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
We zijn al bij het derde boekje van het jaar aangekomen en dat betekent meteen ook dat hiermee het
nieuwe jaar ingezet wordt! 2012 loopt immers stilaan ten einde; de scholen zijn bijna klaar voor de
kerstvakantie, er wordt duchtig geblokt voor de examens van januari en hopelijk laat de sneeuw zich
binnenkort nog wat langer van zijn beste kant zien.
Omdat het bijna kerstvakantie is voor de meesten, hebben ook wij nog even geoefend in het opstellen van
een kort nieuwjaarsbriefje voor jullie .

Borsbeek, 1 januari 2013
Liefste ouders en leden
Het einde van tweeduizendentwaalf is bijna daar,
het nieuwe jaar staat achter de schermen al klaar.
Op zondag 6 januari is het een receptie fijn,
met een hapje en drankje; moet er nog meer zijn?
We verwachten jullie om 11u op het fort in de nieuwe hangar,
de vergaderingen starten en eindigen ook aldaar.
Ook in het nieuwe jaar 2013,
zal de leiding jullie kids van het nodige amusement voorzien.
Wij staan tevens terug paraat,
zodat alles weer in gereedheid staat.
Zo kunnen uw kids naar hartenlust ravotten,
klakkebuizen, knutselen, plezier maken en de leiding bedotten.
Wij zijn alvast klaar voor het winterseizoen,
Gerben, Jochem & Koen

In naam van de (groeps)leiding wensen we jullie allemaal fijne feestdagen toe, een zalige Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar!!

Feestelijke linker!
Gerben, Koen, Jochem

Voorwoord
In januari en februari staat er weer heel wat te gebeuren. Daarom geven we hieronder de belangrijkste
data mee om te noteren in jullie agenda’s.
Zondag 6 januari 2013: nieuwjaarsreceptie voor alle ouders om 11u. We willen dit jaar onze
nieuwe hangar voorstellen op Fort III (zie plannetje). De vergaderingen voor de kinderen STARTEN
& eindigen dus ook op het fort! Alle ouders zijn vanaf 11u welkom voor een hapje, drankje en
babbeltje.

oud

fortvissers

Zondag 27 januari 2013: Winterwandeling! Na het succes van vorig jaar, trekken we ook dit jaar
onze stapschoenen aan en maken een fikse wandeling doorheen het groen! Meer informatie volgt
binnenkort.
Weekend 22-23-24 februari 2013: Groepsweekend, hoera!! Meer info over thema, vertrekuren,
vervoer, … zullen spoedig meegedeeld worden.
Zaterdag 2 & zondag 3 maart 2013: Oosterse avond van de jonggidsen en jongverkenners.
Heerlijke gerechten met Bami, Nasi of rijst worden klaargemaakt in de lokalen, die voor de
gelegenheid oosters zijn ingekleed. Je steunt deze leden hun kampen door te komen smullen van
al dat lekkers. Meer informatie en inschrijvingsformulier volgen spoedig via de nieuwsbrief en de
website!

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!
Dag kapoenen! We zitten in de koudste maanden van het jaar! Dat
betekent dat we deze extra veel pret moeten maken om ons aan elkaar
te kunnen verwarmen. Hoera, ben jij even benieuwd wat we allemaal
gaan doen als wij?
Zondag 6 januari van 9.30 u tot 12.00 u: Recycleervergadering
De aarde is nog niet helemaal naar de maan,
maar wij willen dit zoveel mogelijk voorkomen!
Daarom gaan we vandaag de wereld redden
door middel van recyclage!

De mama’s en papa’s mogen vanaf 11.00u lekker
gezellig in de nieuwe hangar iets lekker komen drinken. Voor deze
ene keer zullen we de vergadering dan ook openen en sluiten op het
fort, aan de nieuwe hangar!

