Hopper winkel

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

Voorwoord

Beste ouders, oudleiding, kennissen en sympathisanten!
Ondanks hevige regenbuien in de maand juli zijn er geen kampen van ons weggespoeld en kwamen
alle leden en leiding enthousiast terug naar huis, met wederom een fantastisch kamp achter de rug!
Na een rustigere maand augustus heeft iedereen de batterijen terug kunnen opladen en staat er een
leidingsploeg vol met nieuwe aanwinsten klaar voor jullie kids! Een nieuw en uitdagend scoutsjaar;
dat gaan we GEWOON DOEN!
Scouting is immers een engagement van leden, leiding en ook ouders om
er samen iets tof en leerrijk van te maken. We willen dat iedereen trots
kan zijn op onze scouts en dit engagement mag niet bij woorden blijven.
Daarom: Scouting? Gewoon doen! Of zoals Karree Konfituur het zo mooi
omschrijft in de tekst van het nieuwe jaarlied:
“Mijne das is mijn trots, mijn hemd is bekend
beklim de hoogste rots, boven weerklinkt onze kreet.
Verleg maar mee je grens, je blijft wie je bent
Hier wordt gezongen en gewerkt, ook gelachen, gezweet.”
“Scouting zit in ons lijf!
Regen doet ons niets!
Ik word, en ben en blijf
een echte scouts of gids!”
We willen er samen met iedereen opnieuw een bangelijk scoutsjaar van maken!

Hieronder geven we nog enkele belangrijke data mee die je alvast met stip in je agenda kan
aanduiden:
Op 13 en 14 oktober 2012 kan iedereen smullen van lekkere spaghetti of lasagne,
gepresenteerd door de gidsen en verkenners op hun welbekende Italiaslag! Dit ten voordele
van het gidsenkamp en het buitenlands kamp van de verkenners.
Vrijdag 19 oktober 2011 is het dag van de jeugdbeweging. Laat aan iedereen op het school,
werk, dorp, … zien dat je van de scouts bent! Trek vandaag je scoutsuniform + das aan en
vertegenwoordig zo massaal de leukste jeugdbeweging van het land!
Op zondag 4 november 2011 komen wij in heel Borsbeek en aangrenzende straten in de
buurgemeenten onze overheerlijke marsepein verkopen! Zorg dat je zeker thuis bent om
onze lekkernij in huis te halen en zo onze scouts te steunen.
De kapoenen en gidsen gaan op takweekend in het weekend van 26-27-28 oktober 2012.
Tenslotte hopen wij steeds op een massale opkomst tijdens de verschillende activiteiten die wij en
onze vriendenkring aanbieden en uiteraard ook op zondag voor elke vergadering! Wij als
groepsleiding kijken alvast uit naar een nieuw en fijn scoutsjaar; dat gaan we gewoon doen!
Een stevige linker!

uw groepsleiding
Gerben, Koen, Jochem

Jaarplanning

Jaarplanning

Vriendenkring

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

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

Uniform

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

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

Kapoenen
Hey kapoenen,
Het is zover, het nieuwe scoutsjaar gaat beginnen! Hebben jullie er al zin
in? Wij staan te popelen om er aan te beginnen! Dit wordt een super
fantastisch jaar vol leuke vergaderingen. Hieronder staan de eerste
vergaderingen van het nieuwe jaar met een beetje uitleg! Spannend!
Zondag 15/09/2012: OVERGANG!
De overgang is de start van het nieuwe jaar. Na een bangelijke show van
alle leiding komen jullie te weten wie wij zijn! Het is een dag vol plezier,
opdrachtjes en lekker eten. Komen is de boodschap!
Zondag 23/09/2012 van 9.30 tot 12.00: kennismakingsvergadering
Vandaag is het de eerste vergadering en omdat er
een hoop nieuwe kapoenen zijn, en het voor ons
ook een nieuwe groep is, spelen we een paar
spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen. Wij
hebben al zin om nieuwe vriendjes te maken,
jullie ook?
Zondag 30/09/2012 van 9.30 tot 12.00: cowboys en indianen
Kom pak je lasso maar, zo vangen cowboys indianen, we
rijden over prairies, steeds op zoek naar
avontuur!
Yihaa! Kom allemaal verkleed als stoere cowboy of
dappere indiaan en ontdek het leven in Wilde Westen.
Pas op, het gevaar loert om elke hoek…

