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

Beste ouders en leden!
Het jaar 2012 is ondertussen al goed op weg en dat betekent dat er al veel leuke vergaderingen voorbij
gevlogen zijn … maar ook dat er nog nieuwe vergaderingen zitten aan te komen, hoera! Dit is immers het
voorlaatste boekje van dit scoutsjaar, maar niet getreurd: ook dit boekje zit vol met leuke vergaderingen,
weekends, fuif voor de oudere leden (en hun vriend(inn)en) en ongetwijfeld telkens een hoog
amusementsgehalte op zondagvoormiddag!
Een klein overzichtje van de belangrijkste activiteiten die er in dit boekje gepland staan:
Groepsweekend: 2-3-4 maart (Inschrijven via de website noodzakelijk!)
Lol-weekend: 23-24-25 maart: de leiding trekt er een weekendje op uit voor leiding-onder-leiding
en dus heeft iedereen hier een weekendje vrijaf
Mucho Mojito: 30 maart: onze jaarlijkse fuif (een deel van de winst gaat naar de jongste takken
omdat zij geen geldactiviteit doen, het andere deel gaat naar de groep voor spelmateriaal e.d.).
Normaal wordt er in april ook een playbackshow en eetdag georganiseerd. Vanwege de lage opkomsten
afgelopen jaren, is er beslist om dit concept niet meer te volgen en te veranderen in twee nieuwe
concepten:
- Brunch op zondagvoormiddag: 22 april
- BBQ op het einde van het scoutsjaar, na de groepsdag op 1 juli
Over beide concepten krijgt u ongetwijfeld meer uitleg door de vriendenkring via mail, via brief of in de
volgende nieuwsbrieven.
Ook de quiz zal dit jaar naar achteren opgeschoven worden vanwege drukke agenda’s
in april van ons organiserend quiz-team. De quiz zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 1
juni in het JOC. We hopen u uiteraard allemaal te mogen verwelkomen op deze
jubileumeditie: “10 jaar kwis”! Nodig al uw vrienden uit en vorm een ijzersterk quizteam deze avond. Meer informatie krijgt u uiteraard nog in het volgende boekje en via
de nieuwsbrief.
De kampdata voor juli 2012 zijn bekend. Hieronder een overzichtje met alle data:
Kapoenen
21/07 => 28/07
Welpen
21/07 => 31/07
Kabouters
22/07 => 31/07
Jongverkenners
18/07 => 31/07
o derdejaars JV 17/07 => 31/07
Jonggidsen
18/07 => 31/07
o derdejaars JG 16/06 => 31/07
Verkenners
15/07 => 29/07
o derdejaars VK 14/07 => 29/07
Gidsen
12/07 => 26/07
Met de nieuwe lidkaarten van Scouts & Gidsen Vlaanderen (‘Generatie Wij’) kan u in de scoutswinkel
(Hopper) en de chirowinkel (De Banier) korting krijgen. U hoeft enkel uw lidkaart van dit werkjaar voor te
leggen en de korting wordt direct verrekend. Heeft u nog geen lidkaart? Vraag er achter bij uw leiding!
Mocht u nog met vragen zitten, aarzel niet om ons te contacteren! (groepsleiding@scoutsborsbeek.be).
Stevige 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.
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.

Dag allerliefste kapoenen, hier zijn we weer met een boekje vol pret! Wat zeggen we dan?
(het antwoord kan je vinden in het volgende raadsel)

ANTWOORD:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vrijdag 2 tot zondag 4 maart 2012: GROEPSWEEKEND!
 Verdere info volgt nog in een brief!

Zondag 11 maart 2012: 09.30u - 12.00u
Trek allemaal je sportpak aan, want vandaag gaan we sporten!

Zondag 18 maart 2012: 09.30u - 13.00u (!)
Breng vandaag allemaal een schort, handdoek en €3 mee, want we gaan KOKEN!!!
 Gelieve ten laatste 14 maart te laten weten of je kan komen, zodat we rekening kunnen houden
met de inkopen.

Zondag 25 maart 2012: geen vergadering
Vandaag zijn wij er als leiding niet, omdat we met alle leiding van onze scouts op weekend zijn. Tot
volgende week!

Zondag 1 april 2012: 09.30u - 12.00u
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Zondag 8 april 2012
Vandaag mogen jullie paaseitjes rapen, het is dan ook GEEN vergadering.

KLEUREN MAAAAAAAAAAAAARRR!

Zondag 15 april 2012: 09.30u - 12.00u

?
Zondag 22 april 2012: 09.30u - 12.00u
Vandaag gaan we lekker luieren in het lokaal, breng allemaal een slaapzak of een dekentje mee!

Zondag 29 april 2012: 09.30u - 12.00u
Hopelijk is het deze keer wel goed weer want we gaan naar verschillende:

+ EN
Zondag 6 mei 2012
Kapoenendag, vandaag gaan we plezier maken met alle kapoenen van heel Antwerpen!
 Verdere info volgt

WIST JE DAT?
Dit het voorlaatste boekje is?
Paaseitjes heel erg lekker zijn?
Je er niet teveel van mag eten?
Het slecht is voor je
?
De jongens gewonnen zijn tegen de meisjes op de “meisjes tegen de jongens”– vergadering?
Wij, de meisjes ons niet gaan laten doen?
Matisse en Tibo Thomas erg goed kunnen dansen?
De meisjes ook erg goed kunnen dansen?
Jullie de liefste kapoenen zijn van heel Antwerpen?
Het land?
De wereld?
Ik bijna ga stoppen?
Ik dan afscheid van jullie moet nemen?
Dit heel erg pijnlijk is?
Wij hopen dat jullie er allemaal zijn volgende vergadering?
Jullie of jullie ouders moeten afbellen wanneer jullie niet kunnen komen?
Wij jullie dan heel dankbaar zijn?
Ik nu echt afscheid ga nemen?
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG!!!!!!!!!!!!