Zondag 13 januari van 9.30 u tot 12.00u: Doos met een strik erronvergadering
Vandaag

is

het

een

megacoole,

superawesome verrassing! Wees maar extra
braaf vandaag, want vandaag is er speciale
leiding…

Zondag 20 januari van 9.30 u tot 12.00 u: Sportvergadering
Als

het

kriebelt…

Dan

moet

je

de

luizenshampoo gebruiken! Of sporten. Ik ben
een beetje in de war. Vandaag mogen jullie jullie
favoriete sportkleding aandoen en gaan we heel
de tijd sportief zijn! Joepie!

Zondag 27 januari: Winterwandeling! (Info en uren volgen nog)
Vandaag mogen jullie mama’s en papa’s samen met jullie
winters wandelen! Het belooft dolle pret te worden!
Meer info, zie de groepsleiding 

Zondag 3 februari van 9.30 u tot 12.00 u: Japanse dag
Ergens in een grote oceaan ligt een land dat Japan
heet! De mensen daar zijn enorm vriendelijk, dus gaan
we vandaag eens bij hen op bezoek! Kom je mee?

Zondag 10 februari van 9.30 u tot 12.00 u: Valentijnsvergadering
Het is bijna de dag van de liefde! En wie zouden
wij zijn als we daar geen geweldig spel rond
zouden spelen? Droom dus vannacht maar over je
grote liefde, zodat je helemaal verliefd naar de
vergadering kan komen!

Zondag 17 februari van 9.30 u tot 12.00 u: Wieltjesvergadering
Alles is gewield vandaag! Daarom mogen jullie
jullie favoriete ding op wieltjes (bv. skateboard,
step,

fiets,

rollerskates,

bureaustoel,…)

meenemen, zodat we deze vergadering kunnen
doorrollen!

Vrijdag 22 februari t.e.m. zondag 24 februari: groepsweekend
Omdat ons weekend vorige keer zo’n groot succes was, willen de
andere takken wel eens van ons leren hoe je zo goed samen speelt.
Daarom gaan we dit weekend op weekend met de hele groep! Meer
info volgt.

Zondag 3 maart van 9.30 u tot 12.00 u: Maffiavergadering
Don Giovanni is zijn normale medewerkers kwijt!
Daarom dompelen we ons vandaag onder in de
wereld van de maffia… Zijn jullie er klaar voor?

Dit weekend is het ook Oosterse avond van de
jonggidsen en de jongverkenners. Dit is altijd
enorm lekker!

Wist-je-datjes:
Agame, Gazelle en Stokstaart in januari examens hebben?
Zij daarom hard moeten studeren?
Zij daarom misschien iets minder op de vergaderingen zijn?
Zij wel superleuke vervangleiding geregeld hebben?
Steenarend in zijn eentje even leuk is als alle vervangleiding
samen?
Zij jullie wel een beetje gaan missen?
Het in december echt zot gesneeuwd heeft?
We de tocht dan wel voor een andere keer houden?
Deze dan nog leuker gaat zijn?
En hopelijk warmer?
Jullie echt superleuk zijn?
De pagina’s voor het boekje bijna op zijn?
Ik hoop dat ik jullie allemaal zondag zie?
Jullie echt zot goed afbellen als jullie niet kunnen komen?
Sinterklaas daarom slees heeft uitgedeeld?
Ik dan nu maar ga stoppen?
Tot zondag!
Agame, Gazelle, Steenarend en Stokstaart!

NEPLEW
Liefste welpies,
Wij hebben nog een klein nieuwjaarsbriefje klaar,
niet met voornemens, want het wordt zowizo een topjaar!
Nieuwjaar is al wel gedaan,
maar toch blijven jullie de beste in het spelen van elektrische banaan.
Het scoutsjaar was tot hier toe al dolle pret,
zoals jullie videoclips, die waren echt wel mega vet!
Ook al moesten een paar daar in hun onderbroek gaan
en heeft volgens ons die teddybeer een trauma doorstaan,
maar de Sint vond jullie toch erg braaf
en de Zwarten Pieten zeiden; ‘weee dreiries, welpen zijn super graaf!’
Maar de nieuwe taktie staat al op de oprit,
ik zou deze lezen, anders rijgen we jullie aan ‘t spit!
Gelukkig nieuwjaar!
uw oogappeltjes,
de leiding.

