Hopper winkel

HOPPER WINKEL
Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper
winkels vind je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van
te maken.
We richten ons tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het
geschikte materiaal zoekt. De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een
coole zaklamp, een kompas, stafkaart of degelijk schoeisel ? In de Hopper
winkels vind je al wat je nodig hebt!
Jeugdgroepen, verenigingen, besturen, … kunnen bij Hopper terecht voor
groot kook- en kampmateriaal, zoals tenten, shelters, klaptafels en banken, grote
kookpotten, bijlen, zagen,....
Verder verdeelt Hopper ook allerlei nuttige publicaties over jeugdbewegingwerk,
kampadressen, vorming enzovoort. Uiteraard is ook het officiële scouts- en gidsenuniform
enkel en alleen bij Hopper (en nog enkele erkende verdelers) verkrijgbaar.
Hopper Winkel wordt gerund met duidelijke principes! Zo gaat service bij ons vóór op het
commerciële zakendoen en puur winstbejag. Veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn bij ons
bijzondere aandachtspunten.
Het materiaal dat wij aanbieden wordt prijs- en
kwaliteitsbewust uitgezocht voor het spel van de jeugdbeweging. We vinden het eveneens
belangrijk om geen handel te voeren met landen waar kinderarbeid bestaat en kopen onze
producten elders, ook al is het dan soms duurder.
Van deze marketing wordt echt niemand rijk: wie bij
Hopper koopt steunt de jeugdbeweging.
Hopper Winkel Antwerpen

Voorwoord

Beste mama’s, papa’s, grootouders, vrienden, … van de 70!

U leest weeral het laatste boekje van dit jaar. Maar we hebben nog wel het één en ander in petto
voor de laatste maanden. Wat…? Dat leest u in de volgende pagina’s, maar volgende punten willen
we nog wat extra in de verf zetten:

Dit jaar vindt de 10de editie van onze jaarlijkse succesvolle quiz plaats op 1 juni 2012. Het belooft
dus een knaller van formaat te worden. Wees er op tijd bij, want er kunnen maar 40 ploegen
inschrijven. Inschrijven doe je via de website www.scoutsborsbeek.be en daar doorklikken naar de
link voor de quiz.
Concreet:
Prijs: €15/ploeg. Maximaal 6 leden per ploeg.
Plaats: JOC te Fort 3, Borsbeek
Deuren vanaf 19u30. Start quiz om 20u00.

De laatste vergadering van het jaar, 1 juli 2012, is het groepsdag! Naar jaarlijkse gewoonte
trekken we er dan met heel de groep op uit. Naar waar dat houden we nog even geheim (tot de
dag zelf natuurlijk) maar dat het ook dit jaar weer de moeite zal zijn, staat buiten kijf! Geen reden
dus om niet te komen!
Na de groepsdag wordt er door de vriendenkring (die trouwens uit super toffe mensen bestaat)
een BBQ georganiseerd! Hierop zijn alle ouders met hun kinderen (die dan terugkomen van de
groepsdag) welkom! Ook de leiding zal hier op aanwezig zijn. Het wordt dus een

ideale

afsluiter

van dit fantastische scoutsjaar! Met als kers op de taart natuurlijk nog de
aankomende kampen!
Voor de groepsdag en de BBQ krijgt u tijdig van ons een brief met aanvullende informatie!

Graag willen wij, om dit laatste boekje af te sluiten, nog een tip meegeven voor op kamp: merk de
spullen van uw kind met een naamlabel! Wij krijgen namelijk elk jaar een kist vol verloren
voorwerpen terug van de kampen en die geraken vaak niet meer terug naar de eigenaar. Na enige
tijd worden deze verloren voorwerpen aan een goed doel geschonken.
Wij wensen iedereen veel plezier toe op kamp! Tevens nodigen wij iedereen alvast uit voor de
overgang van volgend werkjaar op zaterdag 16 september 2012 vanaf 14u00 op het Fort 3 te
Borsbeek!!

Tot dan!
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.
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.

Quiz

!! QUIZ !!
Het is weer zover! Scouts en Gidsen Borsbeek komt
weer aandraven met hun jaarlijkse quiz! Dit jaar is het
voor de huidige quizploeg de 10de editie en ze willen
er dan ook een knaller van formaat van maken! Wees
er op tijd bij, want er kunnen maximaal 40 ploegen
inschrijven!

Concreet:
Inschrijven via www.scoutsborsbeek.be
Prijs: €15/ ploeg. Maximaal 6 leden per ploeg.
Plaats: JOC te Fort 3, Borsbeek
Deuren vanaf 19u30. Start quiz om 20u00.
Een stevige linker en graag tot dan!

