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 en leden

Ondertussen zijn we al bij het tweede boekje van dit scoutsjaar aanbeland! De herfst heeft zijn intrede in
het land gedaan en de temperaturen zakken lichtjes. Toch weerhoudt dit ons er niet van om opnieuw twee
spetterende maanden boordevol leuke scoutsactiviteiten te voorzien voor iedereen!

Wat mag u de komende maanden verwachten?

Zondag 4 november 2012 brengen we onze heerlijke marsepein aan de man/vrouw in
heel Borsbeek om zo een deel van de grondige renovatiewerken te sponsoren die nog op til staan.
We komen langs tussen 14u en 17u. Nadien kan u gerust nog bijbestellen. We verkopen
marsepein in blokken van 0,5kg (€ 6) of 1kg (€ 9).
Op

zaterdag 24 november 2012 wordt onze jaarlijkse kaas- en wijnavond gegeven.

Deze zal ook dit jaar doorgaan in het Sint-Jozefinstituut in Borsbeek. Meer informatie krijgt u
ongetwijfeld nog van onze vriendenkring! Wat we al wel kunnen verklappen, is dat er voor de kids
animatie voorzien is zodat u rustig met vrienden en kennissen kan genieten van een lekker
kaasschotel en een glaasje wijn. Met dit initiatief zorgt onze vriendenkring ervoor dat de lokalen
ook in de winter lekker verwarmd kunnen worden en uw kind(eren) naar hartenlust kunnen blijven
ravotten.
In de maand december komt traditioneel de sint ook tot bij ons op de scouts, tenminste voor alle
brave kinderen. Hij zal op

zondag 2 december 2012 op de scouts langskomen, zodat hij

nadien nog tijd genoeg heeft om alle andere kinderen die niet in de scouts zitten een bezoekje te
brengen. Zet alvast een bordje met lekkers klaar voor de Sint, Zwarte Piet en Slecht Weer Vandaag.
In Borsbeek wordt er op

zaterdag 15 december 2012

een gezellige

kerstmarkt

gehouden rond de kerk Den Jakob. Dit jaar zullen er weer enkele mama’s present staan met een
leuk kraampje in naam van de scouts. Zeker een bezoekje waard!

Ook al is het nu nog een beetje aan de vroege kant; wij wensen iedereen alvast een fijne eindejaarsperiode,
een gezellig kerstfeest en een mooie overgang van oud naar nieuw!

Een stevige linker van ons drie!
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.

Marsepein

Scouts & Gidsen Borsbeek

Beste (groot-/schoon-)ouders, familie, vriend(inn)en, sympathisanten

Ook dit jaar kunnen jullie wederom genieten van verse, overheerlijke

marsepein,

verkocht door onze scouts! Koop uit sympathie, uit

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

zondag 4 november 2012 gaan we in heel Borsbeek bij iedereen aan de deur bellen
om onze lekkere marsepein te verkopen. Onze lieftallige leden zullen tussen 14u en 17u bij u
Op

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

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

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

Niet thuis op zondag 4 november 2012 of heb je nog extra zin om marsepein aan te kopen? Geen
nood! U kan na 4 november nog steeds marsepein bestellen. Vraag ernaar bij de groepsleiding op
zondagvoormiddag of op volgend naverkoopadres:
fam. Van Nuffelen
Corneel Smitslei 68
2150 Borsbeek

Wij danken jullie alvast voor de steun!

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

Kaas- en wijnavond
24 november 2012 in de chalet (refter lagere school) Sint-Jozef.
(toegang via de groene poort over de watertoren)


Ook dit jaar voorzien we terug 2 eetmomenten:
1. De vroege vogels of snelle snackers
U eet tussen 17.30u en 19.30u Breng dus gerust uw (jonge) kroost mee. Voor hen
voorzien we een hotdog. Vanaf 18u zorgt de leiding voor een gezellige activiteit zodat
mama en papa nog even kunnen natafelen.
2. De Slowfoodies of de plakijzers
U bent welkom vanaf 19.30u en u krijgt ruim de tijd om te genieten van al het lekkers.
Tegen 22u sluiten we het kaasbuffet. Breng gerust uw pubers mee. Ook voor hen
voorzien we hotdogs en een leuke activiteit.
Prijslijst:
Kaasschotel volwassene: 13 euro
Vleesschotel volwassene: 13 euro
Kaasschotel junior: 7 euro
Hotdog per stuk: 2 euro
Inschrijven voor 16 november 2012 via:
www.scoutsborsbeek.be en doorklikken op de link!
Betaling gebeurt cash ter plaatse. Zorgt u voor gepast geld?
Hopelijk komen jullie in grote getale. De opbrengst van deze avond gaat immers naar de verdere
opknapbeurt van de scoutslokalen, met prioriteit brandveiligheid!

Graag tot dan.
De leiding en vriendenkring van de 70 !

KAPOENEN
Liefste kapoentjes, dit is het tweede boekje van dit scoutsjaar. Dat betekent
dat er al twee maanden voorbij zijn . Maar, maar, maar niet getreurd, er
staan er ons nog veel meer te wachten!  Wil je weten welke leuke
vergaderingen jullie deze keer staan te wachten? Lees dan maar snel verder
(of vraag aan je mama of papa om snel verder voor te lezen ) Het beloven
weer twee leuke maanden te worden! Wij hebben er alvast weer super
veel zin in!
Zondag 04/11/2012 van 14u tot 17u: MARSEPEINVERKOOP
Het is weer tijd voor onze marsepeinverkoop, oefen daarom
nog snel even je allerschattigste verkoopblik voor je naar de
scouts komt.
Zondag 11/11/2012 van 9u30 tot 12u: WAPENSTILSTANDDAG
Vandaag net 94 jaar geleden, werd er vrede gesloten in de Eerste
Wereldoorlog. Dat is precies wat wij deze vergadering ook gaan
doen, vrede sluiten! Benieuwd hoe we dat gaan doen? Kom dan
zeker af! En anders ook natuurlijk .
Zondag 18/11/2012 van 9u30 tot 12u: SPROOKJESVERGADERING
Er was eens… Zo beginnen alle sprookjes. Nu, er waren
eens 40 fantastische kapoenen met 4 man even
fantastische leiding en die speelden elke zondag leuke
spelletjes. Maar er is iets mis gegaan in sprookjesland en
ze hebben onze hulp nodig om “nog lang en gelukkig te
leven”! P.S.: Kom allemaal verkleed in jullie favoriet
sprookjesfiguur!