01 januari, Borsbeek

Zondag 6/01 Maffia - vergadering (09.30 – 12.00)
Op een zondagmorgen in een donker lokaal, zaten drie duistere mannen achter één tafel. Hun gezicht zag
je niet, enkel een walm rook en de schaduw van drie kronen.
Inderdaad het is 3 koningen vandaag, maar er is precies iets mis met die drie koningen ? Waarom zijn ze zo
mysterieus? Nee nee, daar zit iets achter! Of iemand achter ?
Kom ons vandaag zeker helpen dit mysterie op te lossen, want hier hebben we de kracht der welpen voor
nodig!

Voor deze ene keer zullen we de vergadering dan ook openen en sluiten op het fort, aan de
nieuwe hangar!

6/01/2013 Nieuwjaarsreceptie! ( vanaf 11.00)
Vanaf 11 uur zijn de ouders welkom bij een lekker hapje en een drankje bij de groepsleiding!
Zondag 13/01 Dorpsspel (09.30 – 12.00)
De politie van Borsbeek heeft ons gebeld en vraagt of jullie hen willen helpen
met een zaak. Er is namelijk iemand die de straten van Borsbeek onveilig maakt
en allerlei mopjes uithaalt met de buurtbewoners! Wie zou dat in godsnaam
doen?!
Dus zet jullie speurneuzen op en trek jullie detective outfit aan, want wij gaan
deze zaak een grondig onderzoeken! BEAT THAT WITSE!

Vrijdag 18/01 Casino – avond (uren volgen nog)
Black Jack; 21’en; roulette en zelfs patience! Deze spelletjes
leren jullie vanavond iets beter kennen.
In een casino zijn we natuurlijk wel iets chiquer gekleed, anders
mogen we hier niet binnen! Dus kom allen in stijl en zet je
gameface op !

Zondag 27/01 Winterwandeling (uren volgen nog)
Joehoe, het is de jaarlijkse traditie van de 70, ja hoor: de WINTERWANDELING!!!! Vandaag mogen jullie
jullie mama’s en papa’s meenemen en eens kijken of ze deze wandeling wel aankunnen! Want welpen
kunnen dat zeker! Wat hebben jullie nodig: een warme trui, een lunchpakket en stevige stapschoenen.
Leiding en groepsleiding zorgt niet voor vervoer, tot dan!

Zondag 03/02 Stratego (09.30 – 12.00)
Bent gij wel een Bommeke ? Of eerder een marschalk ? Het kan ook zijn dat je als generaal uitgeschakeld
wordt door één of andere spion! Daar komen we vandaag allemaal achter, want we spelen stratego!

Zondag 10/02 Filmontbijtvergadering (09.30 -12.00)
Ben je nog moe? Wil je nog niet opstaan ? Is je bed erg warm, maar je
kamer niet en wil je dus nog iets langer in je bed blijven liggen? Heb je
geen zin om je pyjama uit te trekken ? DAN HEBBEN WIJ DE
OPLOSSING VOOR JULLIE! Namelijk film én ontbijt vergadering!!!! Wat
houdt dit in ? Dat jullie in jullie pyjama met jullie slaapzak en knuffels
naar de scouts mogen komen en van ons een lekker ontbijt krijgen mét
een zalige film! Kan het zelfs nog leuker ?

Zondag 17/01 één tegen allen (09.30 – 12.00)
We weten dat jullie met veel zijn en erg sterk, sluw, slim en gek zijn, MAAR kunnen jullie op tegen hét
Masterbrein van jullie erg sympathieke en toffe leiding ? Dat trekken wij toch in twijfel.. Misschien aan jullie
om vandaag het tegendeel te bewijzen ? BRING IT ON!

Vrijdag – zaterdag – zondag 22 - 23 - 24/02 GROEPSWEEKEND! (brief volgt nog)
Hoeraa, woeptidoe, joehoe, superfantastisch en nog meer juichende kreten! Het is zover :
GROEPSWEEKEND! Meer info volgt nog.