Jaarmarkt & BBQ

Op Pinkstermaandag is het traditioneel jaarmarkt in Borsbeek. Ook op maandag

28 mei

zullen menige marktkramers u allerlei goederen trachten te verkopen zoals een super-deluxe-alleswordt-hiermee-terug-proper product, willen zij u in de stemming brengen
met hetzelfde schlager-cd’tje dat ze vrolijk een hele dag laten spelen of
dingen de eigenaars van diverse paarden mee voor de hoofdprijs in hun
categorie. Natuurlijk zijn er, naast de kermis, ook leuke kraampjes op de
jaarmarkt en de jonggivers en givers maken daar deel van uit! De jonggivers
staan naar jaarlijkse gewoonte weer op post met hun prachtige
tombolaprijzen (altijd prijs trouwens dankzij de grabbelton) en ook de givers
doen weer hun best om er een gezellig openbaar cafeetje van te maken en u een frisse pint of cola te
serveren! Langsgaan is zeker de boodschap, want zo steun je hun kampen.

Na de groepsdag (1

juli) voorziet de vriendenkring een heerlijke BBQ voor alle leden en de

ouders! Inschrijvingen en meer informatie hierover, komen in juni op de website te staan, dus hou
dit zeker in de gaten!

Delicious!

Kapoenen
Hallo allercoolstebestesuperdeluxemegatoffe kapoenen,
jullie mogen nu allemaal een traantje wegpinken, want dit is al het
laatste boekje van het jaar. Maaaar niet getreurd, want
er komt nog een megabangelijk kamp aan en
natuurlijk gaan wij er zoals echte scouts nog eens
stevig invliegen voor deze laatste vergaderingen! Wij
hebben er alvast veel zin in!

Zondag 6 mei van 10u tot 16u:
Vandaag gaan we superleuke spelletjes spelen met al de kapoenen,
kabouters en welpen van ons district op de kapoenen en wouterdag!
Jullie krijgen hierover nog meer info!

Zondag 13 mei van 10u tot 16u:
Wat zijn jullie lievelingsdieren? En kan je deze
vinden in een dierentuin? Dat zullen we vandaag
te weten komen, want we gaan naar de Zoo!
We spreken af aan het lokaal, waar jullie ouders
jullie ook weer mogen komen halen.
Wat nemen we mee:
- 6 euro
- lunchpakket
- blije
gezichten
Gelieve voor
10 mei te
laten weten of
je meegaat!

Zondag 20 mei van 9u30 tot 12u:
Wij hopen dat de weerman veel zon zal voorspellen vandaag, want wat
gaan we doen? Waterspelletjes! Neem zeker jullie zwemgerief, een
handdoek en droge kleren mee en als je een waterpistool hebt, mag je
dat ook meebrengen!

Vrijdag 1 juni vanaf 19u30:
QUIZ voor de mama's en papa's, nonkels en tantes, bomma's en
bompa's of andere familie en vrienden. Meer info vooraan in dit boekje!

Zondag 3 juni van 9u30 tot 12u:
Omdat wij de allercoolstebestesuperdeluxe en meest toffe kapoenen van
de hele wereld zijn, gaan wij vandaag een megagraafsupercoolkeihip
spel spelen. Nu zijn jullie zeker allemaal keisupermegabenieuwd, dus zit
er maar één ding op: kom vandaag zeker allemaal op jullie coolst naar de
vergadering en ga nog cooler dan je al was weer naar huis!

Zondag 10 juni:
Vandaag moet jullie leiding flink leren, daarom is het geen vergadering.
Dit houdt jullie echter niet tegen om thuis met vriendjes of vriendinnetjes
leuke spelletjes te spelen.

Vrijdag 15 juni van 18u30 tot 21u:
Jaja jullie lezen het goed, vandaag hebben we 's avonds vergadering. We
gaan een enorm spannend nachtspel spelen, dus trek jullie beste
camouflagepak aan, maar niet jullie allerbeste natuurlijk, zodat we jullie
na de vergadering nog terugvinden!

Vrijdag 22 juni van 18u30 tot 21u:
Vandaag mogen jullie je mooiste kleren uit de kast halen, want om het
jaar af te sluiten gaan wij een fantastisch feestje bouwen in ons lokaal.
Tijd om jullie strakste dansmoves te oefenen dus!

Zondag 1 juli:
Om het jaar écht af te sluiten gaan we met heel de scouts op groepsdag!
Joepiejeej! Meer info volgt nog via een brief!

Wist je dat:
-

wij het een superplezant jaar vonden
wij hopen dat jullie het ook megabangelijk vonden
wij daar eigenlijk vrij zeker van zijn
wij daar zelfs keizeker van zijn
wij al niet kunnen wachten om op kamp te gaan
wij er zeker van zijn dat jullie er ook veel zin in hebben
wij dat toch hopen
wij best wel verdrietig gaan zijn na het kamp
dit komt omdat we jullie dan moeten missen
jullie enorm goed kunnen koken
jullie ook goed mopjes kunnen vertellen
wij daardoor al hard gelachen hebben
Ellen bang is van wormen
Nicky bang is van vlinders
Annelies en Elisabet nergens bang voor zijn
wij stilletjes gaan stoppen met deze wist je datjes
wij dus afscheid gaan nemen
wij dit zo gaan doen:

Dikke Knuffel van jullie leiding,
Annelies, Ellen, Nicky en Elisabet!