Zaterdag 24/11/2012: KAAS -& WIJNAVOND
Naar jaarlijkse traditie houden wij vandaag onze kaas -&
wijnavond voor de ouders. Er wordt in twee shiften gegeten,
daarover meer info vooraan in de Taktie. Voor de kindjes wordt
er een hotdog en opvang voorzien door de leiding.
Zondag 25/11/2012 van 11u tot 17u: SINT-JAN BERCHMANSVIERING
Deze zondag is het een iets andere vergadering, de dag staat in het teken
van onze scouts. Vandaag doen we activiteiten met de hele groep samen,
iedereen van jong tot oud speelt mee! ’s Morgens is er een misviering in de
Sint-Jan Berchmanskerk. Deze is niet verplicht, maar we zouden graag
hebben dat we met zo veel mogelijk kapoenen vertegenwoordigd zijn. ’s
Middags wordt de lunch voorzien door de leiding. Kom zeker mee vieren,
het wordt heel leuk!
Zondag 02/12/2012 van 9u30 tot 12u: SINTERKLAAS
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt
ons
Sint-Nicolaas,
ik
zie
hem
al
staan…
Wij twijfelen er niet aan dat jullie dat liedje allemaal verder
kunnen zingen! Maar verdienen jullie dit jaar wel snoepjes en
cadeautjes van Sinterklaas? Daar zijn wij toch nog niet helemaal
zeker van hoor! We zullen zien wie er in de zak van zwarte piet
verdwijnt vandaag…
Zondag 09/12/2012 van 9u30 tot 15u: TOCHT
Een toooooooocht? Jaja, dat horen jullie goed, wij gaan
vandaag op wandel! ’s Middags eten we samen gezellig
het lunchpakket op dat jullie mama’s en papa’s hebben
meegegeven. Je mag gerust ook een koekje en drankje
meenemen. We gaan natuurlijk wandelen, dus doe goede
stapschoenen aan en stop alles in een klein rugzakje.
Smeer die beentjes maar al in!

Zondag 16/12/2012 van 9u30 tot 12u: KERSTFEESTJE
Het is nog een week te vroeg, maar wij vieren vandaag toch al
Kerstmis samen. We konden dat toch niet zomaar laten
voorbijgaan zonder het met onze super toffe kapoenengroep te
vieren zeker?  Om het helemaal echt te maken, mogen jullie
allemaal een cadeautje meenemen van max. €3. Oooh, spannend!
Zondag 23/12/2012: GEEN VERGADERING
Jullie leiding is vandaag het Kerstdiner aan het voorbereiden. Het is dus
jammer genoeg geen vergadering deze week! 
Zondag 30/12/2012: GEEN VERGADERING
Ook deze week geen afspraak op het Mertensplein zondagochtend. Nog
weekje wachten en we vliegen er weer tegenaan!
Zondag 06/01/2012 van 9u30 tot 12u: RECYCLEERVERGADERING +
NIEUWJAARSRECEPTIE
Recycleren, recycleren, wie zijn best doet zat het leren! Het milieu staat ons
bijzonder
nauw
aan
het hart. Tenslotte is er hier maar plaats voor één
aarde en als die op is… wel, op is op. Daarom gaan
we vandaag veel “onnuttige dingen” een tweede
leven geven! Neem alle prulletjes, waarvan je dacht
dat ze in de vuilbak thuishoren, vandaag mee naar de
vergadering.
Voor jullie mama’s en papa’s is er vandaag een nieuwjaarsreceptie. Vanaf
11u zijn ze op de scouts welkom voor een hapje, een drankje en een
babbeltje.
Wist-je-datjes:
- Jullie het lokaal super mooi hebben geschilderd?
- Wij het echte moderne kunst vinden?

- Wij zelfs aan het twijfelen waren om een kunstkenner op te bellen?
- Het nog nogal raar zou zijn als ons lokaal zou omgetoverd worden in
een kunstgalerij?
- We het daarom toch maar niet gedaan hebben?
- Wij wel heel trots op jullie zijn?
- Wij de tofste kapoenen zijn?
- Er nog veel leuke dingen gaan gebeuren met ons?
- Het buiten hard aan het regenen is?
- Ik dat niet fijn vind?
- Het elke zondag goed weer moet zijn?!
- Het in de winter ook wel eens mag sneeuwen?
- We dan sneeuwmannen kunnen maken?
- Ik niet kan wachten tot het zover is?
- Ik hier ga stoppen?
Heel veel groetjes van jullie leiding!
Agame, Gazelle, Steenarend & Stokstaart

Welkom bij het tweede boekje van het jaar ! HOERA! We gaan er niet veel woorden aan vuil
maken, want dat zou niet lief zijn:
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
9-10-11 november:
WEEEEEEEEEEEEEKEND! EINDELIJK!
Dag beste Toppers!!! Of nee! Zo mag ik jullie niet noemen, zo heten de kinderen van de CHIRO,
Baaaaaaaaaaaah!
Dag beste Binken!!! Dit weekend zal één van de belangrijkste weekends van jullie leven worden,
wees dus maar heel braaf want dit is jullie belofteweekend.
Het wordt dus eens tijd om de handjes van de mammies en de pappies los te laten en een
weekendje met ons door te brengen. Meer info volgt nog via de weekend brief.
18 november:
Highland games vergadering! (09.30-12.00)
Een rosse wijze man zei ooit; De welpen zijn de dapperste van héél
de scouts.
Al beweren de kapoenen dat zij dit zijn met hun slagzin; Kapoenen!
Klein, maar dapper!
Maar niets is minder waar! En vandaag gaan we dit bewijzen ook.
Hoe kunnen we dit beter doen dan ons zelf te gaan vergelijken met
de stoere, whisky drinkende schotten.
Zot genoeg hebben we een echte schot onder ons die ons vandaag
wegwijs gaat maken in de bekende Highland games.
Dus neem een voorbeeld aan deze schotse bink en kom in outfit!