Zondag 7/10/2012 van 9.30 tot 12.00: kleed het lokaal in
Ondertussen weten jullie al waar ons lokaal zich bevindt.
Vinden jullie het er ook wat saai? Daar brengen we
vandaag verandering in! Jullie mogen zelf posters, foto’s
en prentjes meenemen om in ons lokaal op te hangen.
Doe misschien niet jullie allerbeste kleren aan want er gaat gekladderd
worden. Schilderen maar!
Zondag 14/10/2012 van 9.30 tot 12.00: Bosspel
Kapoenen: klein maar dapper! Wij roepen dit wel elke
week maar vandaag gaan we het ook echt bewijzen.
Sluipen, lopen, klimmen, verstoppen, bereid je maar voor
want we maken vandaag de bossen onveilig!
Zondag 21/10/2012 van 9.30 tot 12.00: back to basic
Omdat jullie nog geen Engels kunnen, zal ik uitleggen wat back to
basic wilt zeggen. Letterlijk vertaald betekent het terug naar
oorsprong. We gaan vandaag dus terug naar de oorsprong van
scouting door allerlei spelletjes te spelen die de eerste kapoenen
1000 jaar geleden ook al speelden.
26/27/28 oktober: KAPOENENWEEKEND!!!
Eindelijk is het zover, ons eerste weekend samen, wij kijken er
enorm hard naar uit, om ons 3 dagen te amuseren met jullie
allemaal! Samen slapen , eten, spelletjes spelen,… het hoort er
allemaal bij. Verdere info over het thema, waar en wanneer
we afspreken volgt tijdig met een brief.

Zondag 4/11/2012 van 14.00 tot 16.30 : Marsepeinverkoop
Het is weer tijd voor onze marsepeinverkoop, oefen
daarom nog snel even je allerschattigste verkoopblik voor
je naar de scouts komt.
Wist-je-datjes?
-

Kapoenen klein zijn?
Maar ook wel heel dapper?
Kapoenen ook heel leuk zijn?
Maar de leiding misschien nog wel leuker?
Ik juist een heel glas cola heb gedronken?
Kapoenen de allerleukste tak is!
Veel leuker dan de stomme verkenners?
Wij op weekend gaan?
Dit super leuk gaat worden!
Ik nu super dringend naar het toilet moet?
Ik daarom ga stoppen?
Ik denk dat het van de cola is?
Ik hoop dat het nog juist niet te laat is?
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!

Stokstaart, Steenarend, Agame en Gazelle

Holla at ya boy, boys! Welkom bij “den eersten Taktie van het jaar”- taktie. Dit jaar wordt
niet alleen het jaar van de Welpen (true story, check de Chinese horoscoop), maar ook
“het jaar dat jullie altijd zal bijblijven omdat het zo’n geweldig scoutsjaar zal worden”-jaar.
Hoe? Dat is niet moeilijk! Eerst en vooral we hebben de graafste Welpen van het decenium
én we hebben vier man leiding die eigenlijk nog niet echt aan jullie is voorgesteld. Dus
zullen we dat maar eens dringend doen!
SEBASTIAAN AKA AKELA
Deze jongen is lief, spontaan en kan met zijn weelderige, bruine
lokken de hele wereld aan. Hij antwoordt enkel op de naam Akela.
CEELKE AKA BAGHEERA
Deze charmante jonge dame is een nieuwkomer onder de
leidingsploeg, toch zou je dit er niet van zeggen. Ze is altijd erg
opgewekt en kan tegen een stootje!
Zij antwoordt enkel op de naam Bagheera.
JOREN AKA BALOE
Bekend om zijn tonneke, hiernaast is hij een vrolijke, speelse vent
die je niet makkelijk de grond op krijgt. (Dit valt de eerste
vergadering zeker eens te proberen ;) ) Hij antwoordt enkel op de
naam Baloe.
LOUIS AKA KING LOUIS
Deze rosse hengst kan moeilijk getemd worden, met zijn Schots
accent en zijn geweldig karakter valt hij bij alle vrouwen en welpen
erg in de smaak. Hij antwoordt enkel op de naam King Louis.

Ziezo dit was de voorstelling van jullie fantastische leiding en ook jammer genoeg het
einde van “de meest geweldigste inleiding van den eersten Taktie van het jaar”-inleiding.
PEACE OUT!

Zondag 23 september

Kennismakingsspelvergadering (9.30 – 12.00)
Wie is wie?
Vandaag maken we kennis met Elkaar! Meneer Elkaar is een toffe vent ! Ik ben er zeker van
dat jullie hem allemaal super leuk gaan vinden. Kom zeker naar deze leuke voormiddag, het
is tenslotte de eerste vergadering van het jaar!
Jeeeeeeeeeeeeeeuj!!!
Zondag 30 september

Zotste–vergadering–van-het-jaar-vergadering (9.30 – 12.00)
De titel is wel redelijk duidelijk volgens ons, dus gaan we er niet al teveel woorden aan vuil
maken. Jullie zijn allemaal wel slim genoeg denken we, in tegenstelling tot de kabouters.
Natuurlijk zijn jullie slimmer dan de kabouters, maar ja dat hoeven we jullie niet meer te
vertellen, dat wisten jullie waarschijnlijk al.
Als er onder jullie welpen iemand is die een zus of tweelingzus heeft bij de kabouters, zal zij
dit naar alle waarschijnlijkheid willen ontkennen.
Stel als jullie dit argument echt niet kunnen winnen omdat ze te koppig is, zoals alle
vrouwen, behalve bagheera en jullie lieve mama’s, dan kan je gewoon zeggen:
De leiding heeft dat gezegd en de leiding heeft altijd gelijk!
Aangezien dit de zotste vergadering van het jaar zal zijn, zien we jullie graag zondag vol
enthousiasme op het Mertensplein terug!
Zondag 7 oktober

Jeugdbewegingen uit Borsbeek – vegadering (09.30 – 12.00)
Zoals de titel al zegt gaan we vandaag een spel spelen, met de KLJ en de chiro van Borsbeek.
Natuurlijk weten wij, coole welpen, dat onze scouts toch wel de beste jeugdbeweging is van
Borsbeek, maar de groepsleiding wil dit nog eens bewijzen. Dus we verwachten jullie
vandaag zeker om die andere twee jeugdbewegingen te laten zien wie de beste is!