Kabouters
Hey kabouters! Jammer genoeg is dit al het laatste boekje van het jaar, maar niet
getreurd! Dat betekent dat we dichter bij het superawesome kamp zijn! Hoera! Dan
volgt hier het volgende boekje vol dolle pret:
Zondag 6 mei 2012 – uren meegedeeld via mail: Wouterdag
Vandaag is het Wouterdag! Dat wil zeggen dat we een hele dag met alle
andere wouters (= welpen en kabouters) van het district gaan spelen.
Omdat toen dit boekje geschreven moest worden nog niet alle informatie
bekend was, geven we die later via mail door!
Zondag 13 mei 2012 van 9.30-12.30: Hippievergadering
Vele jaren geleden waren er eens jongeren die zich de Hippies
noemden. Vandaag gaan wij hun levensstijl herleven! Je moet vandaag
dan ook verkleed komen als flowerpowergriet.
Zondag 20 mei 2012 van 9.30-12.30: Red de bomenvergadering
Misschien hebben jullie al eens iets gehoord over het
milieu en de rol die bomen daarin mogen spelen. Wel, wij
vinden dat veel te veel bomen gekapt worden en daarom
gaan wij vandaag de bomen redden!

Zondag 27 mei 2012 van 9.30-12.30: Welpenvergadering
Iedere zondag zien wij die welpen spelen, maar erg veel snappen van
wat ze doen doen we toch niet. Daarom kruipen we vandaag eens in
hun kleren! Daarom moeten jullie vandaag verkleed komen als welp
(en het is misschien ook nuttig om hun kreten eens af te luisteren,
de zondagen voor de vergadering).
Vrijdag 1 juni 2012: Quiz vanaf 19u30
Voor alle ouders, vrienden, gelegenheids- en topkwissers … is er vanavond onze
jaarlijkse quiz in het JOC van Borsbeek op Fort 3. Meer info omtrent inschrijven vind
je vooraan in dit boekje!
Zondag 3 juni 2012 van 9.30-12.30: Traditionele vergadering
De titel zegt het helemaal! Moest je niet goed weten wat we ermee bedoelen, moet je
zeker komen!
Vrijdag 8 juni 2012 van 19.30-22.00: Filmavond
Vanavond gaan we film kijken! Iedereen mag een dekentje meenemen om
onder te zitten, zodat het extra comfortabel wordt!
Zaterdag 15 juni 2012 van 19.30-22.00: Nachtspel
We spelen een nachtspel op het fort vanavond! We spreken gewoon af
aan het Mertensplein, maar denk eraan dat je je warm genoeg
aankleedt/goed genoeg camoufleert!

Zondag 24 juni 2012 van 9.30-12.00: chillvergadering
De leiding komt net uit examens, en jullie zitten nog middenin de
grote toetsen/ zijn er net uit. Daarom is het vandaag de ultieme
kom tot rust vergadering J Maar dan wel met een scouteske
twist natuurlijk ;-)

Zondag 1 juli 2012 : Groepsdag
Als ultieme afsluiter van het jaar hebben we vandaag de
fenomenale, geweldige groepsdag! Via een brief krijgen jullie
nog de rest van de informatie, maar denk er ook aan dat na de
groepsdag de vriendenkring nog eten (BBQ) voorziet!

Wist-je-datjes:
Î Wij het dit jaar geweldig leuk vonden?
Î Wij ook hopen dat jullie dat vonden?
Î Wij binnenkort de kampboekjes komen bussen?
Î Daar dan de infoavond voor het kamp in vermeld zal staan?
Î Wij hopen dat iedereen meegaat?
Î Het dan ook supergraaf wordt?
Î Michiel en Evelien in juni samen examens hebben?
Î Dit de reden is waarom er vergadering op vrijdag is?
Î Ik niet zoveel inspiratie heb voor wistjedatjes?
Î Ik daarom ga afsluiten?
Î Tot zondag!

BartMichielEvelien!

WELPEN
WOUTERDAG (6 mei – duurt de hele dag)
Hoera! Het is terug Wouterdag! Allen daarheen dus voor een dag boordevol pret
in B-BEEK downtown joenge! Het is niet zozeer “downtown” te doen… maar
eerder in Fort 3 Borsbeek @ The Skatepark. Maar we verzamelen wel aan de
lokalen! Meer informatie volgt nog!!
Après dreries!