24 november:
kaas- en wijnavond (meer uitleg vooraan in de taktie)
25 november:
AKELA is jarig vergadering (11.00-17.00)

Oke nee, het is St. Jan Berchmansviering, maar hij is niet
de enige waarvoor gevierd zal worden.
AKELA IS JARIG!!! En dat moet ook gevierd worden,
vergeet dit dus zeker niet en wens hem dus zeker een
gelukkige verjaardag en misschien trakteert hij wel?!

2 december:
Sinterklaas vergadering (09.30 – 12.00)
Sinterklaas kapoentje, leg wat in ons schoentje!!!
Uit volle borst zingen we liederen voor onze goede en 869 jaar oude
vriend of was het nu 870 Jaar?. Als jullie dit jaar een beetje braaf zijn
geweest brengt hij misschien wat snoepgoed voor jullie mee…
Wees dus allemaal maar extra braaf en kom zeker naar deze
vergadering en wie weet wordt je beloond!

9 december:
Gniredagrev ediaardegmo (09.30 – 12.00)
Oei oei oei!
Ik denk dat we vandaag allemaal een beetje verstrooid zijn.
Door het vroege opstaan en door de prut die nog in onze ogen zit, hebben we onze kleren allemaal
verkeerd aangetrokken! - Binnenstebuitenenachterstevoren!
Vandaag gaan we een hele vergadering alles anders doen dan normaal!
Hopelijk komen jullie ook allemaal in thema.
16 december:
We gaan lekker koken vergadering! (09.30 – 12.00)
Het zij koude maanden tijdens deze advent (de 4 weken voor kerstmis), en aangezien jullie
binnenkort veel gaan moeten eten, gaan wij jullie al wat trainen vandaag.
We leren jullie vandaag hoe je kritisch kan zijn over hoe goed het vlees gebakken is, of dat de
aardappeltjes goed gegaard zijn.
Oei! Wat zeg ik nu? Iedereen eet toch krokketjes met kerstmis of eten jullie liever frietjes?

23 december:
James Bond vergadering (09.30 – 12.00)
Morgen is het kerstmis, de beste tijd van het jaar!
Maar er is 1 groot probleem!
Ik ben dit weekend James Bond tegen gekomen op een feestelijke
bedoening en ik moet toegeven dat hij er maar verdrietig uitzag.
Hij vertelde me, dat hij een opdracht had gekregen, maar dat hij
ze niet gaat kunnen volbrengen. Hij vroeg dus aan mij of ik niet
kon helpen. Nu ik zei, James ik zou zeer graag willen helpen, maar
alleen kan ik dit niet! Maar ik vertelde hem dat ik wel nog 40
dappere zielen kende die mij hier graag zouden bij helpen.
De opdracht zelf krijg je pas op de vergadering zelf te horen, want
deze is strikt geheim natuurlijk.
Tot dan voor een schitterende laatste vergadering van het jaar vergadering!

6 januari:
Maffia vergadering (09.30-12.00)
Tijdens dat jullie ouders hopelijk aan het genieten zijn van
een hapje en een drankje op de nieuwjaarsreceptie, zal er
door jullie heel wat afgespeeld worden die dag. Het gaat
koud zijn! En er is maar 1 manier om het warm te krijgen,
door een goed spel te spelen.

6 januari 2013:
Nieuwjaarsreceptie
(vanaf 11u zijn ouders welkom voor hapje en
babbeltje bij de groepsleiding)
Wist-Je-Datjes..
Wist je dat wij, de leiding en we hopen ook jullie, enorm veel zin hebben in het weekend ?
Wist je dat het weekend echt een enorm leuk en grappig thema heeft?
Wist je dat wij hopen dat jullie het al erg plezant vonden ?
Wist je dat wij in ieder geval al wel!
Wist je dat er erg veel zieke hondjes op de wereld zijn ?
Wist je dat dat erg sneu is ?
Wist je dat flessen laten ontploffen toch wel erg cool kan zijn ?
Wist je dat natuurlijk wisten jullie dat, want jullie hebben het zelf gezien !
Wist je dat jullie de beste, coolste, graafste welpen van het HEELAL zijn ?
ERG VEEL LIEFS,
Jullie leiding:
Akela

Bagheera

King Louis

Baloe

KABOUTERS
Liefste kaboutertjes,
Het is weeral tijd voor een nieuwe taktie, dat betekent dus vele nieuwe vergaderingen.
JOEPIE!!! Wij vonden de vorige vergaderingen alvast SUPER en daarom kijken we dus
enorm hard uit naar de volgende weken!

4 november van 14u00 – 17u00; ‘Marsepeinverkoop’
Oefen je schattigste en liefste gezichtjes maar al, want vandaag gaan we marsepein
verkopen!! Omdat we graag super coole dingen willen doen op kamp, moeten we
vandaag massaal aanwezig zijn en heel veel marsepein verkopen. Wij verwachten jullie
dan ook allemaal, in uniform!