DIKKE
-ANNELIESSSS – NICKYYYY – ELLEEEEEEEN – JULIEEEEEE-

Welpen
Aaaaah die Welpen! Zijn jullie klaar voor twee onwaarschijnlijke onverantwoorde onvergetelijke
maanden? Natuurlijk niet! Eerst moet ge is heel goed dit deel van het boekske lezen , herlezen en
uiteindelijk dromen over deze pagina’s zodat jullie helemaal klaar zijn voor de komende weken. Maart en
April zijn dan ook geen gewone maanden: het groepsweekend komt eraan , de ijskoude winter laten we
hopelijk achter ons voor de lente , de oh zo zalige paasvakantie , wouterdag en zoveel meer.. Wij hebben
uiteraard gloednieuwe fantastische vergaderingen voor jullie bedacht waar ge gewoon moet bij zijn! Dus
lezen die handel!!

( → hoe Simba over welpen denkt)

( → hoe dommeriken over welpen denken)

= Nice! → Hoe men over welpen moet denken

Groepsweekend! ( 2-3-4 maart 2012 )
We gaan dit weekend met z’n allen op groepsweekend! Dat wordt plezant! Verdere informatie krijg je nog
in een aparte brief.

Lego-vergadering ( 11 maart 2012 : 9.30u – 12.00u )
De ideale vergadering voor de welp die op zijn kamer duizenden van deze gekleurde blokjes heeft staan.
Ook jullie leiding heeft vroeger ( terecht) uren doorgebracht met deze steentjes om zotte kastelen en
forten te bouwen en nu dagen we jullie uit om mee te doen aan ons eigen legospel. In teams nemen jullie
het tegen elkaar op en de welpen met de beste bouwtechnieken en legotalent zullen overwinnen.

The battle of the cold-beek – vergadering ( 18 maart 2012 : 9.30u – 12.00u )
Vandaag herdenken we de dappere Borsbekenaren die onze prachtige gemeente verdedigden tegen de
wreede wommelgemnaren en duistere deurners. Natuurlijk zijn jullie bekend met de geschiedenis over het
ontstaan van de parel van Antwerpen die men ook wel eens Borsbeek noemt. Neen? Om het even op te
frissen : Het waren de Borsbeekse welpen die de oevers van de Koude Beek precies 100 jaar geleden met
hun leven verdedigde. Onder leiding van heer Borsman vochten de welpen als echte leeuwen en wonnen
uiteindelijk de zware strijd. Toen werd Borsbeek opgericht, genaamd naar heer Borsman en de Koude Beek
waar de veldslag plaats vond. Aldus, vandaag wordt deze historische dag herbeleefd! Een oorlog breekt
opnieuw aan in het fort aan de Koude beek…
Geen vergadering 25 maart 2012
Helaas geen vergadering vanwege een zogenaamd lolweekend ( Lukaku-Overheerst-Londen-weekend, wat
betekent dat er heel veel bueno’s moeten worden uitgedeeld en vandaar dat de leiding er niet zal zijn
vandaag) Jammer maar de wereld vergaat niet he ( alleja volgens de maya’s blijkbaar wel maar bon ge
snapt het zeker) .

Koop-Verkoop-vergadering ( 01 april 2012 : 9.30u – 12.00u ) Dit is geen grap
Dit is echt een graaf spel! Maffia,smokkelaars,politie,illegale praktijken, achtervolgingen,zware
verliezen,enorme winsten,ondergrondse handel en tonnen vol pret verzekerd! Maar dan ook echt heeeeel
veel pret niet zo een beetje en ook niet redelijk veel tot gewoon leuk nee echt super awesome-epic-nicetastisch veel pret.
Voila meer valt hier niet meer over te zeggen denken we..

Pasen – geen vergadering 08 april 2012
Vandaag zijn de Paashaas en de Paasklokken weer in ons landje en dan mogen jullie allemaal verstopte
paaseieren gaan zoeken bij de bomma’s en bompa’s. Ook wij gaan paaseieren zoeken, dus vandaag geen
vergadering.
Risk for real – vergadering ( 15 april 2012 : 9.30u – 12.00u )
Zoals het gezelschapsspel maar dan precies echt. Welke tak neemt de wereld over? Wordt groen kampioen
of is blauw gewoon te wauw? Die van geel zijn echter met veel en rood is ook niet snel dood. ( het niveau
van rijmen is schandalig slecht , onze excuses hiervoor )
Hollywood – vergadering ( 22 april 2012 : 9.30u – 12.00u )
Vandaag worden de laatste shots gedraaid voor de film :
Scoutswars : the return of the Willio episode XLWTFMLF. Jullie
zijn de regisseurs,de acteurs, de stuntmannen en het decor! We
rekenen op veel enthousiasme en creativiteit en een hoop
acteertalent. Aaaight?!
Zwerkbal – vergadering ( 29 april 2012 : 9.30u – 12.00u )
Ik had het er gistere nog met Emma Watson ( das die hete truffel die Hermelien speelt in de Potterfilms)
over mijn skills in het zwerkbal die sowieso beter zijn dan die van Ron Wemel. Ik scoorde dan ook direct en
ook het beuken ging vanzelf maar ze had al snel de gouden snaai te pakken(de bitch!). Achja ik pak ze wel
op het wk zwerkbal maar daarvoor zoek ik naar echte talenten! Pak vandaag daarom een bezem of stok
mee en bewijs uzelf! Aftrap @ mertensplein.