PLEINSPELEN (13 mei – 09u30 tot 12u00)
Een goede vergadering is een vergadering vol pleinspelen. Daarom dus
pleinspelenvergadering! …pleinspelen… door jullie gekozen. OW YEAH!
Ciao!

GEWOON…VERGADERING (20 mei – 9u30 tot 12u00)
Vandaag hebben we gewoon vergadering, en de leiding heeft er al heel veel zin in
ze maat !!!!!!!!!!!!!!!!! Jajaja, want we gaan hele leuke dingen doen. Zoals: grappige
dingen, stoere dingen, mannelijke dingen, ruige dingen en ook zo van die hele
leuke, kleine, schattige, pluizige en super lieve kabouterdingen!! (neen, dat
laatste dus uiteraard niet he!) BON, zondag, half 10, op de scouts! Anders…
SPITSKAAAR!!!
De ballen!

FOORVERGADERING (27 mei – 9u30 tot 12u00)
Het is weer die tijd van het jaar wanneer het paradijs voor alle marginalen die
dat weekend uit hun hol kruipen zich neerstalt in het Borsbeekse! DE FOOR! Ze
zijn er weer! Het beste weekend van het jaar! Een vergadering vol foorspelen en
foormuziek. En wie weet… de foor zelf!
COURGETTEUH!!!

QUIZ (1 juni – vanaf 19u30)
Voor alle mama’s en papa’s, vrienden, gelegenheids- en topkwissers … is er
vanavond onze jaarlijkse quiz in het JOC van Borsbeek op Fort 3. Meer info
omtrent inschrijven vind je vooraan in dit boekje!

ZWEMMEEEUUUH!!! (3 juni – 10u00 tot 12u00)
Spitter spetter spater, lekker in het water. Ga maar vast naar ‘t zwembad, en kom
geen druppel later. Vandaag gaan we dus zwemmen (en knappe grieten spotten!
Hihihi!) Omdat de Koude Beek nog net een paar graden te fris zal zijn spreken we
af om 10.00 uur aan het zwembad in Lier en dus niet aan het Mertensplein of
ergens anders. Tegen 12.00 u mogen de mama’s & papa’s jullie terug komen
halen aan het zwembad.
Een klein infobriefje voor de ouders volgt nog.

TECHNIEKENVERGADERING (10 juni – 9u30 tot 12u00)
Om er voor te zorgen dat er geen kopiëen van een JONAS VEREYCKEN (wa ne
voeze gast trouwens) maar meer “grote meneren” als the one and only… GERBEN
COSEMANS (geweldig man trouwens) rondlopen bij Dé 70 en om onszelf op te
laden voor crazy sjortoestanden tijdens ‘t kamp gaan we eens een techniekenvergadering doen!
AWESOME…!

PIMP MY RIDE VERGADERING (17 juni – 9u30 tot 12u00)
MANNEN!
Jullie herinneren zich nog wel die ene “pimp my ride vergadering” ergens in het
begin van het jaar… Awel! We gaan die voortzetten! Want dat was kei-bangelijkcool en iedereen vondt dat MEGAZALIG enzuu! Dus daarom half 10 aan de
scouts!
Peace out hombres!

WATERSPELLEKES (24 juni – 9u30 tot 12u00)
We doen eens zot want de vakantie en ons kamp komt eraan en we gaan ervan
uit dat het MUUUUG goei weer wordt. Daarom is iedereen VERPLICHT een

WATERPISTOOL mee te nemen voor het waanzinnigste watergevecht dat de
mensheid ooit aanschouwd zal hebben. Echt serieus! Dat wordt gestoerd!
Natte groeten en tot volgende week.

GROEPSDAG (1 juli – uren volgen nog)
Vandaag is het weer onze alom bekende groepsdag. We gaan met de hele groep
op pad naar een leuke bestemming die nog geheim blijft. Meer informatie
omtrent de uren en wat mee te nemen krijgen jullie nog via een brief!

Een stevige linker en wij kijken echt uit naar ’t kamp!!
Yannick, Ward, Aurélie en Matthias!

JONGGIDSKES
De laatste maanden van het scoutsjaar komen eraan,
maar onze liefde voor jullie blijft eeuwig bestaan.
Samen met jullie hebben we altijd heel veel plezier,
en Matthias Schoenaerts is een lekker dier!
In juli vertrekken we op afrokamp,
en Beyonce is een echte vamp.
Nu komt het programma van juni en mei,
en jullie maken ons altijd ongelofelijk blij!!!
4-5-6 mei: Duodagen
Deze week geen vergadering voor de eerste- en tweedejaars, want het is
duodagen voor de derdejaars!

Zondag 13 mei van 9u30 tot 12u00: kookvergadering
Naar een geniaal idee van Corien, gaan we vandaag allerlei lekkere
dessertjes maken. Hiervoor hebben jullie nodig: schort, koksmuts, deegrol,
klopper, vormpjes, en eender wat jullie thuis nog hebben liggen dat van
pas kan komen.