11 november van 09u30 – 12u00; ‘Knutselvergadering’
Vandaag gaan we de zotste dingen knutselen die, wie weet, later voor honderden euro’s
verkocht zullen worden. Laat jullie volledig gaan en kom jullie knutselkriebels aan ons allen
tonen.
18 november van 09u30 – 13u00; ‘Kookvergadering’
Vandaag gaan we heerlijk koken. Trek jullie schort maar aan en
haal je beste kookkunsten boven, want we zullen ze nodig
hebben! Natuurlijk gaan we ook proeven van wat we gemaakt
hebben, daarom dat de vergadering een uurtje langer duurt.
Breng zeker €5 mee!
24 november; 'Kaas- en Wijnavond’
Vanavond mogen jullie ouders (samen met jullie) lekker komen smullen op onze
welbefaamde ‘Kaas- en wijnavond’. Meer info vooraan in het boekje.

25 november van 11u00– 17u00; ‘Sint Jan Berchmans viering’
Vandaag gaan we met heel de scouts naar de kerk en nadien gaan we een supercool spel
spelen. Er zijn ook steeds koffiekoeken, zeker komen dus!

2 december van 09u30 – 12u00; ‘Sinterklaasvergadering’
Vandaag komt de Sint een bezoekje brengen op de scouts! Wees
dus maar extra braaf! Als je hier niet in slaagt, kunnen we alvast
volgende tip meegeven: Blijf dan uit de buurt van Zwarte Piet! Maar
uiteraard zijn jullie allemaal heel brave kindjes die altijd naar hun
leiding luisteren en hoeven jullie daar dus niet bang voor te zijn.

9 december van 09u30 – 12u00; ‘Het heft in eigen handen – vergadering’
Vandaag gaan we een aantal spelletjes spelen die jullie zelf gekozen hebben. Weet je niet
meer wat je wou spelen? Kom dan zeker af en ontdek het!

16 december van 09u30 – 12u00; ‘Kerstfeestje’
Omdat het bijna kerstmis is, en wij dit op de scouts toch ook graag vieren met een feestje,
moeten jullie allemaal een cadeautje meenemen vandaag! Het mag niet meer dan €4
kosten. Je kan je knutselvingers ook bovenhalen en zelf een prachtig cadeau maken. Wij
verwachten jullie alvast!

23 december; Geen vergadering
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering; Oooooh ! Maar niet getreurd, het is
bijna Kerstmis en dus dé tijd om heel lekker en veel te eten en om cadeautjes uit te pakken!
Joepie!!

30 december; Geen vergadering
Vandaag jammer genoeg weer geen vergadering vanwege de vele feesten die al geweest
zijn en de vele feesten die nog moeten komen! Ondertussen hebben jullie al genoeg tijd
gehad om te rusten zodat we de volgende vergaderingen er extra hard tegen aan kunnen
gaan!

6 januari van 09u30 - 12u; ‘ Pleinspelen en Nieuwjaarsreceptie voor de ouders’
Vandaag gaan we terug naar de Old-school-pleinspelen. Een echte klassieker, maar plezier
gegarandeerd! Zet je dus schrap om er volledig tegen aan te gaan en kom mee knallen!
Vanaf 11u zijn jullie ouders welkom in het lokaal voor een hapje, een drankje en een
babbeltje bij de groepsleiding.

Wist-je-datjes:
- De kabouters dé coolste en graafste grieten van de 70 zijn?
- De kabouters zelfs de coolste welpen van de 70 zijn (zoals bewezen in de
jongensvergadering!) ?

- Kabouters zich volgens wikipedia onzichtbaar kunnen maken voor mensen?
- Wij dit zeker eens moeten uitproberen!?
- Wij, als dit lukt, gratis naar Disneyland en andere pretparken kunnen gaan?
- Dit enorm cool zou zijn! ?
- Wij het boekje hier zullen afsluiten?

Dikke knuffels van jullie leiding,
ELISABET

NICKY

MARITJE

JEUNES EXPLORATEURS
(JONGVERKENNERS)
4 November 2012; Marspeinverkoop[14u_17u]
Vandaag gaan we met de JV’s het record toch wel verbreken niet? Laat nog 1x die Puppyblik
verschijnen om ouders, grootouders, leerkrachten, buren … te overtuigen toch wel een pakske
marsepein te kopen!
Mee te nemen:

*Fiets
*Beste verkooptechnieken
*Charme
*Uniform
9-10-11 November 2012; JV-weekend
Maak u klaar voor een zalig weekend Boys! Meer hoef ik niet te zeggen?
Info volgt zeer snel!
Mee te nemen:
*Zie de brief
*Fun
*Goed humeur
18 November 2012; Ontbijtcinema[9u30-12u]
Om eens wat verandering te brengen in de gebruikelijke
ontbijtcinema... Komen jullie best allemaal op zijn New Kids... wij
zorgen voor het eten & de film. Be Warned!

Mee te nemen: New kids-outfit , Fiets & DAS.
24 November 2012: Kaas- en wijnavond in Sint-Jozef. Meer info vooraan.
25 November 2012;Sint-Jan Berchmans[11u-17u]

Zoals jullie allen al kennen!
Mee te nemen: Fiets
2 December 2012; Fifa Street[9u30-12u]
Vandaag de ideale vergadering voor alle voetbaltalentjes en dribbelkonten. Maar nog perfecter
voor de boys met genoeg SWAG.( dat betekent volgens www.encyclo.nl : ‘stijl’)
( Terwijl een andere site zegt dat het gewoon de afkorting is voor ‘Secretly We Are Gay’). Dus
veel meer dan gewoon wa sjotte! Wij verwachte u aan de aftrap in een combinatie van een
sporttenue en een grave straatoutfit
Mee te nemen:*Fiets + Combi: Sportennue & grave straatoutfit

7 December 2012; Pappenheimers [19u30-22u]
Smeer jullie hersenen maar goed in, want vanavond is het zover...
We gaan jullie kennis is ne keer op proef stellen.
Dus maak u klaar, lees de actualiteit nog eens
door voor ge vertrekt & tot dan.
Neem mee:
*Verstand
*uniform
15 December 2012; Suprise?! [uren volgen nog]
Het kan er vanavond wel eens hard aan toe gaan!
Neem mee:
*Fiets
*Handschoenen & Muts
*Laat het uniform maar thuis, neem ZEKER wel je
*€5

DAS mee!