Wouterdag 06 mei 2012
Een superleuke en leerzame dag! Meer info volgt nog.
Voila , that’s all folks!

Baloe Kaa Bagheera Raksha

Haidiehowdie kabouters! We zijn al aan de voorlaatste taktie van het jaar
 Maar niet getreurd, want dat betekent dat wij weer twee maanden vol
dolle pret hebben gepland! Hoera!
Vrijdag 2 maart t.e.m. zondag 4 maart: groepsweekend
Dit weekend gaan we op weekend met de hele groep.
Sowieso leuk, maar meer informatie volgt met een aparte
brief. Denken jullie er aan om jullie in te schrijven?

Zondag 11 maart van 9.30 u t.e.m. 12.00u:
Klakkebuizenvergadering
Vorige keer is deze vergadering een beetje niet
doorgegaan omdat het toen veel te koud was, dus
proberen we het dit boekje nog een keer! Wij zijn al
benieuwd naar jullie tactische inzicht!
Zondag 18 maart van 9.30 u t.e.m. 12.00u: Playbackshow
Dit jaar is er geen playbackshow (omdat er
geen eetdag is), maar dat wil niet zeggen dat
wij dat zomaar laten gebeuren! Neem
vandaag jullie leukste CD’s en verkleedkleren
mee, want vandaag geven we er een mep op!
De mama’s en papa’s mogen een halfuurtje
vroeger komen, (om 11.30 u dus), zodat ze ons nog eens aan het werk
kunnen zien!

Zondag 25 maart van 9.30 t.e.m. 12.00u: geen vergadering
De leiding is op LOL-weekend (Leiding onder leiding). Dat betekent dat er
deze zondag jammer genoeg geen pret te beleven valt op het
Mertensplein. Maar we zien jullie snel weer!
Vrijdag 30 maart: Mucho Mojito
Vandaag is er hét feestje van de scouts, waarmee de leiding
centjes verdient voor het kamp. Jullie zijn een beetje te
jong,
maar
misschien
heb
je
een
zus/broer/neef/nicht/vriend/vriendin/mama/papa/… die
wel eens wil komen feesten!
Zondag 1 april van 9.30 u t.e.m. 12.00 u: Mysterievergadering
Vandaag wordt het tijd dat we een van de grootste mysteries uit de
geschiedenis van mysteries gaan oplossen! Zijn jullie er klaar voor?
Zondag 8 april van 9.30 u t.e.m. 12.00 u: Geen
vergadering
Vandaag is het Pasen, dus is het geen vergadering.
Wij wensen iedereen een zalig paasfeest!
Zondag 15 april van 9.30 u t.e.m. 12.00u: HOE
VETTIGER HOE PRETTIGER
Dé vieste, vettigste, smerigste vergadering aller
tijden! Doe vandaag liefst kleren aan die mama bij
aankomst meteen weg wil gooien, of waarbij ze het
niet erg vindt om die meerdere keren te wassen 
Zondag 22 april van 9.30 u t.e.m. 12.00 u:
Knutselvergadering
Knipsels hier, lijm daar, een likje verf hier maar vooral een
tekening daar… Vandaag ontstaan er grootse kunstwerken!

Zondag 29 april van 9.30 u t.e.m. 12.00 u:
Quizvergadering
Train jullie hersenen maar al, leer alle hoofdsteden in
de wereld vanbuiten (niet echt doen é), en leer de
top 20 van www.moeilijkewoordjes.nl vanbuiten:
vandaag wordt er gestreden om de titel van ‘slimste
kabouters’!
Zondag 6 mei: Wouterdag (uren volgen nog)
Vandaag is het Wouterdag. Ja, dat betekent
dat we met onze welpen gaan spelen, maar
ook met alle andere kabouters en welpen
uit het district. Omdat dit een groot
gebeuren is, zouden wij graag hebben dat
jullie op voorhand laten weten of jullie
meegaan. Info volgt nog!

Wist-je-dat:
Wij deze zomer ook op een groot kamp gaan?
Dit van 22 juli t.e.m. 31 juli is?
Dit ook op een supercoole plek is?
Het kamp sowieso superleuk wordt?
Wouterdagen erg leuk zijn?
Dit is omdat je ook eens mensen uit de klas tegenkomt (die in een
andere scouts zitten)?
Wij natuurlijk wel de beste scouts zijn?
Wij (tijdelijk) een nieuwe leidster hebben?
Zij komt oefenen voor volgend jaar?
Jullie sowieso de braafste kabouters zijn die zij ooit gezien heeft?
Wij al erg uitkijken naar zondag?
Olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?

Ik niet zeker weet of dat waar is?
Een mier niet kan doodvallen?
Het internet rare weetjes bevat?
Ik ga stoppen?
Tot volgende week!
Een stevige linker,
MichielBartEvelien

JONGVERKENNERS
2-3-4 maart 2012

Dit weekend is het groepsweekend, dat betekent dat we dit weekend ons weer super gaan
amuseren! De groepsleiding zal hierover meer info hebben en dus krijgen jullie nog een
brief van ons. We kunnen al wel zeggen dat het anders dan anders zal zijn. Dus zeker
allemaal komen en vergeet geen goede schoenen, rugzak en goed humeur mee te
nemen!

11 maart 2012 - 9h30 tot 12h00

Nadat we ons hebben uitgeleefd op weekend met de luxe van een lekkere chauffage en
dergelijke, gaan we jullie vandaag leren overleven met het absolute minimum. Jullie leiding
ziet graag naar discovery channel en heeft hier dan de nodige kennis opgedaan die we
vandaag aan jullie gaan overbrengen.