Zondag 14 oktober

De vergadering der experimenten vergadering (09.30 – 12.00)
De bekende wetenschapper Albert Einstein zei ooit:
“Een goede wetenschapper ben je pas, als je bij de welpen hebt gezeten.”
Vandaag zijn jullie de wetenschappertjes en gaan we allerlei experimenten uitvoeren. En
nee! We gaan geen experimenten uitvoeren op schattige diertjes, want dan komen de
kaboutertjes klagen en Gaia ook waarschijnlijk.
Trek vandaag jullie professor jas maar aan en vergeet ook zeker jullie veiligheidsbril niet.
Safety first!
Zondag 21 oktober

Pleinspelletjes vergadering (09.30 – 12.00)
Er bestaat hier een gezegde voor, onder de voetballers wel bekend denken we:
Als er gras op het plein staat, dan mag er gespeeld worden.
Aangezien het Mertensplein altijd voorzien is van een schoon grasmat, zullen we ons
vandaag eens goed laten gaan.
Zondag 28 oktober

Dorpsspel in Borsbeek vergadering (09.30 – 12.00)
Borsbeek de stad naast het dorp.
Vandaag gaan we onze eigenste Hometown Glory Borsbeek verkennen door middel van
weer een supercool spel. We zullen van ‘Tha Suburbs’ tot ‘the Times Square’ van Borsbeek
overheersen.
Dus BE THERE of wees verder wereldvreemd!
Zondag 4 november

Marsepeinverkoop! (14.00 – 17.00)
Haal vandaag jullie sluwste verkoopstrucjes boven, want we gaan marsepein verkopen! Het
is zeer belangrijk dat jullie met zo veel mogelijk aanwezig zijn, want hoe meer we verkopen
hoe meer pret en eten we op kamp kunnen hebben. Dus lief lachen en als ze twijfelen een
beetje zielig kijken is de boodschap!

En we zijn al aanbeland aan de Wist-Je-Datjes, dus aan het einde van dit boekje: ooooh !
Maar geen nood we zijn er zeer snel terug met een nieuwe taktie vol pret!
Wist-je-dat wij enorm veel zin hebben in dit jaar!
Wist-je-dat Welpen de tak der alle takken is ? Natuurlijk wist je dat!
Wist-je-dat Louis en Ceelke (King Louis en Bagheera) nieuwe leiding zijn
Wist-je-dat het weekend er bijna aankomt
Wist-je-dat het weekend het zotste weekend aller tijden wordt!!
Wist-je-dat Prins Filip ook bij de welpen heeft gezeten
Wist-je-dat welpen groeien tot prachtige wolven en kabouters altijd klein blijven
Wist-je-dat we zelfs nu al uitkijken naar het kamp
Wist-je-dat dit het voorlaatste wist-je-datje is
Wist-je-dat het wist-je-datjes concept geweldig is!
Toedels me noedels Welpers!
Bagheera

Baloe

Akela

King Louis

Er was eens een kabouter, hij was niet zo vriendelijk en zeurde over alles.
Op een dag zat hij aan zijn tafeltje:

Hij wist niet wat hij moest gaan doen, dus hij ging op tocht.
Hij wandelde door het bos, door de velden, en door de stad Borsbeek.
Daar zag hij allemaal kindjes spelen en plezier maken, al deze kindjes
hadden een uniform aan. Dus de kabouter besloot om ook zo’n
uniformpje te gaan kopen en zich bij die kindjes aan te sluiten!

Was hij lid van de scouts en ging hij vrolijk en vriendelijk door het leven!
Toen hij aan de leiding vroeg welke leuke spelletjes ze nog allemaal
gingen spelen, vertelde ze hem dit………………………………………….

Op 23 september (09u30 – 12u00) gaan we elkaar beter leren kennen.
Er komen nieuwe kabouters bij en jullie hebben ook een nieuwe supertoffe
leidingsploeg! Kom dus zeker naar de eerste vergadering en neem je goed
humeur mee.

Op 30 september (09u30-12u00) gaan we een groot mysterie tegemoet!