21 December; Kerstfeestje [19u30-22u30]
Vanavond een zalig & lekker feestje @JV’s lokaal

Mee te nemen:
*Iets om te snoepen
*Goeie muziek
*Een origineel cadeautjes van ongeveer €3 (denk eraan, jullie hebben 1 vrouw eh :p)
*Fiets

*Geen uniform

28 December 2012: GEEN VERGADERING
Draai je nog maar is om, vandaag geen vergadering. De leiding is moe & jullie waarschijnlijk
ook. Nog goed feesten & tot in het nieuwe jaar!
6 Januari 2013; [9u30-12u]
vandaag een groots spel op een grootste locatie. Meer kunnen we niet zeggen vanwege de
grootsheid. wij danken jullie voor het begrip!
Voor de ouders is er om 11u de nieuwjaarsreceptie: WELKOM.
Mee te nemen : fiets & uniform.
Wij stellen jullie voor aan:
Nils:
&
Aurélie:
- obsessie met leer & lichaamswarmte
- Lichtfobie
- onafscheidelijk van Ken.
- onafscheidelijk van Captain Morgan

Op een rustige, zonnige namiddag in B-beek town...

Uw allerliefste Leiding: Aurélie , Mathias & Nils.

Jonggidsen
Ola chickaaas! Het scoutsjaar hebben wij al goed ingezet
met de meest beste vergaderingen. Maar weet je wat? Het wordt alleen
nog maar beter. Lees goed het boekje zodat je weet welke zotte
vergaderingen jullie te wachten staan en zodat je al helemaal kan
wegdromen van hoe leuk deze wel niet gaan zijn.

Zondag 4 november 14u-17u: MARSEPEIN
mmmmmm vandaag is het marsepein verkoop. Of je het nu lust of niet, we kunnen andere er
blij mee maken van deur tot deur. Allemaal zeker komen en jullie liefste glimlach opzetten.
Wat slijmen kunnen jullie toch goed?

9, 10 & 11 november:
WEEKEND!!!JJEEEEEEJJJJJOEPIEEJHOEEJEEEJ!!!!!
Vandaag vertrekken we met zijn allen op weekend. Verdere info volgt nog.

Zondag 18 november 9u30 – 12u: BORSBEEK’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!
Dress to impress!!!

Zaterdag 24 november: Kaas- en wijnavond.
Meer info vooraan in de taktie!

Zondag 25 november 11u – 17u : SJB!
Vandaag gaan wij eens goed vieren dat wij in de juiste/goede scouts terecht zijn gekomen,
danku mama en papa! Het is dus Sint Jan Berchmansviering en gaan wij vandaag met heel de
scouts ons te-ple-tter am-us-er-en! Voor ’s middags is er (heel lekker) eten voorzien, maar
een vieruurtje mag altijd.

Zondag 2 december 9u30 – 12u: THE Sinterklaas AND THE zwarte Piet
Jullie zien er wel allemaal uit als engeltjes, maar schijn
bedriegt (dat hebben wij al ondervonden). Vandaag komt de
Sint ons eens vertellen of jullie nu echt wel flink zijn, jullie
kamer wel goed opruimen en goed werken voor school,… Dus
als je dat nog niet hebt gedaan, ga het nu dan snel doen!
Want wie stout is krijgt de roe. Maar zie wel dat je op tijd
bent voor onze Sint op de scouts!

Zondag 9 december 9u30 – 12u: FACEBOOK VERGADERING
Wij als leiding dachten, we zullen maar eens meegaan met
onze tijd. De tijd van brieven schrijven en kaartjes
opsturen is gedaan. Dus gaan wij ons voor een
zondagvoormiddag verdiepen in de wereld van de social
network sites. Weg met de Mark, hier komen de jonggidsen.
= VIND IK LEUK!

VRIJDAG 14 december 20u00 – 22u00: SO-YOU-THINK-YOU-CAN-DANCE QUIZZZZ
Het zijn examens… We know… Jullie hebben het zwaar… We know… Jullie zien het allemaal
niet meer zitten… Yes we know… Dus: hebben wij gezorgd voor een ultieme spetterende
avondactiviteit waar jullie helemaal kunnen losgaan en om even alle stress er uit te shaken en
te brullen. Kom naar onze lokalen om helemaal uit je dak te gaan (en om die examens eventjes
helemaal te vergeten).

ZATERDAG 22 december 19u00 – 21u30: ASTRID BRYAN CHRISMASPARTY
Wie herinnert zich nog de fameuze christmassong van
Astrid en den John van vorig jaar? Wij allemaal
ofcourseeee.. Maar wij kunnen beter! Wat dacht je van
een kick-ass-famous-glamour-chromed christmasparty
die gewoon doorgaat in ons eigen pimped out Borsbeek
en niet in Hollywooood the hood you know. Tijd om te
laten zien dat wij ook de hollywoodvrouwen kunnen
uithangen maar dan in Borsbeek. Vergeet geen
blingbling en een mooi, cool cadeau van €2. Wij zorgen
voor kleine hapjes en drankjes voor our little stars!

Zondag 30 december = GEEN VERGADERING 
Boehoeee vandaag is het geen scouts, maar als jullie ons zo hard gaan missen mogen jullie
altijd een luxe-ontbijt bij ons thuis komen maken vandaag. Joepieee, wat houden wij toch van
onze leiding!
Ps: Wij houden wel van versgeperst fruitsap.