Zondag 3/03 Verassingsvergadering (09.30 – 12.00)
Ja, jullie lezen het goed vandaag is het een verrassing wat we gaan doen. Dus kom
zeker naar de scouts anders val je neer van de nieuwsgierigheid!!

Dit weekend (02/03 – 03/03) is het ook Oosterse avond van de Jongverkenners en Jonggidsen, steun hun
kamp en kom zeker eens langs!

Wist-je-datjes..
-

Wist je dat er een stemming is geweest op de scouts over wie de tofste tak is ?
Wist je dat de welpen deze zwaar gewonnen hebben?
Wist je dat dit vrij logisch is eigenlijk?
Wist je dat het groepsweekend zalig wordt?
Wist je dat wij al enorm uit kijken naar het kamp?
Wist je dat wij naar Thailand op kamp gaan ?
Wist je dat het vorige wist-je-datje eigenlijk niet waar is ?
Wist je dat maar de naam van de kampplaats gewoon op een naam van een stadje uit Thailand
lijkt?
Wist je dat het laatste wist-je-datje is ?

Zonnige groetjes uit Borsbeek van:
Baloe

Akela

Bagheera

King Louis

Kabouters
Hip hoi kabouters, na al die feestjes is het tijd voor een nieuw boekje.
Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen, want er komen weer een hele hoop leuke vergadering aan.
Klaar?
Hieeeer gaan we!
Zondag 6/1 09u30 – 12u00: Pleinspelen + Nieuwjaarsreceptie voor de ouders.
Vandaag spreken we af aan onze HANGARgaan we terug naar de old school pleinspelen. Een echt
klassieker, maar plezier gegarandeerd. Zet jullie schrap om er volledig tegen aan te gaan en kom mee
knallen. Vanaf 11u zijn jullie ouders welkom op fort 3 aan de hangar. Voor een hapje, een drankje en een
babbeltje met elkaar en met de groepsleiding.

Voor deze ene keer zullen we de vergadering dan ook openen en
sluiten op het fort, aan de nieuwe hangar!

Vrijdag 11/1 19u00 – 21u30: Sluipspel
Trek jullie beste camouflage pak aan en zorg dat we jullie niet herkennen want vanavond gaan we een
spannend spel spelen.
We zeggen jullie alvast één ding; zorg dat je niet gezien wordt!

Zondag 20/01 09u30 – 12u00: Wintervergadering
Brrr, doe maar snel je warmste kleren aan want vandaag gaan we eens goed winteren.
(Bij sneeuw: neem je slee mee! )

Zondag 27/1: Winterwandeling
Verdere uren en informatie volgt nog.

Zondag 3/2 09u30 – 12u00: Peace vergadering
‘Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden dat zijn wij!’
Vandaag is een vrede volle dag!
Laat de woede thuis en kom met een lach!

Zondag 10/2 09u30 – 12u00: Harry-Potter vergadering
AVADA KEDAVRA! Haal jullie toverkunsten naar boven en maak jullie klaar
voor een betoverend spektakel. Kom zeker verkleed in jullie favoriete
personage.

Zondag 17/2 09u30 – 12u00: Teambuilding vergadering
We’re all in this together. Vandaag gaan we samenwerken en een hechte groep vormen.
Kabouters aan de top, niemand kan er boven op!

Weekend van 22 – 23 – 24/2: Groepsweekend
Dit weekend trekken we er met de hele groep nog eens op uit. We kunnen alvast zeggen dat het super
wordt! Meerdere info volgt nog!

Zaterdag 2 en zondag 3/3: Oosterse avond (jonggidsen en jongverkenners)

Zondag 3/3 09u30 – 12u00: Quiz vergadering
Zorg dat jullie hersentjes goed opgewarmd zijn want vandaag zullen jullie ze dubbel en dik nodig hebben.