Verkleed je daarom dus maar in een echte detective en zorg ervoor dat
niemand je herkent! MUHAHAHAHAHAHAHAHA………..
Op 7 oktober (09u30-12u00) gaan we ons gedragen als welpen. Dit houdt in dat
we gaan roepen, voetballen, boeren en nog veel meer dingen die jongens leuk
vinden. Doe daarom vandaag maar eens een broek van je broer aan en zorg
ervoor dat je een echte man bent.
(Snorren en baarden zijn toegelaten).
Op 14 oktober (09u30-12u00) gaan we rollen. Nee, niet in modder net als
zwijnen of als honden in het gras. Vandaag gaan we rollen op wieltjes!!!
Kom daarom allemaal naar de scouts met je fiets, je skateboard of je step, alles
mag, zolang het maar wieltjes heeft.
Op 19,20 en 21 oktober gaan we op weekend!
Meer info volgt nog via een brief.
Op 28 oktober (09u30-12u00) is het toegestaan om je pyjama eens aan te laten
en je haren niet te kammen! Neem je slaapzak, je knuffel en een kussen mee
zodat we het lekker gezellig kunnen maken!
Zo, dit waren onze eerste twee scoutsmaanden! Maar niet getreurd, jullie zijn
nog niet van ons af!! 
Wist-je-datjes:
Wist je dat; Wij de wist-je-datjes eigenlijk vergeten waren dus we hier geen ‘echte’
wist je datjes zullen schrijven!

Een stevige kaboutergroet van jullie spiksplinternieuwe leiding,

MARITJE

ELISABET

NICKY

JEUNES EXPLORATEURS

(JONGVERKENNERS)

Er was eens…
Sprookjes zijn apekool! Enkel de harde realiteit zal jullie pad kruisen. Maar geen nood want er
is nog leiding om jullie op het goede spoor te houden (of terug brengen). Echter, wie is die
leiding waarover hier gesproken wordt. Jullie weten wel dat het gaat over 3 mensen die
toevallig de namen Mathias, Aurélie en Nils dragen, maar wie zijn zij? Waarvoor staan ze? Hoe
overleven zij in deze harde, verzuurde omgeving?

Daarom presenteren wij jullie:

Beekse
Vrienden
Het eerste avontuur vinden jullie terug in het volgende boekje!

Zondag 23 september 09u30 – 12u00
Benodigdheden:
Kledij

Uniform

Fiets?

Ja

Hier enkele tips over waar we vandaag naartoe trekken. Overduidelijk lijkt ons.

Zondag 30 september 09u30 – 12u00
Benodigdheden:
Kledij

Uniform + je gekste kleren die nat mogen
worden + handdoek

Fiets?

Ja

Oh nee, er zit een gat in de muur!!!! Gelukkig heeft een wereldberoemd en hilarisch
televisieprogramma hier een antwoord op! We kunnen er niet over, we kunnen er niet onder,
we moeten er wel door! U zult het herkennen als het enige VT4 programma dat niet door
Hans Otten werd gepresenteerd.

Zondag 7 oktober 09u30 – 12u00
Benodigdheden:
Kledij

Uniform

Fiets?

Ja !!!
Maar neen Meneer! Ik
zou nooit tegen een klant
liegen! Zowel Jackie
Lafon als de hele cast van
Beekse Vrienden kopen
hier hun appelsienen

Zondag 14 oktober 09u30 – 12u00
Benodigdheden:
Kledij

Uniform

Fiets?

Ja

Inademen is niet zo leuk bij dit spel. Skills zijn vereist voor deze klassieker der scoutsspelen.
No mercy is de ingesteldheid die hoort te primeren wanneer het fort wordt geterroriseerd
door buizen van klak en klei.

Zondag 21 oktober 09u30 – 12u00
Benodigdheden:
Kledij

Uniform (+sjorhandschoenen)

Fiets?

Ja

Het wordt weer eens tijd om jullie technieken te testen en te verbeteren. Want als we op kamp
gaan, zouden we graag zotte dinges ineens willen steken. En aangezien wij niet van de chiro
zijn en geen houten constructies met spijkers maken, moeten we daar wel getraind in zijn!

Zondag 28 oktober
Benodigdheden:
Kledij

Schilderoutfit = kleren die vuil mogen
worden

Fiets?

Niet per se maar fietsen is leuk en goed
voor de lijn

Het lokaal is VIES! En dat vinden wij, les jeunes explorateurs, niet leuk! Daar worden wij heel
droevig en sip van, en ook een beetje mottig. Maar vooral sip. En dan droevig. De mottigheid
volgt later. Daarom nemen we het heft in handen en gaan we er iets baggervet van maken!
Moest je nog verf vinden thuis, of iets leuks uit vader zijn gereedschapskist, niet twijfelen
maar gewoon doen (merk op hoe knap het van de leiding is dat ze op een toffe en speelse
manier het jaarthema in de taktie verwerkt hebben).

CIAO EN TOT OP 23 september, 30 september, 7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, 28 oktober
of heel toevallig in Bbeek centrum wanneer wij een pistoletje of appelflap kopen bij de bakker.