18 maart 2012 - 9h30 tot 12h00
Vandaag gaan we het afbollen op de scouts. Wat nu weer, hoor ik jullie al denken. Ja, we
gaan het letterlijk afbollen op de scouts! Dus neem zeker allemaal iets mee om mee te
bollen, hoe zotter hoe liever, maar liever niets gemotoriseerd, want daar moet je 16 voor
zijn en dit zijn jullie niet…Zoals jullie waarschijnlijk al kunnen raden, is het vandaag alles
op wieltjes vergadering!

23-24-25 maart 2012
Geen vergadering deze week…Omdat ik weet dat jullie nu al bijna in traantjes zijn, zal ik
jullie ook nog het goede nieuws vertellen. Uw leiding heeft heel het weekend vergadering.
Nee, geen echte vergadering, de leiding gaat dit weekend op lol-weekend. Dit houdt in dat
we ons op een scouts-verantwoorde manier gaan amuseren.
Natuurlijk willen jullie allemaal mee, maar dit mag niet. Maar als jullie over enkele velen
jaren zelf leiding zijn, dan mogen jullie wel mee op dit weekend.
Dus treur niet, kijk gewoon uit naar wanneer je zelf mee mag en tot dan vragen jullie je
maar af wat jullie leiding dit weekend gaat doen…

1 april 2012 - 9h30 tot 12h00

Vandaag is het éénaprils-vis-mopjes-dag-vergadering. Vandaag wordt niets anders dan grappen en grollen.
Mopjes boekjes en cartoons en alles wat grappig is met prentjes, neem het zeker en vast
mee, want wie weet willen we er wel iets super mee doen. Zoals jullie in een cartoon
stoppen..

8 april 2012
Horen jullie de klokken al luiden, zijn alle wortels al verstopt in huis? Want vandaag komen
de klokken en de paashaas weer. Vermits op deze dag de bomma’s altijd vragen om langs
te komen (dit omdat ze alle chocolade die ze hebben gekregen zelf niet op krijgen) , zal
het vandaag geen vergadering zijn.

15 april 2012 - 9h30 tot 14h
Het is iets langer vergadering vandaag, joepie. Wat we vandaag gaan doen is de grootste
verrassing van heel het jaar, want het is iets heel speciaal, iets dat nog nooit is gedaan in
de scouts, en ook iets dat waarschijnlijk nooit meer gedaan zal worden!
Dus zeker komen, bereid jullie wel op vanalles voor en vergeet niet een goede koek en
drinken mee te nemen indien je dorst zou krijgen. Ook jullie fiets zal vandaag van pas
komen.

22 april 2012 - 9h30 tot 12h

Vandaag gaan we nat worden. We hebben aan Frank gevraagd om het te laten regenen
en hij zei dat dit in orde zal komen. Daarom gaan we vandaag dus zwemmen. Vergeet
jullie fiets niet en een zwembroek die past zou ook wel leuk zijn… Let er wel op de je een
zwembroek tot boven de knieën meeneemt, want anders zal dit een zeer saaie
vergadering voor jullie worden.

29 april 2012 - 9h30 tot 12h
Vandaag gaan de derdejaars iets voor ons organiseren. De derdejaars zullen nu denken,
HUH??. Geen nood, we zullen jullie nog contacteren om vrijdag of zaterdag of na de
vorige vergadering samen te komen in het lokaal om deze vergadering voor te bereiden.
Hierover horen jullie dus nog meer..Natuurlijk mogen jullie zo vriendelijk zijn om ons dit de
vergadering hiervoor nog aan te herinneren. Dus denk al eens na wat voor een spel je zou
willen doen, zodat we al jullie ideeën in 1 zot spel kunnen gieten.

4-5-6 mei 2012
Dit weekend is enkel voor de derdejaars onder ons; de eerste- en tweedejaars hebben
een weekendje vrij. Met de derdejaars gaan we op duodagen (een weekend met alle
derdejaars jonggidsen & jongverkenners van de omliggende scoutsgroepen). Leg je haar
maar netjes in de gel, zodat je indruk kan maken! Verdere informatie volgt nog in een brief.

Jullie leiding
Jasper, Joris en Floris

JONGGIDSEN
Vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4 maart 2012: GROEPSWEEKEND
Meer info volgt via brief!

Zondag 11 maart 2012 van 9u30 tot 12u00: klakkebuizenspel
Omdat jullie er al zo lang voor zagen en
omdat het ook gewoon echt wel heel leuk is,
gaan we vandaag nog eens pret hebben met
klakkebuizen. Dat wordt awesome! Zorg dat
je een beetje gecamoufleerd naar de scouts
komt, want met opvallende kleren ben je een
ideaal doelwit.

Zondag 18 maart 2012 van 9u30 tot 12u00: City parade & playbackshow
Wij vinden het heeeel jammer dat er dit jaar geen
playbackshow/eetdag meer is, en daarom gaan wij
met de meisjestakken stiekem tóch een playbackshow
doen. Dus oefen thuis nog maar eens al uw dansskills die
je geleerd hebt op groepsweekend!
Daarnaast gaan we ook meelopen/-dansen in de ‘city parade’
van de gidsen! Wat dit allemaal inhoudt, zal je nog wel zien. Het wordt in
ieder geval een onvergetelijke ervaring, dus zeker komen!!

Zondag 25 maart 2012: geen scouts want de leiding is op LOL weekend
Soms hebben wij als leiding ook wel eens plezier
zonder jullie. Dit weekend zijn wij op
leidingsweekend, dus jullie kunnen eens
uitslapen!