Zondag 6 januari 2013: Eerste vergadering van het nieuwe jaar!
Wat we gaan doen, blijft nog een kleine verrassing voor jullie!
Voor de papa’s en mama’s is het vanaf 11u nieuwjaarsreceptie in de lokalen!

Wist-je-datjes?
-

Wisten jullie dat den tak jonggidsen wordt vernoemd in het jaarlied?

-

In het refrein meer bepaald?

-

Wij daar eigenlijk echt wel fier om zijn?

-

Wij dat moeten vieren?

-

Wij dat dus ook wel gaan doen?

-

een van jullie toffe leiding in november verjaart?

-

dit samen met Stien is?

-

dit 29 november is?

-

wij een zot zalig cool kampterrein gaan hebben?

-

wij gewoon al een bangelijk kamp gaan hebben?

-

dit allemaal dankzij jullie leiding en jullie komt?

-

jullie TE zalig zijn?

-

…

ELLEN & LIESBETH & ELLEN!!!!!!

Verkenners:
Frigay 2/11/2012: Fifafoorbal givercafé (20u-…)
OMFG! Dit gaat een epic givercafé worden! Al de
liefhebbers van voetbal of foormuziek tijdens hun
voetbalmatch zijn welkom om zich in te schrijven voor
het fifa foorvoetbal tornooi! We zullen 5 euro vragen
per ploegje van 3-4 man. De winnaar krijgt een f*cking
awesome prijs!
Natuurlijk kunne de andere dreiries genieten van een
fristie of erger tegen een gunstige prijs.
Wat moet je doen:
-Veel reclame maken
-Veel ploegjes vormen
-Veel drinken (maar geen biertjes natuurlijk ;) )

Sungay 4/11/2012: Marsepein verkoop (14-17u) :
Nom nom nom! Het is weeral zover! Lekkere
marsepein verkopen om weeral zonder schulden door
het jaar te komen. We komen dus allemaal naar het
lokaal met onze mooiste tandpasta-glimlach om zoveel
mogelijk marsepein te verkopen!! Kom allemaal met de
fiets en neem zeker en vast een doos en snelbinders
mee.

9-10-11/11/2012: Weekend:
Info volgt! Maar pakt da het wel een bon
weekend gaat worden. Allé da denk ik toch.

Ik

had ook gedacht dat TED een goeie film ging
zijn. En da was het ook. Maar ik heb ook al
eens gedacht dat Oceans 12 een goeie film
ging zijn. Maar die film suckte echt donkeyballs. Zeker omdat Oceans 11 wel
een cava film was. Maar bon. Euh… Ah just! Info i.v.m het weekend volgt!!!!

Sungay 18/11/2O12: Who cares
vergadering(9:30-12:00u)
Who cares wa we gaan doen! Als we maar
prêt en preut hebben! Vooral da 2de.

Satergay 24/11/2012: Kaas en wijn avond
De belangrijke info is al gezegd in het begin van
het boekje. Dus meer moeten wij er niet over
vertellen. Da snapte wel hé jongens. Want het zou
nogal retarded zijn da we da nog is moeten
zeggen dat ze met 2 shiften gaan werken (een
vroege en een late shift om te eten). En da het zoveel kost en da ge u daar
moet inschrijven. Giiijjj weet!!

Sungay 25/11/2012: SJB-viering(11-17u)
Voor de mensen die het misschien niet wisten. Maar SJB-viering staat niet
voor Sexy Justin Bieber – viering of voor Sabine Jogging Brookless – viering.

Het staat jammer genoeg voor St. Jan Berchmans – viering.. „Been there done
that‟ zou iedereen in zijn eigen moeten denken. Dus komen JONGENS!!
Pre(u)t verzekerd!!

Sungay 2/12/2012: Black dicks arrived!!(9:30-12:00u)
Zoals we weten zijn we in de nacht van 5 op 6 december omringd door
zwarte pieten die ons zoets komen brengen. En speciaal voor ons komen ze 2
december naar ons toe. Dit zal gegarandeerd veel pre(u)t opleveren!

Frigay 7/12/2012: Been there, done that vergadering (20-22u)
Been there, done that! Even de examen stress eruit
schieten d.m.v buizen en met onze klakke smijten.
Zoals jullie zien heb ik een tip gegeven die als volgt
gaat. Tel alle s‟en uit de eerste 2 zinnen.
Vermenigvuldig dit getal met 0. Daarna deelde het
getal door 10. Als je 20 uitkomt zal je het wel weten
wat de tip was. Indien je niet in de juiste outfit komt
weten we dat ge geen kut kunt rekenen en da gaat
nen super harde afgang worden voor jullie!!

Frigay 14/12/2012: Count-down holiday vergadering (20-22u)
Jullie zijn er bijna van af topdoedeldreiries!! De examens zijn bijna gedaan voor
Julie. En ook voor jullie. Dus we gaan dit vieren met fristie en veel pre(u)t!

Sungay 21/12/2012: After examen party(09:30-12:00)
Hel ja! Het is gedaan met examens voor julie. En natuurlijk ook voor de
verkenners. Dit moeten we vieren met drank en meisjes. Omdat we jammer
genoeg geen meisjes hebben in onze scouts moeten we het enkel vieren met
drank. Dus daarom gaan we een pisquiz doen!! Voor de mensen die de link
niet zien. Pisquiz is een quiz waar ge veel moet drinken. En wanneer ge veel
moet drinken moet je soms naar het toilet gaan. Indien ge het toch niet
begrijpt. Bel naar 1207. Ze zullen Julie en jullie graag verder helpen!