JUNGE PFADFINDER
HAAAA 2013 is eindelijk gearriveerd. De wereld is niet vergaan en de productie van
Kinder Bueno is niet stopgezet. Het lijkt mij dat dit enkel maar een TOPjaar kan
worden.
En speciaal omdat het een nieuw jaar is, hebben wij, de jongverkennerleiding,
gevraagd aan anderen om een boekje voor jullie in elkaar te steken.
Dit boekje wordt jullie aangeboden door:
HAMSTERS (say whaaaaaaa? Nee serieus ge moet die hamsters zien. Die zijn echt
abnormaal gieren. En die doen echt alleen maar grappige dinges. Buiten dan die
hamster die wij vroeger thuis als huisdier hadden en die in mijn hand had gebeten
omdat ik hem proper wilde maken. Maar misschien had ik dat niet met een
stofzuiger moeten doen. Want blijkt dat hamsters net even groot zijn als de opening
van de slurf van een stofzuiger)
Zondag 6 januari  nieuwjaarsreceptie in de nieuwe HANGAR. Toplocatie voor een
topevenement. Ouders zijn welkom vanaf 11u00!
Zaterdag 12 januari 19u30-22u00
Omdat jullie deze zaterdagavond
techniekenvergadering hebben, hebben wij ook
geprobeerd iets technisch te doen. En aangezien wij
niet in staat zijn om kaart te lezen enzu, maar wel heel
schattige taartjes zijn, hebben we voor deze pose
gekozen!
WARME KLEREN EN UNIFORM

Zaterdag 19 januari 19u30-22u00
Iemand heeft onze nootjes gepikt!!!! En het is niet
omdat wij schattige taartjes zijn, dat we de dader niet
KAPOT maken!
WARME KLEREN EN UNIFORM en FIETS

Zondag 27 januari: uren volgen nog

Ik weet het, ik ben een beetje gezet. Ik heb me een
beetje laten gaan tijdens de feestdagen (“we citeren hier
deheer Wannes) Maar geen erg. Zondag wandel ik dit er
allemaal af op de winterwandeling. Ik beloof dat het
leuk zal worden, anders scheer ik mezelf kaal en eet ik
mijn vachtje zelf op.
Zaterdag 2 feb 12u30-17u30
Natte hamsters zijn ook hamsters.
Kom daarom naar de scouts met:
FIETS, ZWEMKLEDIJ en €5

Zondag 10 feb  09u30-12u00
Laat me doen, ik ben BEZIG!
Maar zeker KOMEN!
Je zal nog wat leren vandaag

Zondag 17 feb  09u30-12u00
Laten we lekker link gaan doen! Geen softe
sporten vandaag. Vandaag gaan we hard. Weer of
geen weer!
SPORTKLEDIJ DIE KAN EN MAG AFZIEN

Zondag 22-23-24 feb groepsweekend

Zondag 2-3 maart  Oosterse avond
Zet deze dag zeker in je agenda. Verdere informatie volgt snel.

Beekse Vrienden
Gelukkig was
het geen eng
figuur, maar
wel de altijd
vrolijke
Mathias. Hij
had al direct
een vraag voor
Nils: “Waarom
heb jij altijd die
levensloze pop
in je jaszak?”
Nils verteld dat hij als klein kind geen vrienden had. “Ik wilde een vriendje, en
die kerst kreeg ik een ActionMan van de mammie en de pappie. Ik wenste dat
hij tot leven zou komen en mijn beste vriend zou worden. Draaide dat even
slecht uit! Hij bleek een ware tiran te zijn. Ik kreeg geen vriend, maar een eigen
pestkop. Alsof ik een klein Hitlertje in huis heb gehaald. En hij wil me niet met
rust laten. Bijgevolg zit hij sindsdien altijd in mijn jaszak om me te kloten.”
De beekse
vrienden
geloven er
echter niet
veel van, en
hebben
gewoon
veel pret!

Maar
wat
is
Ken
allemaal
van
plan
???

JONGGIDSEN
PIIIEEUUW FPIIEUW PANG PANG PIIIUWW BOEM…
HAPPY NEW YEAR!!!
Het allereerste boekje van 2013! We gaan er een super
jaar van maken en we zijn al heel goed bezig! Vinden wij
toch, jullie ook?