Zondag 1 april 2012 van 9u30 tot 12u00: 1 april vergadering
Mopjes uithalen is altijd leuk, dus bedenk al
maar goede fratsen die je kan uithalen want
vandaag wordt lachen-gieren-brullen!

Zondag 8 april 2012: geen scouts want het is Pasen
Vandaag is het Pasen, dat wil zeggen
dat we paaseieren moeten zoeken en
ook nog eens een keer kunnen
uitslapen, ideaal!

Zondag 15 april 2012 van 9u30 tot 12u00: Wat als?
Wat als de scouts een bouwbedrijf was? Wat als
iedereen eerlijk was? Wat als wc’s nooit waren
uitgevonden? Wat als het leven een R&B-clip was?
Kom het vandaag allemaal ontdekken!

Zondag 22 april 2012 van 9u30 tot 12u00: zeepkistenrace part 1
Deze en volgende zondag gaan we eens
zien of jullie een beetje bouw-skills in
huis hebben, we gaan namelijk onze
eigen zeepkistenrace organiseren!
Aangezien daar wel wat tijd en werk in
kruipt, doen we deze zondag het eerste
deel, en volgende zondag kunnen we
onze zeepkisten dan uittesten!
Neem vandaag alles mee wat je zou kunnen gebruiken voor het maken van
een zeepkist (een oude gocart/fiets, wielen, hout, …).

Zondag 29 april 2012 van 9u30 tot 12u00: zeepkistenrace part 2
Vandaag volgt het vervolg van ons fameus zeepkistenproject! Hopelijk
kunnen we met onze zeepkist een aantal kilometers afleggen!

Vrijdag 4, zaterdag 5, zondag 6 mei: DUODAGEN
Dit weekend gaan de derdejaars en
wij (de leiding) op duodagen! Dat wil
zeggen dat wij samen met andere
derdejaars van andere scouts uit het
district een heel weekend lang heel
veel pret gaan hebben. Meer info
volgt! De eerste- en tweedejaars
mogen vandaag nog eens uitslapen!

Wist je dat…
… sneeuw leuk is?
… het groepsweekend superleuk was?
… jullie heel goed kunnen dansen?
… anoniempje en Lies de verkenners playen?
… anoniempje verliefd is op mooiejongen15?
… love in the air is?
… verliefd zijn geweldig is?
… onze zwarte medemens geweldig is?
… ons kamp zalig wordt?
… jullie zalig zijn?
… wij zalig zijn?
… wij geen dikke nek hebben?
… wij nu eenmaal de beste tak zijn?
… wij op deze pagina afsluiten in schoonheid (namelijk met een foto’s van
hottiesss)?

Ziezo, dat was het alweer, tot de volgende keer!!!
Ellen aka Jwoww, Joren aka The Situation, Margot aka Snooki

2 - 4 maart 2012

groepsweekend

Jeuhhhhhhj tis weer groepsweekend, meer info hierover volgt in een briefje!
Zondag 11 maart 2012

Epic meal time 9u30 – 12u
EPIC VERKENNERZ TIME!
Voor zij die het concept van “epic meal time” niet kennen:
epic meal time is een kookprogramma, nu het verschil tussen dit
programma en de 1000000 andere kookprogramma’s is dat ze
lekkere (vettige) dingen klaarmaken met veel spek liefst. Nee, das
natuurlijk ni waar want de jeroen kan er ook wa van. Goh tis
moeilijk uit te leggen. Ik zou zeggen bekijk hun kanaal op you tube
en dan weet je direct wat ik wil zeggen....

Zondag 18 maart 2012

B-Beek city parade!!! 9u30 – 12u
Tip Top! Borsbeek staat weer op zijn kop! Euh het thema
spreekt voor zich denk ik.
We gaan een waar feestje bouwen samen met de Guidettes.
AWESOME! Jullie zullen wel in thema MOETEN zijn. Voor meer
inspiratie kijk op you tube.
Een filmpje dat hierbij aansluit is “techno viking” zeker de
moeite waard.
Ziehier weer een verrijking in jullie youtube cultuur.
Special guest: REGI!!! Goan met dieje peirdenkop!!!
Voor diegene met ne slimme gsm:

Zondag 25 maart 2012

geen vergadering

Wij weten dat jullie weer snakken naar een vergadering na een saaie lesweek. Wel we moeten
jullie teleurstellen! De leiding gaat er even tussenuit. Maar wij zien jullie graag volgende week
terug.

Zondag 1 april 2012

grapjassenvergadering 9u30 – 12u

Ik denk niet dat ik ooit al een vergadering heb gehad op 1 april. Allesinds trek jullie lolbroek en
grapjassen maar aan want we gaan 1 april vissen vangen in de fortvijver.

Hier alvast een goeie mop!
Weet je het verschil tussen 'erotisch' en 'vulgair'?
Het zit zo: Neem een mooi wit zacht donsveertje en streel hiermee zacht op en neer tussen de
benen van je geliefde. Dat is nou 'erotisch'.
En als je dat nu met een hele kip doet, dan is het 'vulgair'!

Zondag 8 april 2012

Geen vergadering

Vakantie!!!!!!!!

Zondag 15 april 2012
Verrassingsvergadering 9u30 – 12u 30
Hahah!!!
Wat zouden we vandaag doen? Wie zal het weten?

Zondag 22 april 2012

10-miles (uren volgen nog)
Omdat wij allemaal een zalig kamp willen en veel geld
willen opdoen, is het wel eens de moeite om ervoor
te werken. Het is belangrijk dat jullie weten dat we
per persoon betaald worden. Dus hoe meer
verkenners er vandaag komen helpen hoe meer we
naar de Mandy’s kunnen gaan.
Jullie krijgen hier nog een brief voor.