Mathias

Aurélie

Nils

…

JONGGIDSEN
Allerliefste jonggidskes,
Jullie hebben de scouts bijna 2 maand moeten missen en wij begrijpen dat dat
een moeilijke periode voor jullie is geweest. MAAR… hier zijn we terug! Het wordt een jaar
met superleuke spelletjes en een gloednieuwe leidingsploeg bestaande uit Ellen, Liesbeth en
Ellen. Wij hebben er alvast superveel zin in en hebben al een heleboel awesome activiteiten
voor jullie in petto! Hieronder vinden jullie de eerste 7 vergaderingen van ons jaar terug.

23 september: 9.30u-12.00u Old school vergadering
Omdat het de eerste scoutsvergadering is (joepie!) gaan we
traditioneel beginnen. Dikke Berta, vlaggenstok, schipper mag ik
overvaren?, kat en muis … Ze komen allemaal aan bod dus pret
verzekerd ! !

30 september: 9.30u-12.00u :Ultra Special Waterspelen
Vandaag spelen we niet zomaar gewone waterspelen, maar Ultra
Special waterspelen die jullie nog nooit in heel jullie scoutsjaren
tesamen hebben gespeeld. Ik zou er maar zeker bij zijn want dit
willen jullie niet missen! Vergeet zeker niet om een handdoek mee te
brengen en eventueel wat droge kleren.

7 Oktober: 9.30u-12.00u :Pretty little liars
Er waren eens een groep meisjes die niet te
scheiden waren van elkaar. Tot op een dag één
van de meisjes spoorloos verdween. Is ze
weggelopen, ontvoerd, vermoord?... Niemand
buiten 1 persoon weet wat er exact die dag is
gebeurd…
Wij kruipen in het leven van deze mysterious girls
en gaan uitzoeken wie de moordenaar is onder
ons. Dit zal niet zonder gevaren zijn, want wie te veel weet wordt misschien zelf meegenomen…

14
oktober:
vergadering

9.30u-12.00u

:Voetballers

Voetballen enkel alleen voor jongens? Eeeuuuh
nietes!! Meisjes kunnen er ook wat van.
Deze zondag gaan we laten zien dat stoere
grieten zoals wij ons ook kunnen amuseren met
ballen!
Doe allemaal jullie beste, marginaalste, graafste voetbaloutfit aan, neem toeters mee en laat u
horen!

Vrijdag 19 oktober dag van de jeugdbeweging !
Vandaag is één van de belangrijkste dagen van het jaar. Het is dag van de jeugdbeweging ! Dit wil
zeggen dat jullie vandaag allemaal in jullie volledige scoutsuniform naar school gaan. Waarom vragen
jullie, jullie misschien af? Wel, omdat jullie (hopelijk) trots zijn om in de scouts te zitten en jullie dit
natuurlijk aan iedereen willen laten zien. Dus jullie weten wat jullie te doen staat: Trek jullie uniform
aan en ga naar school!
21 oktober: 9.30u-12.00u :Het leven zoals het was… Scouting!
Jullie leiding is nostalgisch. En daarom gaan we vandaag terug naar ‘de goede oude tijd’. Verkleden is
zeker toegestaan vandaag !
28 oktober: 9.30u-14.00u :stadspel
Het is belangrijk dat vandaag iedereen met de fiets naar de scouts komt
want we gaan ’t stad onveilig maken met ons supergroot, geweldig,
spannend stadsspel. Omdat zo’n supergroot, geweldig, spannend
stadsspel een beetje meer tijd in beslag neemt dan een gewone
vergadering gaan we vandaag door tot 14.00u. Vergeet daarom zeker
niet om een drankje en een lunchpakket mee te nemen voor onze
gezellige picknick!Over ons supergroot, geweldig, spannend stadsspel
kunnen we nog niet meer vertellen. Als je meer wilt weten, zal je
moeten komen.
4 november: 9.30u-12.00u :America’s next
topmodel
Tyra Banks (model en presentatrice van America’s
next top model) mag dan wel een bekend en
supergoed model zijn maar wij zijn zo wie zo beter.
En vandaag hebben jullie de kans om dat aan de
hele wereld te laten zien (of toch al aan jullie
leiding). Oefen dus zeker thuis al jullie beste poses
en zwoelste blikken. Wij kijken er alvast naar uit!

9-10-11 november: WEEKEND!!
Eindelijk het is zover, we gaan op weekend. Wij kijken er al naar uit en hopelijk jullie ook. Meer info
over het weekend krijgen jullie per brief. We zullen jullie al een kleine tip geven over het thema:

Wist-je-dat:
-

2 van jullie leiding Ellen heet?
Dit misschien voor problemen kan zorgen?
Wij daar dan wel iets op zullen verzinnen?
Wij alle jonggidsen hun verjaardag weten?
Wij hopen dat jullie die van ons dus ook weten?
Wij een kaartje op onze verjaardag zeker appreciëren?
Maar dat dit niet verplicht is?
Wij een superleuke weekendplaats hebben gevonden?
Wij dus ook al uitkijken naar het weekend?
Maar dat er eerst nog 7 superawesome vergaderingen aankomen?
Wij jullie op alle vergaderingen hopen te zien?
En dit in perfect scoutsuniform?
Wij hopen dat jullie afbellen/afmailen/af-facebooken als jullie niet kunnen komen?
Wij er een superjaar van gaan maken?
Wij nu dag zeggen?

