hun
stad spreken. Dat is ook zo! Wat hen echter ontgaat, is dat het
échte culture, economische en politieke centrum van het land de
laatste jaren een 5-tal kilometer is opgeschoven. We hebben het
uiteraard over de bruisende metropool die Borsbeek is! For reals,
wij hebben ALLES in Borsbeek: zonnebankcentra, cafés, bakkers,
ne Carrefour, kerken, universitairen, scholen, een ziekenhuis (ons
moeder is echt een goeie verpleegster), ziekenthuis, TER SMISSE
(inderdaad!) parken, openbaar vervoer, postbodes, (jullie
begrijpen dat ik zo nog wel even kan doorgaan… ), rockbands,
jeugdbewegingen, bendes, de fontein, enzovoort… ! Een zee
ontbreekt nu wel, maar wie ni content is met de Fortvijver is
gewoon ne muggenzifter! Anyhoo, vandaag gaan we ontdekken
en bevestigen wat een wereldstad Borsbeek wel niet is.

“Oh Oh Borsbeek, mooie stad, rond het fonteintje…”

Zondag 12 februari: 9u30 – 12u00  FAT BASTARD-VERGADERING
Oke, ears to this! Ge moet u effe voorstellen hoe hilarisch het moet
zijn om voor één dagje als Fat Bastard van Austin Powers door het
leven te gaan. Met dit in het achterhoofd gaan we vandaag spelletjes
spelen als echt onwaaaaarschijnlijk zware pappies! Maar echt van die
giganten! “So what’s the dealiojojo ?” Het is de bedoeling dat
iedereen zichzelf zo log, zwaar en gigantisch mogelijk maakt! Dus
steek uw kleren vol truien, kussens, slaapzakken, boter en karnemelk,
matjes, zetels, hooibalen, … (ook dit kan nog wel even doorgaan) om
het u zo minst mobiel mogelijk te maken! Ge zou nog wel moeten
proberen om uw hemd en uwe das aan te houden, maar dat kan geen
probleem zijn. Voor wie nog niet volledig mee is met het concept, kan
gerust even naar rechts kijken. – Doe maar .. – En dan zal ondertussen
wel duidelijk zijn wat de algemene idee is . Wie zichzelf nen baard
wil aanplakken, dat mag altijd. Of een snor ofzo. Ge ziet maar …
Anyhoo, de goede pretmaker heeft ondertussen al verstaan dat dit
denkelijk HI-LA-RISCH wordt! Iedereen present voor ZWARE pret!

Zondag 19/02: WINTERWANDELING van 9u00 tot 17u00
De groepsleiding heeft – en terecht – een oude traditie terug in ere hersteld. Vandaag is het dan ook
winterwandeling. Aanwezigheid wordt ten zeerste geapprecieerd! Meer informatie vind je vooraan
in dit boekje. En dat komt goed uit, want mijn blad is een beetje vol! HOERA!
Zondag 26/02: 9u30-12u00  EPIC MEAL-VERGADERING
Hm, misschien had deze vergadering voor de vorige moeten komen, want qua oorzaak-gevolgtheorieën zitten we nu wat in de knoop… Soit, vandaag gaan we koken! Hoera! Maar we gaan niet
zomaar koken. Ik weet niet of jullie het programma ‘Epic Meal Time’ kennen ? Dat zou nogal ne
Youtube-Hit zijn. WOW, effe iets anders! Youtube is helemaal veranderd ?! Ik vind dat eigenlijk wel
niet slecht! Alleen jammer dat zo dat pictogrammeke ook veranderd is. Maar goed gedaan van
Meneer Youtube (ik denk dat ’t volledig ‘Frank Youtube’ is …) Soit, terug naar den Epic Meal time…
Dus, dat zou nogal bekend zijn. Wij kennen het echter niet, dus reden temeer om het eens te leren
kennen he. Van wat ik er van begrepen heb, maken die gerechten zoals Lasagna met hamburgers en
Kalkoen met spek enzo. Nu, dat gaan wij wel beter doen! Ik heb al wel zin om alles wat we maken
met chocolade te overgieten! En oh met slagroom enzo! Hm Hm Hm! Jullie hebben alvast begrepen
dat ’t behoorlijk decadent omgaan met eten zal worden. Qua boefvergadering kan dit wel tellen,
denk ik! Graag tot dan!