Zaterdag 19 mei van 14u00 tot 17u00: prijzenjacht jaarmarkt
Vandaag gaan we op zoek naar prijzen voor onze tombola voor de
jaarmarkt. Als jullie thuis nog prijzen hebben liggen, nemen jullie deze
maar mee. Kom zeker in perfect uniform. We spreken af met de fiets aan
het lokaal.

Zondag 20 mei: geen vergadering
Jullie mogen vandaag uitslapen omdat jullie gisteren al zo flink prijzen zijn
gaan sprokkelen.

Maandag 28 mei (heel de dag): jaarmarkt
We hebben al veel poen van de Oosterse avond, maar hoe meer geld hoe
beter, dus daarom doen we vandaag een tombola op de jaarmarkt. Het is
de bedoeling dat jullie allemaal 1 shift komen helpen. Uren volgen nog!

Donderdag 31 mei om 20u: ouderavond kamp
Vanavond komen jullie ouders meer te weten over ons superawesome
afrokamp!

Zondag 3 juni van 9u30 tot 12u00: techniekenvergadering
Het kamp komt stilaan dichterbij en omdat wij willen dat jullie niet
volledig onvoorbereid vertrekken, herhalen we vandaag alle belangrijke
technieken zoals sjorren, tenten opzetten, vuur maken, … Iedereen moet
aanwezig zijn! Als je echt niet kan, bel dan af!

Zondag 10 juni van 9u00 tot 12u00: Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad de waterperels in Lier. We
spreken daar af om 9u en jullie ouders mogen jullie daar terug komen
halen om 12u. Neem 5 euro mee in muntstukken (4 euro inkom, 1 euro voor
het kasje), en vergeet je zwemgerief, handdoek, zwembril, … niet!

Zondag 17 juni van 9u30 tot 12u00: waterspelletjes
Wij weten dat jullie allemaal echte waterratten zijn en het gaat hopelijk
ook supergoed weer zijn, daarom spelen we vandaag nog eens met water.
Doe kleren aan die nat mogen worden en neem een handdoek en
reservekleren mee!

Zondag 24 juni van 9u30 tot 12u00: originele afsluitvergadering
Dit is de laatste gewone vergadering van het jaar! Jeeeeeej! Uiteraard
gaan we dan ook iets onvergetelijks doen!! Bereid jullie maar al voor op de
zotste vergadering van het jaar!

Zondag 1 juli (heel de dag): groepsdag
Zoals elk jaar sluiten we het scoutsjaar af met alle takken. Meer info
volgt nog via brief of mail of …

Wist je dat…
… wij heel stijf waren door al die radslagen op de 1 aprilvergadering?
… wij toen gewonnen zijn met 7-5, dus jullie op kamp een snoeptaart
moeten maken voor ons?
… het kampthema superawesome is?
… wij hopen dat jullie allemaal meegaan op kamp?

… jullie heel verrast zullen zijn als jullie aankomen op kamp?
… het kamp van 16 tot 31 juli is voor de derdejaars en voor de eerste- en
tweedejaars van 18 tot 31 juli is?
… wij niet kunnen wachten tot het vakantie is?
… jullie tegen het kamp allemaal kakbruin moeten zijn om in het
kampthema te passen?
… we zoals altijd afsluiten in schoonheid, met een paar hotties?
… njammie!
… liefde voor jullie!

Peace Out
Margot, Ellen, Joren

JONG VERKENNERS
Weekend van 4-5-6 mei
Duodagen voor de derdejaars (verdere info volgt nog), de 1ste en 2de jaars hebben jammer
genoeg geen vergadering.

Zaterdag 12 mei 13h-17h
Tombolaprijzenzoektocht !!

Zondag 20 mei 9h30-12h
In mei legt elke vogel een ei

Maandag 28 mei
Jaarmarkt, verdere info volgt

Vrijdag 1 juni vanaf 19h30: QUIZ!!
Voor alle ouders, vrienden, gelegenheids- en topkwissers … is er vanavond onze jaarlijkse
quiz in het JOC van Borsbeek op Fort 3. Meer info omtrent inschrijven vind je vooraan in dit
boekje!

Zondag 3 juni 9h30-12h
Pleinspelen ?

Vrijdag 8 juni 19h-21h30
Filmavond

Vrijdag 15 juni 19h-21h30
Klakkenbuizenspel

Vrijdag 22 juni 19h-21h30
DE FINALE !!!

Zondag 1 Juli
Groepsdag !!! Meer info volgt nog in een brief!