Tot Zondag !
Ellen, Liesbeth en Ellen

Kapoenen
Hey kapoenen,
Het is zover, het nieuwe scoutsjaar gaat beginnen! Hebben jullie er al zin
in, want wij staan te popelen om er aan te beginnen. Dit wordt een super
fantastisch jaar vol leuke vergaderingen. Hieronder staan de eerste
vergaderingen van het nieuwe jaar met een beetje uitleg! Spannend!
Zondag 15/09/2012: OVERGANG!
De overgang is de start van het nieuwe jaar. Na een bangelijke show van
alle leiding komen jullie te weten wie wij zijn! Het is een dag vol plezier,
opdrachtjes en lekker eten. Komen is de boodschap!
Zondag 23/09/2012 van 9.30 tot 12.00: kennismakingsvergadering
Vandaag is het de 1e vergadering en omdat er een
hoop nieuwe kapoenen zijn, en het voor ons ook
een nieuwe groep is, spelen we een paar spelletjes
om elkaar wat beter te leren kennen. Wij hebben
al zin om nieuwe vriendjes te maken, jullie ook?
Zondag 30/09/2012 van 9.30 tot 12.00: cowboys en indianen
Kom pak je lasso maar, zo vangen cowboys indianen, we
rijden over prairies, steeds op zoek naar
avontuur! Yihaa! Kom allemaal verkleed
als stoere cowboy of dappere indiaan en
ontdek het leven in Wilde Westen. Pas op, het gevaar
loert om elke hoek…

Zondag 7/10/2012 van 9.30 tot 12.00: kleed het lokaal in
Ondertussen weten jullie al waar ons lokaal zich bevindt.
Vinden jullie het er ook wat saai? Daar brengen we
vandaag verandering in! Jullie mogen zelf posters, foto’s
en prentjes meenemen om in ons lokaal op te hangen.
Doe misschien niet jullie allerbeste kleren aan want er gaat gekladderd
worden. Schilderen maar!
Zondag 14/10/2012 van 9.30 tot 12.00: Italiaslag
Zoals ieder jaar is er onze gekende italiaslag. Aangezien wij op buitenlands
kamp gaan is het van gigantisch groot belang dat wij een paar centjes
verdienen! Iedereen dus verplicht aanwezig (shiften worden nog
verdeeld). Maak zoveel mogelijk reclame bij vrienden en familie!
Zondag 21/10/2012 van 9.30 tot 12.00: back to basic
Voor wie nog geen Engels kan: we gaan terug naar de basis. Spannend!
27-28/10/2012 van 20u00 tot 12u00 : Filmavond!!!
Eindelijk is het zover, ons eerste weekend samen, wij kijken er
enorm hard naar uit, om ons 3 dagen te amuseren met jullie
allemaal! Samen slapen , eten, spelletjes spelen,… het hoort er
allemaal bij. Verdere info over het thema, waar en wanneer
we afspreken volgt tijdig met een brief. Breng ook allemaal €5
mee en dan zorgen wij voor wat lekkers tijdens de film!
Zondag 4/11/2012 van 14.00 tot 16.30 : Marsepeinverkoop
Het is weer tijd voor onze marsepeinverkoop, oefen
daarom nog snel even je allerschattigste verkoopblik voor
je naar de scouts komt.

Hahahaha, verkenners, wat nen afgang, ge dacht dat er wat mis was met
het boekske he? Niks van aan natuurlijk, flauw mopke van ons!
Uiteraard gaan wij niet gewoon krak dezelfde vergaderingen doen als de
kapoenen, zijt ge zot! De enige overeenkomsten zijn de uren waarop onze
vergaderingen vallen, met uitzondering van onze italiaslag en de
filmavond (zie boven).
De komende vergaderingen zullen bij ons vooral in het teken staan van
ons buitenlands kamp, en dit met twee hamvragen: naar waar gaan we en
hoe gaan we dat betalen? Deze zaken zullen wij dus allemaal moeten
bespreken en uitdokteren, zo goed als elke zondag van half tien tot twaalf
(met uitzondering van de italiaslag, filmavond en marsepeinverkoop dus).
Omdat ook de ouders graag weten naar waar wij op kamp gaan en hoe wij
dat gaan betalen, organiseren wij ook een ouderavond. Deze zal
plaatsvinden op woensdag 24 oktober om 20u00 in de lokalen. In
tegenstelling tot normale scoutsjaren is het dit jaar voor de ouders wel
van belang om aanwezig te zijn met het oog op ons buitenlands kamp!
Voila, dat is het zo wat. Mochten er nog onverwachte zaken zijn laten wij
jullie dit zeker weten via onze facebookgroep! Mochten jullie nog vragen
hebben voor ons zijn wij natuurlijk ook altijd bereikbaar via facebook, mail
of gsm.
Wat we jullie nog wel kunnen vertellen is dat wij op verkennerweekend
gaan van 9 tot 11 november.