Zondag 6 januari 9u30 – 12u: Margina- vergadering +
NIEUWJAARSRECPTIE vanaf 11u !
! ! De vergadering zal starten en eindigen op het fort ! !
M to the A to the R to the gina. Vandaag is het
marginalenvergadering! Kom in Jhonny, marina of marginale outfit
naar de scouts. Zoals de spreuk geldt ‘patronneren moet je leren’
gaan wij jullie vandaag eens kennis laten maken met een heel
andere wereld. Laat u dus niet kennen, hoe marginaler verkleed hoe
beter. Voor ne keer mogen wij gewoon schraal zijn, yeah! See ya
bro’s!
Jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s … zijn allemaal welkom op
het fort vanaf 11u om te genieten van de nieuwjaarsreceptie!

Vrijdag 11 januari 20u – 22u: griezelvergadering
“AAAAAAAAA” Jaja deze avond kan er wel eens een keertje
gegild worden, want we gaan namelijk lekker griezelen. Kom
allemaal donker en eng verkleed zodat je zelf niet te hard
verschiet van u mede-jonggidsen.

Zondag 20 januari 9.30u – 12.00u zwemmen in Lier
Vandaag gaan we ons is goe amuseren in het zwembad
in Lier. Het is niet zomaar een gewoon zwembad, maar
hier hebben ze een zot leuke wildwaterbaan, een
golfslagbad, sauna,… Je kan zelfs ook de ‘bommaslag’
zwemmen terwijl je een kletske doet me uw
vriendinnekes.
We spreken allemaal af aan de ingang van het
zwembad om 9.30u en we vragen aan de mama en
papa om ons terug te komen halen aan het zwembad

om 12u. We zullen het zwembad binnengaan rond 9.45u zodat jullie mama’s en papa’s nog
voldoende tijd hebben om jullie broertjes en/of zusjes op de scouts af te zetten en jullie daarna
naar Lier te brengen.
Iedereen brengt 2 euro mee voor de inkom en een 1 euro stuk om in je kleerkastje te steken
zodat niets gestolen kan worden.
Het adres: Sport- en recreatiebad 'De Waterperels', Boomlaarstraat
125 - 2500 Lier

Zondag 27 januari: winterwandeling
Vandaag gaan we samen op tocht met heel de scouts, mama’s, papa’s,
broers, zussen, vrienden,… Zeker allemaal komen! Want met hoe meer
jonggidsen dat we zijn, hoe meer plezier dat we zullen hebben! Verdere
informatie over waar, hoe laat … volgt later nog.

Zondag 3 februari 9u30 – 12u: kookvergadering in thema … rarara
Vandaag gaan we samen gezellig koken, plezier maken met eten en dit
allemaal in één bepaald verrassingsthema! Neem jullie kookschort en
kookmuts mee want vandaag zijn wij de Beste koks van Borsbeek. Er
wordt natuurlijk niet alleen gekookt maar ook ge…???

Zondag 10 februari 9u30 – 12u: valentijn
Love, love plenty of LOVE!!! Knuffels, kusjes, blind date, jongens,
brieven, lovers, bloemen, kadootjes,…
Vandaag gaan we ons al eens goed voorbereiden op de enige
echte LOVE dag 14 februari.
Kom vandaag allemaal met jullie brede lieve verleidende
glimlach naar de vergadering.

Zondag 17 februari 9u30 – 12u: voorbereiding Oosterse
avond en leuke spelletjes !
Vandaag gaan we wat voorbereidingen doen voor onze Oosterse avond waar jullie al zeker en
vast veel reclame voor mogen maken! Er wordt niet alleen gewerkt, maar scoutse spelen zullen
sowieso aanwezig zijn. Wij zijn hier als leiding aan verslaafd dus het kan niet anders dat we nog
extra leuke dingen gaan doen vandaag!! Plezier verzekerd!!!

22-23-24 Februari: GROEPSWEEKEND!!!
Dit weekend gaan we op groepsweekend, dus allemaal zeker komen! Verdere informatie volgt
nog.
2 EN 3 MAART: OOSTERSE AVOND !
Reclame, reclame, reclame maken!!! Iedereen van je familie, vrienden, kennissen, buren, zelfs
mensen die je niet kent uitnodigen! Je kan je inschrijven op de
website van de scouts. Iedereen wordt verwacht om mee te
helpen en dit zal in shiften gebeuren. Zo zul je niet twee hele
dagen moeten werken. Deze shiften worden nog meegedeeld
door ons.
Iedereen komt in PERFECT uniform en met een brede glimlach
en het enthousiasme moet van je afdruipen :D.