Jullie leiding Floris, Joris en Jasper

Liefste gidskes,

ditmaal geen doldwaze woordspeling als titel, want voor de laatste maal dit jaar gaan we gewoon
rechttoe rechtaan uitkramen waar ons hart ons de mond van vol geeft! Bereid je maar voor op
emotionele prietpraat (awesome woord!). We zouden graag van de gelegenheid gebruik maken om
enkele mensen te bedanken voor dit onwaarschijnlijk leuke jaar! Een wijs man zei ooit – over nogal
wat dingen ;) – “Dat is echt … het beste ooit!” en hij had potverdekke gelijk! Dus zeer van toepassing
is ook deze wijsheid op dit jaar! Bij deze dus, dankjewel:

Anneleen Moyson, Elly Wilri, Evelien Dhulst, Femke Stroobants, Hannah Van Mechelen, Hannelore
Moors, Helena Dhulst, Ivana Lipovac, Jelena Belic, Julie Huybrechts, Karen Van Vlimmeren, Kim
Dillen, Laura Butsraen, Leonie Van Boxem, Lena Watters, Liedewei Van De Vondel, Lien Van
Kerschaver, Liese Verswyvel, Lieselot Moors, Lotte Vrancken, Margot Huysmans, Marijana Lipovac,
Sam Verrijt, Sigrid Van Geertsom, Sita Chocotof, Sophie Wuyts, Stien Wissels, Veerle Moyson &
Wout Vereycken!

Naast deze zekerheid op pret, zijn er ook nog enkele bedrijven, personen, instanties, … die ervoor
hebben gezorgd dat het een jaar voor de analen is geworden. Dankjewel:

Herman Paint, Alfred Googleafbeeldingen, de groepsleiding – vriendenkring en alle mammies en
pappies, De Veerle-en-haar-shenanigans-altijd NV. (die ook Mucho Mojito hebben gesponsord ;)),
Wat-een-shmetstreek inc., DEREK ZOOLANDER, flauwe woordspelingen, Will Smith, Tik Tak Boemhet gezelschapsspel, THUIS, de leidingsfrequentie op walkytalkies, Notorious BIC ©, De dat-haat-ikzo-foundation voor crazy danspasjes, TAP Portugal (appreciate all the hard work), Het spelleke met
het balleke (van NB.), De lijn roze skipakken van Dior, Samson & Gert Kerstspecial, Singstar en de
kans op iedereen-beroemd, Borsbeek Wereldstad ©, Fat Bastard I & II, Flannekes en de filmpjes die
je ermee kan maken, vooroordelen, Woody & Riens One-man-band-for-two, de Leefweek, Ali Hash,
DJ Tekspiritusz – Itchy & Scratchy remix, and many more…

Het spijt me als ik nog enkele dingen ben vergeten, maar er zijn anders ook nog wel echt 2 maanden
om pret te maken, dus begin al maar enthousiast te lezen voor wat er nog op het programma staat!

Veel pret!

4-6 Mei: giverdagen
Het stond ook al in het vorige boekje en het is dus echt waar dat het voor de eerste- en tweedejaars
geen vergadering is dit weekend. Met de derdejaars gaan we keet schoppen (Wat een goei woord is
schoppen trouwens?!) ergens in Retie, want het is giverdagen. Normaal zou den brief al lang gegeven
moeten zijn, maar als dat niet zo is, trek dan eventjes aan onze oren, want dan zijn we het vergeten…
Het belooft wel dolle pret als iedereen meegaat!

13 mei: Ontbijtvergadering – 9u30 tot 12u00

Euh awesome!
Ik hoop echt dat iedereen zo gereageerd heeft toen ze den titel van deze vergadering lazen. Joelie, ik
ben er vrij van overtuigd dat gij zo gereageerd hebt :D. Oh en eigenlijk als ge deze vergadering leest
wanneer ge honger hebt, denk ge sowieso ook “Oh awesome”.
Anyhoo, het is een paar weken geleden, namelijk 22 april, groepsbrunch geweest. Omdat wij net op
leefweek waren en vooral op de 10 miles zaten toen, hebben wij hier met de gidskes helaas niet aan
kunnen meedoen. De hongerige onder jullie vloeken zich nu een breuk en terecht! We gaan al dat
lekkers dan ook inhalen. Plus het is ondertussen mei, dus volgens mij kunnen we dan ook wel echt
gelijk zot van de zon genieten terwijl we eten. Ondertussen denkt iedereen al “Euh Awesome”.
Vergeet wel geen 3 euro mee te nemen en uw eetlust.

20 mei: Hoe vettiger hoe prettiger – 9u30 tot 12u00

VANDAAG WORDT SHMEIRIG !!!

Maandag 28 mei: Jaarmarkt

Vandaag gaan we de dorst lessen van heel Borsbeek! Dit doen we natuurlijk op de jaarmarkt.
Verdere info volgt nog.

1 juni: QUIZ!! – Vanaf 19u30
Voor alle ouders, vrienden, gelegenheids- en topkwissers … is er vanavond onze jaarlijkse quiz in het
JOC van Borsbeek op Fort 3. Meer info omtrent inschrijven vind je vooraan in dit boekje!