Met vriendelijke groeten!
Jasper, Aapvader, Jonas

Gidsen
Don’t you think there’s more
to gidsen than being really,
really, really, ridiculously
goodlooking?!

And I plan on finding
out what that is!

So what’s the dealio, jo?

Als jullie ook willen weten what the dealio is, dan kunnen jullie hier alles voor
de komende twee maanden lezen. Maar eerst even een korte kennismaking.
Voor de derdejaars zijn wij geen onbekenden, maar voor de eerste- en
tweedejaars zullen we ons even kort voorstellen:
Riens: Hoi, ik ben Riens. Als geboren Borsbekenaar kan ik van de
rust van een pittoreske wereldstad genieten. Jullie zullen dan ook
merken dat dit onweerstaanbare lijf van 1m 85 een rustige jongen
herbergt. Het liefst speel ik bij zonsondergang gitaar om de warme
gloed die de zon op het wateroppervlak weerspiegelt gevoelsmatig
te kunnen vatten. Wanneer ik me niet toeleg op poëzie, gebruik ik

mijn tijd het liefst om te voetballen. Maar mijn grootste passie blijft
scouts en zorgen voor zieke diertjes. Ik studeer talen om me
intellectueel met de wereld te meten, maar het liefst van al zou ik
al mijn tijd gebruiken om jullie dit jaar het beste van het beste te
gunnen. Dus wat dit jaar betreft, zal ik jullie behandelen zoals
een koning zijn koningin behandelt.

Margot: Hey fa! Ik ben Margot, of Margoke voor de vriend(inn)en.
Ook al is woon ik in Deurne-Zuid, toch heb ik mijn vleugels
richting Borsbeek en de 70 uitgeslagen om hier het beste van
mezelf te geven als leiding. Net als Riens heb ik mij verdiept in de
studie van de talen, gecombineerd met het kennis opdoen over
film. Toen wij op stage waren in Zuid-Afrika om daar de arme
kindjes te helpen en Nederlands en Engels te leren, besloten we om
ons intellect, onze genialiteit, en onze ridiculously good looks te
kanaliseren tot een awesome leidingsteam voor de gidsen. Het
resultaat: een awesome leidingsteam voor de gidsen.

Zondag 23 september: kennismakingsvergadering
Zoals jullie hierboven lezen valt er veel te ontdekken over jullie nieuwe
leidingsploeg, maar
ook wij zijn enorm
benieuwd wat dit
jaar zal brengen.
Bovendien zullen
jullie tijdens deze
vergadering meer te
weten komen over
Project G. Dus
hopelijk neemt de
nieuwsgierigheid bij
jullie ook de
bovenhand,
waardoor jullie ongetwijfeld staan te trappelen om massaal af te zakken naar
het Mertensplein.

Woensdag 26 september: ouderavond om 20u
Een nieuw jaar, nieuwe leiding, nieuwe leden, en dus ook mammies en pappies
die benieuwd zijn naar dit alles. Daarom nodigen we jullie ouders van harte uit
op deze ouderavond in het lokaal om het komende jaar te overlopen.

Zondag 30 september: Matthias Schoenaerts
vergadering
Er zijn mensen die hem adoreren, er zijn mensen die hem verachten. Van
“geniaal acteur” naar
“maar dat is gewoon zo’n
crapuul”, de meningen zijn
verdeeld. Om de
eendracht binnen de
leidingsploeg te
behouden, gaan we
vandaag voor eens en voor
altijd uitmaken of we pro
of contra Matthias
Schoenaerts zijn.

Zondag 7 oktober: Fresh Prince of Bel Air vergadering
De meest geniale vertolking van Will Smith blijft nog altijd the
Fresh Prince of Bel Air, daarover kunnen we het
allemaal eens zijn. Het mag gezegd: met zijn
grote oren is hij voor velen onder ons een
rolmodel. Zijn dance skills, crazy outfits en
genious jokes zullen vandaag allemaal aan bod
komen. Kom zo fresh verkleed als the Prince
zelf en wie weet zal jij zondagmiddag het lokaal
buitengaan als Fresh Princess of B-Beek!
(Fresh Prince)

(Rolmodel)

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober: Italiaslag
Zoals de traditie het voorschrijft, houden wij jaarlijks onze Italiaslag. Aangezien
dit één van de weinige geldactiviteiten van dit jaar is, rekenen we op jullie
aanwezigheid! Meer informatie en shiftenverdeling volgen nog, maar maak nu
al maar reclame.

Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging
“Chiro,cacao, afgelakte frisco!” We zouden ook met de KLJ lachen, maar die
hebben al geen leden, dus het zou erg zijn om die nog meer door het slijk te
halen. De boodschap is in ieder geval duidelijk: vandaag tonen we aan iedereen
die het wel of niet wil zien, dat wij van de scouts zijn. Ga dus in uniform naar
school en kom feesten op de Nacht van de jeugdbeweging als dit mag van jullie
mama en papa (of neem ze mee).