+
+
(En wederom kunnen we spreken van een
onovertrefbaar staaltje Word-kunsten!
Qua opmaak zit het hier wel snor …)

+

Vrijdag, zaterdag, zondag 2-4 maart: GROEPSWEEKEND
YEEEES! Als afsluiter van twee maanden vol vergaderingen waar ik op voorhand echt al
belachelijk veel zin in heb, gaan we nogmaals op weekend. Dit keer met de volledige groep.
Toch steeds een bekroning voor al het goede waar de 70 voor staat! Meer informatie zal
jullie nog worden meegedeeld in de vorm van een briefje! Wij hopen dat iedereen meegaat!
WIST-JE-DATJES
Zo liefste gidskes, dan rest ons nu niets anders dan het boekje traditioneel gewijs af te
sluiten met enkele leuke weetjes. Wij hebben al enorm veel zin in de komende maanden,
hopelijk jullie ook !
Wist je dat …
… de maand november op scoutsgebied dikwijls vol traditie zit ?
… ik de marsepeinverkoop, kaas- en wijnavond en groepsdag bedoel ?
… de Notorious B.I.C.’s enorm in de smaak vallen ?
… dit niet alleen bij ons is ?
… maar ook bij de mensen die ze effectief kopen ?
… Herman Paint helemaal geen fictief personage is ?
… hij effectief de illustrator van het boekje is ?
… hij dit doet uit liefde voor de scouts ?
… Alfred Googleafbeeldingen hierbij ook soms helpt ?
… bedrijven dikwijls worden vernoemd naar hun oprichter ?
… we hier enkele voorbeelden van hebben gezien ?
… bv. Frank Youtube, Frank Spotify, Alfred Otto (uitvinder van de auto), Germain Waspoeier,
enzovoort.
… ik zo nog wel even kan doorgaan met het opsommen van bekende bedrijven ?
… johnen op ’t Fort tijdens klakkebuisspelletjes meestal debielen zijn ?
… de Red Hot Chili Peppers naar Werchter komen ?
… zij nog steeds de beste band OOIT zijn ?
… het wel jammer is dat John Frusciante gestopt is als gitarist bij de RHCP ?

… hij nogal een voorbeeld is voor sommigen ?
… Drive By Heroes naartschijnt nogal een goed groepke zou zijn ?
… ze momenteel hun eerste split doormaken, aangezien hun zanger/gitarist in Zuid-Amerika
zit ?
… we terug even overschakelen naar scoutsgerelateerde zaken ?
… de voorbije maanden echt onwaarschijnlijk leuk waren ?
… er enkele vergaderingen sterk uitstaken ?
… maar één ding ons het meeste is bijgebleven ?
… wij er dan ook ENORM content mee zijn ?
… we het zelf helemaal niet hebben opgedrongen ?
… het hier uiteraard gaat om ongekende liefde ?
… ik nu zal verklappen wat het is ?
… wij zo blij zijn dat jullie DEREK ZOOLANDER in het hart hebben gesloten ?
… hij jullie ook graag ziet ?
… hij meer dan één ‘look’ heeft ?
… hij dit weer bewezen heeft met ‘Magnum’ ?
… jullie liefde voor hem terecht is ?
… wij daarom nog grotere fan van jullie zijn ?
… we nog steeds naar Portugal op kamp gaan ?
… dit met al deze liefde enkel een TOPKAMP kan worden ?
… ik er nu mee ophoud ?

LIEFDE VAN DE LEIDING!
Karen, Woody & Rienzo !
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GSM
0479/84.44.03
0473/68.06.77
0478/61.02.82

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

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

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

Kapoenenleiding
Naam
Julie Baeten
Nicky Mariën
Annelies Claessens
Ellen Cantraine

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

Welpenleiding
Naam
Yannick Van Houtven
Ward Mortelmans
Aurélie Pierre
Mathias Teuwen

Jonggidsenleiding
Naam
Margot De Palmeneire
Ellen Liekens
Joren Van de Vondel