Zondag 29 april 2012

Stripvergadering 9u30 – 12u

Strip vergadering? Allemaal uit de kleren? Nee danku! Vandaag gaan we een strip maken!

4-5-6 mei 2012

Giverdagen voor de derdejaars!

Awesome, een heel weekend met alle grieten (en gasten) van de omringende scoutsgroepen! Leg
die haren maar strak in de gel om indruk te maken! Eerste- en tweedejaars mogen een weekendje
uitslapen. Meer info volgt in een brief.

Dit de eerste keer is dat we dit doen?
Dit ook de laatste keer is?
Jonas een liefke heeft?
Hij dit heeft gedaan via een datingsite?
Hij nu dolgelukkig is?
Wij blij zijn voor hem?
Wij al een heel leuk jaar hebben gehad?
Wij nog geen technieken vergadering hebben gedaan?
Wij dit enkel op de sint jan berchmans viering hebben gedaan?
Dit misschien ook zo blijft?
Kletteke er twee weken niet zal zijn?
Dit helemaal niet erg is?
Hij in Amerika zit?
Dat dit met school is?
Dat johannes de beste kok ter wereld is?
Hij beter een restaurant kan openen?
Hij niet kan eten als er mongolen bij zijn?
Jullie dus echt goede manieren moeten hebben op kamp?
Hij alleen lekkere dingen eet?
Jullie dus ook goed moeten koken op kamp?
Wij zalige fouriers meehebben?
Ik het nu redelijk beu ben?
Ik dus nu ook ga stoppen?

Groeten van jullie AWESOME leiding!

JONAS - JEHAN - KLETTEKE

we zijn ondertussen reeds aanbeland bij helaas het voorlaatste boekje van dit jaar. Maar
hoegenaamd niet getreurd, want kijk maar eens vooruit naar april. Inderdaad, dat nog ligt mijlen
verderop in de toekomst. En daarna zijn er nog eens twee maanden om te vullen met, hoe kan het
ook anders, dolle pret! Er is met andere woorden tijd met hopen om olijk te besteden. Tijd waarin
er uiteraard voldoende plaats is voor goeie mopjes :D. Daarom gaat ook dit boekje traditioneel van
start met het volgende moeilijke, maar ludieke raadsel:
Hoe hebben Joden het liefst hun chocomelk of pudding ?
… haha…
Zonder velleke!
Hahahaha! :D
Anyhoo, nu we toch over het verdere verloop van het jaar bezig zijn, kunnen we niet anders dan
reikhalzend uitkijken naar het summum van dit scoutsjaar dat als een beloning in PORTUGAL zal
liggen! En ondanks het feit dat de economische crisis ook de Portugezen tot een 24-uurs siësta
dwingt, zullen er toch nog enkele euro’s op de plank moeten komen. Jullie hebben ongetwijfeld
het geld ook al geteld, zij het niet op de verwarming, maar tegen de muur in ons lokaal, en hoe we
er nu voorstaan, zullen het uitzicht van op de luchthaven in Lissabon en de Portugese zon onze
hartjes wel verwarmen, maar veel verder dan dat gaan we jammer genoeg niet geraken. Daarom
zijn er de komende maanden enkele essentiële geldactiviteiten die we, mits jullie
vanzelfsprekende inzet, toch graag tot een succesrijk einde zouden brengen. Kortom, ons topjaar
kruipt stilaan uit haar winterslaap en zet zich ongestoord en met een veelbelovend programma
verder. Eerste tussenstop ? April. Want wie april zegt, zegt paasvakantie. En zoals de luistergrage
gids onder jullie misschien al heeft opgemerkt, echoën de wandelgangen van het gerucht dat
hierna de leefweek wel eens van start zou kunnen gaan. Uitsluitsel hierover laten we hier
voorlopig nog in het ongewisse, maar wie weet, komen jullie dit verderop nog wel tegen. En als
jullie daar naar op zoek gaan in dit boekje, neem toch ook eens kijkje bij de andere vergaderingen,
ze zijn zéker de moeite waard. Veel pret ermee!

2-4 maart 2012: GROEPSWEEKEND
Het stond ook al in het vorige boekje en het blijft écht een van de jaarlijkse hoogtepunten, maar
meer informatie zullen jullie nog krijgen via een briefje van de groepsleiding.

9 maart 2012: 20u30 - …: GIVERCAFé
HOERA! Riens is jarig en om dat te vieren, organiseren we het derde givercafé van dit jaar, de Bday editie! Ook nu mag iedereen die zich geroepen voelt, zich volledig laten gaan in Paint en
fotoshop om een mooie flyer te maken. Wanneer er dan toch een routebeschrijving op het
eventje zou verschijnen, hebben jullie alle reden om kwaad te zijn op de organisatie ;), maar met
jullie skills zal dit wel niet het geval zijn. Meer valt er eigenlijk niet over te zeggen, enkel dat we de
week voordien niets anders dan loeiharde reclame wil zien verschijnen op onze wall!

11 maart 2012: 9u30 – 12u00: FAT BASTARD II
Inderdaad, wegens een ONGEGROND geringe opkomst voor de
eerste Fat Bastard-vergadering en de waanzinnige pret die we
toen desalniettemin met de diehards hebben gehad, wagen we
ons opnieuw aan het concept. We willen deze keer echt IEDEREEN
volledig verkleed zien. Steek uw kledij vol met rommel zodat ge
tijdelijk afscheid zult moeten nemen van uw tenen, maar u wel volledig ter beschikking stelt van
onbeschrijfbare hilariteit. Zij die er vorige keer bij waren, gaan dit ongetwijfeld beamen. Maar let
erop, zoals Veerle het zo mooi verwoord heeft: Niet dik is maar magere pret!