Sungay 06/01/2013: Wie zede gij!!?? (09:30-12:00u)
Omdat het weeral een jaar geleden is dat we jullie hebben gezien, moeten we
weeral weten wie jullie zijn. Want wie zede gij!!? Effe iets totaal anders.
Vinden jullie het ook grappig/graaf als jullie de titel in de tekst zien. Dus ik
bedoel dat de titel “Wie zede gij!!??” ook in onze tekst zit. Ik zal de”Wie zede

gij!!??” onderlijnen in de tekst zodat je weet waar ik over aan het praten ben.
Dus maak allemaal maar een naamkaartje zodat we jullie naam direct weten 
<3 !!!!

Sungay 06/01/2013: nieuwjaardrink ouders (11:00-…)
Dit is speciaal voor de ouders onder ons!! Hebben jullie zin om te comazuipen
met onze aller beste groepsleiders!! Dit is het moment om er éne te pakke met
die dreiries. Tot dan!!!!

Wist je datjes:
- De groepsleiding graag wilt dat we wist-je-datjes schrijven
- we Dit heel stom vinden
- Ik geen flauw idee wtf ik hier moet schrijven
- Ik wel 2 pagina‟s ga vullen met wist-je-datjes speciaal voor hen <3
- Het wel heel goede groepsleiders zijn
- We zonder hen nergens zouden zijn
- We ook nergens zouden zijn zonder jullie

- We met nergens eigenlijk overal bedoelen
- We ook met jullie eigenlijk Julie bedoelen
- We met we eigenlijk Jonas bedoelen
- Jullie en Julie niet meer kunnen volgen
- We nog ongeveer 1 pagina willen vullen met wist-je-datjes
- Dit wel grappig is om te maken
- We met grappig, eigenlijk tijdverliezend bedoelen
- We met wel eigenlijk totaal bedoelen
- We zo makkelijk aan veel wist-je-datjes komen
- We misschien voor een wereldrecord wist-je-datjes gaan
- Dit waarschijnlijk niet al te moeilijk gaat worden
- Dit waarschijnlijk in het volgend boekje gaan verbreken
- We met verbreken eigenlijk totaal niet verbreken bedoelen
- We toch eens gaan afronden
- We van alle verkenners houden
- We van alle verkenners houden buiten Louis Watters
- We wel weten dat Louis Watters gene verkenner is
- We wel weten dat de Louis dat toch niet gaat lezen
- We de Louis hier wel belachelijk kunnen maken 
- Louis echt nen bleiter was vroeger
- Iedereen wel nen bleiter was vroeger
- Louis dat wel super hard was
- Ik dit nu wel beu aan het worden ben
- Ik ga afronden
- De verkennerleiding awesome is
- En alle andere leiding ook
- Buiten de kapoenen, welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners en
gidsenleiding
- Dus enkel de verkenner en groepsleiding awesome is

Voila! Dit was het dan voor dit boekje! Voor de
mensen die dit gelezen hebben, proficiat. Voor de
mensen die dit niet hebben gelezen, fuck you dan
ze kerel! We steken er wel wat tijd in om z‟n
boekje te maken enzo. En dan zijn jullie te lui om
dat te lezen. Echt waar klootzakken! Maar jullie
blijven wel voor altijd onze schatjes. Allé tot na
ons kamp in Montenegro met Miss-Montenegro
en met onze 25.000 euro die we hebben verdiend
met de kraslotjes (minstens!)

MISS MONTENEGRO

We zien Julie echt super graag!! En jullie natuurlijk
ook!! <3
PS: Zaligste lettertype ooit nzu; gij weet zelluuuf! (Curtz MT)

Gidskes
Yo, yo, yo girls!
I heard you all did an awesome job
shakin’ your booties and shootin’ some
hoops in your contest for the Freshest
Princesses of B-Beek! I’m real proud of
you girls! You must be tired of running
through my mind all day! You all look so
good I wish I could plant you and grow a
whole field of y’all! Keep up the good
work!

Vrijdag 2 november: Givercafé
Het eerste givercafé van dit scoutsjaar zal zoals alle vorige givercafés ongetwijfeld een succes
worden. Dit jaar zullen de givercafés vooral dienen om het buitenlands kamp van onze
mannelijke wederhelften financieel te steunen, maar dat neemt niet weg dat wij daar, as usual,
de show kunnen gaan stelen. Meer info over thema en uren volgen nog.

Zondag 4 november van 14u00 tot 17u00: Marsepein
We beginnen deze maand met een traditie binnen de 70: de
marsepeinverkoop. Kom allemaal met jullie mooiste glimlach en in
perfect uniform, zodat we alle mensen in B-Beek kunnen overtuigen
om heerlijke marsepein te kopen en hiermee vooral veel geld te
verdienen zodat de groepsleiding ons lokaal deftig kan pimpen. Met
dat geld komt er namelijk een hele verandering in het lokaal zodat
het brandveiliger is. Dat brengt met zich mee dat de brandweer bij
ons een brandoefening komt doen, wat echt superleuk is want dan
mogen wij slachtoffer spelen en wordt er rook in het lokaal gespoten
enzo. Zorg dus dat jullie heel veel marsepein verkopen zodat wij
brandoefeningen kunnen doen met die awesome helden van de
brandweer van Borsbeek!

Zondag 11 november van 09u30 tot 12u00: Eerstejaarsspel
De eerste vergadering van Project G is een feit. Vandaag tonen de eerstejaarskes dat ze het
waard zijn om volbloed gids genoemd te worden aan de hand van hun spel dat ze met grote
precisie hebben voorbereid. Zij zullen dus de leiding zijn vandaag, en Rienske en Margoke
kunnen voor de gelegenheid eens mee het lid uithangen. We kijken er al naar uit en zijn er
zeker van dat de eerstejaarskes een superawesome spel voor ons in petto hebben!