3 juni: Verrassingsvergadering – 9u30 tot 12u00

Ra ra ra! Ik ga er niet teveel woorden aan vuil maken, maar
de Regi heeft er duidelijk ook al zin in. Omdat het textueel
niet veel voorstelt vandaag – net als bij de Regi dikwijls –

heeft Herman Paint wederom een mooie tekening gemaakt. Geniet ervan!
(Het is een zeeland…)

8 juni: B-day Givercafé van de Elly!!!

Hoera voor Elly – en ook wel voor Pascale, want die heeft dat zo’n beetje geregeld én die stuurt altijd
zalige mails – want zij is 2 dagen geleden verjaard – nogmaals HOERA – en dat komt ze nu met ons
vieren op de scouts! Het wordt hier trouwens effe een lofrede voor Elly… En om dat Elly zo trouw is
aan de scouts heeft ze besloten om van haar verjaardagsfeestje een givercafé te maken. Hoe zalig is
dat ?! Dus omdat we Elly echt graag zien en door al die liefde ons kamp ook nog eens een beetje
gesponsord wordt – Dankuwel Pascale – moeten we echt massaal met de gidskes afzakken vanavond
naar ’t givercafé om Gidsenstylez Elly haar verjaardag in stijl en met klasse te vieren! Watchasay?!
Dus ehm misschien moet iedereen de uitnodiging (die vindt ge vanachter in het boekje) invullen voor
dat feestje en dan naar Elly sturen ;). De leiding is alvast grote fan!
PS: Elly, mag den Artuur komen, alsjeblieeeft!?

15 juni: Speeddaten – 19u30 tot 22u00

“Als jij een vogel was, waar zou je dan naartoe vliegen?” – “Ik heb me sinds mijn vrouw me verliet me
niet meer zo comfortabel gevoeld bij een vrouw” – “Ik doe aan haarmode, styling en partnerruil” – “Ja,
maar Zoolander is toch wel de beste film aller tijde?”

Dit en nog duizenden andere clichés gaan we vanavond denkelijk niet te horen krijgen. Hoewel ik me
dikwijls afvraag waar ik dus naartoe zou vliegen als ik daadwerkelijk een vogel was. En het is
natuurlijk wel een feit dat Zoolander de beste film aller tijden is. Soit, vandaag gaan jullie ongetwijfeld
de liefde van jullie leven tegenkomen tussen alle Jornes, Willems en Nathans van de verkenners, want
we gaan elkaar op korte tijd wat beter leren kennen. De flauweriken die plots zonder excuus niet
komen vanavond hebben ongelijk en zijn stomme sullen!
De rest zijn natuurlijk als vanouds helden en kunnen zich écht nog populairder maken door
bijvoorbeeld al een paar knallers van openingszinnen te bedenken of iets in petto te hebben waardoor
ze ongetwijfeld tot Speeddatequeen verkozen worden. Wees creatief en vind uzelf een lief!

22 juni: Waterspellekes en sport – 19u30 tot 22u00

Spitter, spetter, spater, something something, geklater, … iets met water! Inderdaad, zo gaat dat
liedje. Vandaag gaan we wat afkoelen van de SUPERROMANTISCHE (op zijn Duits uitgesproken
weliswaar) vergadering van vorige week. Ook zit echt iedereen momenteel in de examens en daarom
moeten we ons echt eens goed uitleven. Ah trouwens Karen en ik zijn écht giere in de examens. Dus

we zouden ook gewoon naar onze shenanigans kunnen luisteren heel de avond, maar daar geraakt
ge niet van uitgeraasd he. Daarom gaan we onze benen eens goed strekken en er hopen waterpret bij
betrekken door oldskool te sporten en met water te spelen. Doe allemaal uw beste sportoutfit aan,
maar vergeet niet dat die ook een beetje nat mag worden.

29 juni: Hawaï Givercafé

Omdat jullie er allemaal rotsvast van overtuigd zijn dat een Hawaï-givercafé massa’s volk naar den
Danny zal lokken, kunnen we dus hoegenaamd niet aan jullie vraag weerstaan en is het vandaag
zover. We zouden ditmaal wel graag hebben dat het blik marginalen dat de vorige keer is
opengetrokken (in de krokusvakantie toen) toe blijft, zodat we er een rustige en lucratieve avond van
kunnen maken.

1 juli: GROEPSDAG

Vandaag is het weer zo’n vergadering die ongetwijfeld in drukletters bij op het lijstje “Euh ideale
vergaderingen met heel de groep”. Inderdaad, het is weer groepsdag! Ik herinner me de mooie tijden
in Hengelhoef nog… Oh jongens! Maar of we daar dit jaar opnieuw naartoe gaan weet ik eigenlijk niet.
Echt waar trouwens. Dus ook ik zal ditmaal wachten op het briefje met meer informatie :).