18 maart 2012: 9u30 – 12u00: CITY PARADE
Goed, voorlopig nog geen geldactiviteit te bespeuren, maar de
relatieve rust dat dit zou suggereren, is van ijdele makelij, want
vandaag gaat de deur tot monsterpret die we vorige week op
een kier hebben gezet, ineens volledig open met wat we voor
jullie in petto hebben. We gaan ditmaal niet enkel het
Mertensplein nogal op stelten zetten, maar meteen heel
Borsbeek! Voor eenmaal zal dit een coöperatief gebeuren zijn en daarom doen we beroep op de
assistentie van onze mannelijke vrienden bij de verkenners. Voorlopig gaan we nog niet aan jullie
neus hangen wat er zich zoal zal voordoen vandaag, maar het belooft iets om niet te vergeten.
Wat moeten jullie doen? Verkleden! Ik weet niet of jullie iets van mental picture hebben bij het

concept ‘city parade’, maar meestal houdt dat nogal uitzinnige outfits in. Het blijft echter
zondagochtend en Borsbeek is nu eenmaal een pittoresk en smaakvol dorp, daarom gaan we het
stijlvol houden. Dit wil niet zeggen dat het niet mag opvallen he. Hoe jullie verkleed komen, laten
we volledig aan jullie over, maar te zotte vermommingen, dragen alleen maar bij aan het succes
van de eerste Borsbeek City Parade! (Powered by ‘Borsbeek Wereldstad ©’.)

25 maart 2012: Géén vergadering
De leiding is helaas voor jullie dit weekend op lolweekend. En de ‘lol’ in het weekend zal uiteraard
dolle pret inhouden, maar vooral ‘leiding onder leiding’. Dit wil dus zeggen dat jullie voor een
keertje niet mee mogen. Niets houdt jullie echter tegen om blij te zijn voor ons. In dat geval: Oh,
dankjewel, dat is heel spontaan en lief van jullie!

30 maart 2012: MUCHO MOJITO
BOTS! Vandaag is D-day voor alles en iedereen in Borsbeek en omstreken dat van loeihard feesten
houdt. Naartschijnt is er ook een kinderfestijn dat ‘Big Bang’ heet of zoiets, maar ondanks de naam
van dit fuifje zal dat toch niet zo hard knallen als wat er met Mucho Mojito op het programma
staat. Naast dansen, gaan we hier ook een aardig handje winst opstrijken door eten aan de
feestende man te brengen. En ondanks wat de wandelgangen dit keer fluisterden, brengt dat toch
een leuk bedragje op, waar we in Portugal misschien wel eens iets leuks mee kunnen gaan doen.
Hoe dit in zijn werk gaat, laten we jullie nog weten. Hou er rekening mee dat dit een geldactiviteit
is en als dusdanig om jullie aanwezigheid smeekt.

1 april 2012: 9u30 – 12u00: KERSTSHOW
Een wijs man liet ooit verstaan dat de leiding 2/3 man van hun woord is (en dus 1/3 vrouw, maar
das geen uitdrukking …) en om dat te bevestigen, bieden we jullie vandaag de langverwachte
Samson & Gert Kerstshow aan die jullie nog steeds van ons te goed hebben. Wie zijn ticketje nog
steeds op zak heeft, zal overladen worden met pluspuntjes. (Want serieus, zwaar respect
daarvoor!)
Ik merk trouwens ook dat er nog maar heel weinig mopjes gemaakt zijn, daarom toch even terug
tijd maken voor crazy paintskills!

(Met dank aan Malika voor het mopje!)

8 april 2012: Géén vergadering
Het is vandaag Pasen, dus geniet her en der van paasontbijten en familiefeesten. Volgende week
zijn we er opnieuw voor meer pret! En wat voor pret …

15 april 2012: START LEEFWEEK (onder voorbehoud)
Ik kan er niet aan doen, maar heuglijk nieuws als dit kan ik
enkel associëren met de volgende gelaatsuitdrukking

MAAR: Vooraleer we door het dak springen van
enthousiasme hoort hier nog wel een klein woordje uitleg
bij. Wanneer wij het boekje aan het typen zijn, weten we
nog niet: 1) we wel leefweek mogen houden van de
vriendenkring, 2) indien ja, ons voorstel wordt goedgekeurd
door alle betrokken partijen. Jullie zouden eigenlijk een beetje moeten weten/beseffen dat de
Leefweek een ideetje van ons is dat wij graag zouden doen, maar dat daar wel wat bij komt kijken
en dat een noodzakelijke vereiste hiervoor is dat we alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Als
dat niet zo is, is dat uiteraard perfect begrijpbaar en kunnen we dat dus niet op poten zetten.
Maar “optimist tot in de kist” zegt de bomma altijd, dus wij gaan er vanuit dat we iedereen op

dezelfde golflengte krijgen en ALS dat het geval is, beginnen we vandaag aan een week top class,
premium teambuilding om Portugal als groep enkel nog leuker te maken!
In ieder geval, jullie en de mammies en de pappies zullen ongetwijfeld nog van ons horen!

22 april 2012: ANTWERP 10 MILES
Kijk eens aan, we halen ons spaarvarkentje weer van onder het stof en trekken ermee naar de
grote stad. Een vriendelijk meneer van de 10 Miles heeft ons namelijk gevraagd of wij hem
vandaag zouden willen helpen om dit grote, sportieve evenement tot een goed einde te brengen.
Wat dit juist inhoudt en hoe dit praktisch allemaal geregeld is, weten we zelf ook nog niet, maar
dat krijgen jullie zeker tijdig te horen. Wat we wel weten, is dat het een hele dag scouts zal zijn én
dat we betaald worden per lid. Aangezien we met 30 zijn, kan ons dat een aardige duit opleveren,
dus afwezigheid wordt enkel getolereerd met écht een goei excuus. Dat wil dus ook zeggen dat
jullie écht moeten afzeggen als je niet kan. In ieder geval, gaan we met de vingers in de neus
centjes verdienen, dus met een beetje geluk en het zonnetje aan onze kant, wordt dit ongetwijfeld
een topdag!