Zondag 21 oktober: The Bachelor
vergadering
Na het jammerlijke vertrek van de Woodie uit de
leidingsploeg, is het mannelijke aandeel binnen de
gidsentak gehalveerd. Om er voor te zorgen dat de
mannetjes bij de gidsen niet allemaal verdwijnen, moeten
jullie vandaag jullie beste been voorzetten om te tonen dat
jullie al dit mannelijk geweld aan kunnen. Neem een rode
roos mee, zodat jullie herkenbaar zijn. Jullie zullen de
Bachelor herkennen aan zijn gouwe ouwe oranje
fluobroek.

Vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28
oktober: WEEKEND
Dit weekend zullen we de herfstvakantie goed inzetten
door in groep te tonen dat de gidsen van de 70 ook buiten Borsbeek enorm
shinen!!!! Meer info volgt. We kunnen al wel zeggen dat het weekend iets

langer zal duren dan normaal, maar dat jullie zondagavond wel braaf op tijd in
jullie bedje zullen liggen.

Wist je dat…
… We eindigen met een mopje?

Kijk ze shinen:
Margoke & Rienske

Gidsenleiding
Naam
Margot De Palmeneire
Riens Van Nuffelen

2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.79.43
03/321.40.86

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0484/86.49.07
0494/73.17.63

Adres
Lucashoeve 11
Louis Huybrechtsstraat 16
Rosekapellestraat 64

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/321.37.74
03/322.13.41
03/322.17.46

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0477/78.79.33
0484/88.53.69
0478/61.02.82

Adres
Torenstraat 111

Telefoon

GSM

2160 Wommelgem
E-mail
Telefoon
03/322.85.22

ploekie@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72

E-mail

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

2150 Borsbeek

Telefoon
03/290.61.98

GSM
0478/87.31.15

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

E-mail
Telefoon

r-team@scoutsborsbeek.be
GSM
0477/24.09.96

Adres
J. Embrechtsstraat 36
Corneel Smitslei 68

Verkennerleiding
Naam
Jonas Vereycken
Jasper De Saeger
Michiel De Clercq

Aalmoezenier
Naam
Guy Mennen

Secretaris
Naam
Gerben Cosemans

Adres
Louis Janssensstraat 55

2150 Borsbeek

Materiaalteam
Naam
Jeroen Machiels

Adres
Groenhofstraat 3

Vriendenkring
Naam
Karen Fourneau

Adres
Jozef Reusenslei 109

Bouwcomité
Naam
Filip Simkens

Adres
Karel Govaertstraat 23

2100 Deurne

Adressenlijst 2012 - 2013
Groepsleiding
Naam
Gerben Cosemans
Koen Mortelmans
Jochem Machiels

Adres
Louis Janssensstraat 55
Corneel Smitslei 80
Corluystraat 43

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2160 Wommelgem

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

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

2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.27.08
03/325.58.68
03/321.37.05
03/321.81.58

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0473/68.06.77
0488/49.51.37
0471/38.72.70
0478/06.75.71

E-mail
Telefoon
03/322.13.57
03/366.14.62

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/52.60.27
0497/15.89.08
0476/36.44.34

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.47.80
03/366.27.08
03/294.90.65
03/321.40.86

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0499/36.25.33
0494/03.72.76
0477/29.80.14
0491/10.83.07

2520 Ranst
2150 Borsbeek
2600 Berchem

E-mail
Telefoon
03/475.95.82
03/322.83.11
03/440.50.84

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/45.23.80
0499/29.33.60
0497/50.90.52

E-mail
Telefoon
03/322.17.46

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/39.07.49
0476/51.35.56
0487/80.95.80

Kapoenenleiding
Naam
Evelien Van de Vondel
Els Van Ooteghem
Wilma Van Boxem
Sibron Smets

Adres
Floris Primslei 7
Te Boelaarlei 128
Sint Rochusstraat 15
August Van Putlei 7

Kabouterleiding
Naam
Elisabet Vetters
Nicky Mariën
Maritje Peeraer

Adres
Stenenkruisstraat 14
Louis Van Regenmortellei 7
Mertensstraat 15

2520 Ranst
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Welpenleiding
Naam
Sebastiaan Vernimmen
Joren Van de Vondel
Louis Watters
Ceelke Van Nuffelen

Adres
Akkerdonckstraat 21
Floris Primslei 7
Floris Primslei 39
Corneel Smitslei 68

Jonggidsenleiding
Naam
Ellen Liekens
Liesbeth Somers
Ellen Cantraine

Adres
Hofstraat 32
Hulgenrodestraat 18
Het Prieel 63

Jongverkennerleiding
Naam
Nils De Clercq
Aurélie Pierre
Mathias Teuwen

Adres
Rosekapellestraat 64
2150 Borsbeek
Sergeant De Bruynestraat 36 2140 Borgerhout
De Villegasplein 12
2150 Borsbeek

03/322.48.37