Zondag 18 november van 09u30 tot 13u00: Stadsspel
Borsbeek is een wereldstad, daar bestaat geen twijfel over. Af en
toe moet een mens ook eens zijn horizonten verleggen en iets
mindere steden verkennen, en daarom gaan we vandaag een spel
doen in ’t Stad. Kom dus allemaal zeker met de fiets, want anders
geraak je niet veel verder dan het Mertensplein. Aangezien het
stad niet zo heel dichtbij is, duurt de vergadering vandaag een
uurtje langer.

Zaterdag 24 november: Kaas- & wijnavond
Een andere traditie binnen de 70 is de kaas- en wijnavond. Hier
kunnen jullie samen met jullie ouders, familie en vrienden lekker
komen smullen van een overheerlijke kaasschotel. Voor de
cheesehaters onder ons zijn er uiteraard ook vleesjes. Nadat jullie even
voldaan zijn als Monty van de Rescue Rangers na het eten van kaas,
kunnen we gezellig met alle andere kindjes een film zien. (Neem dus

gerust wat goede films mee.) Meer info vinden jullie ergens vooraan in het boekje bij het
woord van de groepsleiding.

Zondag 25 november van 11u00 tot 17u00: Sint Jan Berchmans
De traditie blijft zichzelf maar herhalen in dit boekje want ook vandaag passeert er een
klassieker de revue: de Sint Jan Berchmans vergadering. Jullie kunnen vandaag iets langer
slapen om te bekomen van al die kaas en hoogstaande films. Daarna zijn jullie welkom om
onze patroonheilige te eren en veel koffiekoeken te eten, gevolgd door een leuke
namiddagactiviteit.
Ter illustratie: Jan Berchmans, maar niet de patroonheilige..

Zondag 2 december van 09u30 tot 12u00: Sinterklaas
Hij komt, hij komt zelfs belachelijk vroeg dit jaar, maar het voornaamste
is dus dat hij komt. We hebben het hier over de allergrootste
kindervriend, naast Samson uiteraard. Wij weten dat jullie allemaal min of
meer braaf zijn geweest dus vandaag zou voor jullie een piece of cake
moeten zijn. Neem alvast jullie mooiste tekening mee voor die goede
man en kijk uit voor fratsen van Zwarte Pieten als jullie onderweg zijn
naar de scouts.

Zondag 9 december van 09u30 tot 12u00: Fat Bastard
Wie de Austin Powers films gezien heeft kent hem al, de anderen
zullen hem vandaag leren kennen (en moeten deze films dringend
zien want die zijn hilarisch!). Het gaat hier namelijk over de enige
echte Fat Bastard. Aangezien het dezer dagen al bijzonder koud is,
komen een paar extra vetlagen goed van pas. Kom daarom allemaal
verkleed in een fat suit of andere kleren waardoor het lijkt alsof je
een aantal kalkoenen gegeten hebt. Dikke pret verzekerd!

Vrijdag 14 december van 19u30 tot 22u00: Verrassing
Omdat jullie waarschijnlijk allemaal al hard aan het studeren zijn voor jullie examens, gunnen
we jullie op zondag een beetje rust, en daarom zorgen wij voor een leuke en ontspannende
verrassing op vrijdagavond. Het belooft een mindblowing verrassing te worden!

Vrijdag 21 december van 19u30 tot 22u00: Kerstfeestje
Jingle bells all the way, want vanavond gaan wij er een
old school en extremely fancy kerstfeestje van maken!
Neem allemaal een cadeautje van maximum 5 euro
mee, en dan zorgen wij voor de rest. Jullie gaan nog
nooit zoveel kerstgezelligheid hebben meegemaakt als
vandaag! Dresscode: funny of fancy Christmasstyle
(inkleding naar keuze, maar zorg gewoon dat je er
kerstig uitziet en dus alles behalve een scoutsuniform
aanhebt).

Zondag 30 december: geen vergadering
Aangezien het bijna een nieuw jaar is en we ons daar toch wel mentaal op moeten
voorbereiden, is het vandaag geen vergadering. Als je nu echt niet weet wat doen vandaag, kan
je altijd nog wat dingen in orde brengen voor ons Project G, zoals teksten schrijven voor het
tijdschrift, of BV’s stalken, of op voorhand al kreten bedenken voor de volgende
zondagochtenden dat het terug scouts is.

Zondag 6 januari: nieuwjaarsreceptie = modeshow tweedejaars
Een nieuw jaar, dat wil zeggen: nieuwjaarswensen. Wij wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar,
maar wij wensen vooral dat jullie alle opdrachten van Project G even goed zullen uitvoeren als
diegenen die al gepasseerd zijn. De tweedejaars mogen zich vandaag bewijzen met hun
modeshow tijdens de nieuwjaarsreceptie. Uiteraard mogen de eerste- en derdejaars gewoon
gezellig mee komen doen!
De ouders zijn vanaf 11u welkom bij de groepsleiding voor een hapje, drankje en babbeltje,
hoera!

Wisten jullie dat…
…wij nog altijd heel blij zijn dat wij met twee jullie leiding zijn ?
… jullie al heel goed bezig zijn voor ons awesome project G ?
…the Fresh Prince himself bijzonder trots op jullie is ?
… deze kerel vreemd genoeg vrij regelmatig opduikt als je ‘kaas’
googlet ?

… Serieus, wtf?
… de leiding na kennis gemaakt te hebben met YOLO, Living the
Good Life, … en andere vreselijke puberdingen, nu ook daadwerkelijk ‘wtf’ heeft
gebruikt?
… de brandweer van Borsbeek (zie het prentje bij 4 november) optreedt wanneer
jobstudenten stoute dingen doen in de Carrefour?
… dat inderdaad als een goei verhaal klinkt ?
… Herman Paint weer zijn uiterste best heeft gedaan voor dit boekje?
… hij zal afsluiten met een laatste mooie tekening?
…

© Herman Paint, flauwe mopjes since 2009!

Xdrei voor jullie!
Rienske & Margoke

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