27 april 2012: GIVERCAFé IV
Ons spaarvarken zal na vorige week sans doute nog wel wat honger hebben, dus toveren we het
vierde givercafé van dit jaar nog even uit onze mouw om onze roze vriend verder te spijzen. Een
thema zal nog gekozen worden en de flyer laten we wederom aan jullie over!

29 april 2012: SPONSORTOCHT
En we gaan nog even verder op ons elan, want vandaag staat er weer een behoorlijk cruciale
vergadering op het programma! Wat we gaan doen, blijft voorlopig nog even een verrassing, want
nog niet alles staat volledig op punt. Wat we al wel met volledige zekerheid kunnen verklappen, is
dat het geen duffe wandeling naar het Rivierenhof en terug wordt. Nee hoor! Het gaat behoorlijk
grensverleggend en toch chill zijn. We hopen wel echt op goei weer…

4-6 mei 2012: GIVERDAGEN
Pfoe, we kunnen weer even rustig ademhalen na een behoorlijk intensief monetair eindsprintje in
april. Voor de tweede- en eerstejaars hebben we helaas minder goed nieuws, want voor hen is het
vandaag géén scouts. De derdejaars mogen hun laatste jaar als lid van dé 70 dan weer bekronen
met een weekendje speciaal voor hen en hun leeftijdsgenootjes van andere groepen. Het gaat

zonder twijfel dat dit een weekend is om niet te missen! Ook nu hebben we helaas nog niet meer
informatie, maar die zullen we tijdig voorzien!

En dat was het dan weer voor twee maanden scoutsplezier!
Wij hebben er uiteraard enorm veel zin in, jullie hopelijk ook!

Wist-je-datjes
Wist je dat …
… de leiding écht veel zin heeft in de Leefweek
… we uit de grond van ons hart hopen dat we de kans krijgen om dit met jullie te doen
… het een kleine kers zou zijn op en nu al meer dan geslaagd jaar
… er net twee drukke maanden achter de rug zijn
… de Fat Bastad en City Parade vergadering écht iets om naar uit te kijken is
… de sponsortocht ook
… vooral als je weet wat we gaan doen
… dit dus best spannend is voor jullie
… er na dit boekje NOG twee maanden scouts zijn
… het leven toch mooi kan zijn met zo’n nieuws
… we dan ook met deze vrolijke noot eindigen

…

Karen, Woody & Riens

Adres
Lindenboomstraat 24
Schanslaan 90
Corneel Smitslei 68

Adres
Lucashoeve 11
Akkerdonckstraat 21
L. Van Regenmortellei 15

Naam
Karen Van Vlimmeren
Wout Vereycken
Riens Van Nuffelen

Naam
Jonas Vereycken
Sebastiaan Vernimmen
Johannes Coullier

Naam
Filip Simkens

Bouwcomité

Naam
Karen Fourneau

Vriendenkring

Adres
Karel Govaertstraat 23

Adres
Jozef Reusenslei 109

2100 Deurne

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

Telefoon
03/290.61.98

E-mail
Telefoon
03/322.85.22

Naam
Jeroen Machiels

2150 Borsbeek

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

r-team@scoutsborsbeek.be
GSM
0477/24.09.96

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

GSM
0478/87.31.15

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

ploekie@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72

GSM

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

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

Telefoon

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

03/366.25.48
03/322.13.41

E-mail

2150 Borsbeek

2160 Wommelgem

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

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

E-mail
Telefoon

Materiaalteam
Adres
Groenhofstraat 3

Adres
Louis Janssensstraat 55

Naam
Gerben Cosemans

Secretaris

Adres
Torenstraat 111

Naam
Guy Mennen

Aalmoezenier

Verkennerleiding

Gidsenleiding

Adres
De Robianostraat 87/2
Eenamelaan 44
Louis Huybrechtsstraat 16

Jongverkennerleiding

Naam
Floris De Ruysser
Joris Van Nieuwerburgh
Jasper De Saeger

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

Naam
Yannick Van Houtven
Ward Mortelmans
Aurélie Pierre
Mathias Teuwen

Naam
Margot De Palmeneire
Ellen Liekens
Joren Van de Vondel

Jonggidsenleiding

Welpenleiding

Adres
J. Embrechtsstraat 36
Hofstraat 32
Floris Primslei 7

Adres
August Van Putlei 109
Floris Primslei 7
Rosekapellestraat 64

Naam
Bart De Ridder
Evelien Van de Vondel
Michiel De Clercq

Kabouterleiding

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

Adres
Louis Janssensstraat 55
Corneel Smitslei 80
Corluystraat 43

Naam
Julie Baeten
Nicky Mariën
Annelies Claessens
Ellen Cantraine

Kapoenenleiding

Naam
Gerben Cosemans
Koen Mortelmans
Jochem Machiels

Groepsleiding

Adressenlijst 2011 - 2012

2100 Deurne
2520 Ranst
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2140 Borgerhout
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2600 Berchem

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2160 Wommelgem

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

E-mail
Telefoon
03/366.07.27
03/322.24.90

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

03/322.48.37

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

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

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

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

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72
0494/11.35.08
0477/91.09.93

E-mail
Telefoon
03/236.15.47

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