… Wist-je-datjes…
… dit het voorlaatste boekje van het jaar is ?

… het kampboekje er ook nog aan komt ?

… wij al veel zin hebben om dat te maken ?

… er wel eerst examens aankomen ?

… wij minder veel zin hebben om die te maken ?

… het jaar echt heel leuk was ?

… jullie dat natuurlijk wisten ?

… jullie er bij waren …?

… het kamp de kers op de taart wordt ?

… dat zeer terecht is ?

… de leefweek hopelijk geslaagd was ?

… ik er nu mee ophoud ?

Veel liefs,
De leiding!!!

Karen

Woody

Riens

4-5-6 mei

Giverdagen

Aan alle 1e en 2e jaars: vandaag kunnen jullie nog eens goed uitslapen. Geniet er van!
Aan de 3de jaars: Het wordt een bangelijk weekend (meer info volgt nog)
Zondag 15 mei

Daguitstap: 9u30 – 17u00
Euh ik kan jullie verzekeren dat we vandaag een
zalige dag tegemoet gaan. We gaan naar de
culturele hoofdstad van België. Voorzie allemaal
ene knapzakje met wat eten en drinken. Een
lekkere twix en een banaan erbij. En wij zorgen
voor de rest.

Zondag 20 mei

3de jaarsvergadering 9u30 - 12u

Vandaag zijn jullie hopelijk goed voorbereid. Want jullie collega’s hebben een vergadering in
elkaar gestoken voor jullie.

Zondag 27 mei

FOREN!!!!
vandaag is het geen
vergadering, maar zoals
iedereen wel weet is het kermis,
leef jullie maar eens goed uit
maar zie dat je morgen wel
paraat kan staan om te helpen
op de jaarmarkt van borsbeek.

Maandag 28 mei

Jaarmarkt (heel den dag)
Wij hebben zoals elk jaar gaan we de holbewoners van op de
jaarmarkt voorzien van drank! Jepa! Want zoals vele zich
afvragen, vanwaar komen al die mensen ineens vandaan? Wij
staan daar ook ieder jaar weer van versteld.
Hopelijk is filip de winter dit jaar van de partij om alle
internationale te begroeten op onze geliefde jaarmarkt.
Een leuk weetje:
Filip de winter wordt normaal zo geschreven:
Philippe De winter, maar zelf zal hij dat nooit zo schrijven.
Dieje haat de walen denk ik.
Verdeling voor de shiften volgt…

Vrijdag 1 juni

Fatti Boem Boem vergadering 20u – 22u

Tis exaam of toch bijna dus, dus we gaan ons gewoon is goed amuseren!!!
Én… QUIZ !!!
Voor alle ouders, vrienden, gelegenheids- en topkwissers … is er vanavond onze jaarlijkse
quiz in het JOC van Borsbeek op Fort 3. Dit vanaf 19u30. Meer info omtrent inschrijven vind
je vooraan in dit boekje!!

Zondag 10 juni

Ontbijtvergadering 9u30 - 12u

Wij hebben al examens! Zalig! Tijd voor een goede ontspanning met een lekker ontbijtje. Je
hoeft dus nog niet gegeten te hebben. Tenzij de de familie frank en de roeland omdat die
toch eerst een uur moeten fietsen en ja daar hebt ge energie voor nodig. Maar goe, vandaag
gaan we stevig moekkelen.

Vrijdag 15juni

Speeddaten!

Het is bijna vakantie, we hopen dat jullie
allemaal al een liefke hebben. Voor zij die
dat nog niet hebben gaan we jullie een
handje helpen. Lief of geen lief, zeker
komen! Hahah

Zondag 24 juni

American sports vergadering 9u30 - 12u
Wij hebben met de leiding dit
jaar naar de superbowl gekeken,
das echt supergraaf en
superspannend! Dit heeft ons
geinspireerd. Vandaar zullen we
alle erikaanse sporten vandaag
spelen met jullie.

Zondag 1 juli groepsactiviteit - Uren volgen nog in een brief!
Jeueejejejejejheeeeeeeeeeeeeeh!!! Groepsactiviteit!!! Meer info volgt nog in een briefje!

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
Stenenkruisstraat 14
Louis Van Regenmortellei 7
Wenigerstraat 15
Het Prieel 63

Adres
Louis Janssensstraat 55
Corneel Smitslei 80
Corluystraat 43

Naam
Elisabet Vetters
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

2520 Ranst
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2600 Berchem

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2160 Wommelgem

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

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

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0497/10.46.68
0492/69.44.06
0476/51.35.56
0487/80.95.80

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

03/322.48.37

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

03/321.94.72
03/440.50.84

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72
0494/11.35.08
0477/91.09.93
kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/52.60.27
0497/15.89.08
0486/18.06.39
0497/50.90.52

E-mail
Telefoon
03/322.13.57

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