Wist- je-datjes:
 Dit de eerste taktie van het nieuwe jaar is?
 Wij klaar zijn voor een nieuw jaar vol met super awesome spelletjes?
 Jullie niet mogen vergeten dat de eerste vergadering van dit boekje doorgaat op het fort!
 Onze Oosterse Avond 2 en 3 maart zal doorgaan?
 Er veel reclame gemaakt moet worden voor de Oosterse Avond?
 Wij dat weekend veel centjes gaan verdienen om een superleuk kamp te hebben?
 Er nog geen thema voor het kamp is?
 Jullie ons steeds suggesties mogen doen?
 Wij nu al benieuwd zijn naar jullie suggesties?
 Wij ook een beetje droevig nieuws hebben?
 De examens van jullie leiding er bijna aankomen?
 Wij daarom niet elke vergadering (in dit boekje) allemaal aanwezig zullen zijn.
 Wij dit zelf enorm spijtig vinden?
 Maar dat wij er alles aan gaan doen om toch te komen?
 Als dit niet lukt, er supertoffe vervangleiding ter beschikking staat voor jullie?
 Wij nu dag zeggen
 Dag
Ellen – Liesbeth – Ellen

Verkenners
Herinneringen:
o 15 december kerstmarkt (14u-22u). Enkele ouders staan er met een scoutsstandje.
o 6 januari: nieuwjaarsreceptie. Vergadering begint & eindigt op het fort aan de nieuwe
hangar! Ouders welkom vanaf 11u in de nieuwe hangar voor een hapje en een drankje.
o 27 januari: winterwandeling. Verdere uren en informatie volgen nog.
o 22-23-24 februari: groepsweekend. Verdere info volgt nog.
o 2-3 maart: Oosterse Avond jonggidsen & jongverkenners. Zeker inschrijven dus!!

Zondag 13/01: Het grote scrabble spel! (9:30-12u)
Classic spelletje die iedereen al wel eens heeft gespeeld met
de bomma of den bompa. Maar kan je dit wel spelen tegen
andere verkenners? Waarschijnlijk gaat iedereen sucken in dit
spel. Maar denk eraan. We zitten in de scouts om dingens bij te
leren.
Zondag 20/01: Who the fuck is het spel (9:30-12u)
Denk je dat je jouw medeverkenners kent, Zowel langs binnen
als langs achter??
Dit is het moment om je kennis over je medeverkenners te
testen.

27/01: Winterwandeling (info volgt nog)
Joepie de poepie. Het is weeral winterwandeling. Altijd fijn om
erbij te zijn. Zeker wanneer de kabouterleiding en Jasper er
zijn. Fuck Jonas Vereycken.
Maar neem je beste wandelschoenen mee en natuurlijk ook je
beste humeur.

03/02: I say what what in the butt (9:30-12u)
Omg! Stijl je haartjes al maar met de styl tang en maak je sexy
borst al maar nat want we gaan een super duper gay
vergadering doen. We gaan vandaag zeker geen nageltjes
breken. Lekker koffiekletsen met een koekje erbij. Zeker
komen dus.

10/02: Ah tfoe sabbie vergadering (09:30-13u)
Ah gij wééét. Ik heb nix gedaan. Ik had die fiets zelf ni
aangeraakt. ‘het is altijd hetzelfde met de buitenlanders’.Zo
denken we misschien over sommige buitenlanders. Maar
misschien moeten we eens in hun kleren kruipen om te zien hoe
ze zich voelen in dit warm landje. Ga dus allemaal naar de
wibra en de zeeman om kleren te kopen die onze marokaanse
vrienden wel eens dragen.
En vergeet zeker geen zwembroek mee te nemen. En een
handdoek!!!

17/02: 17 februari vergadering (9:30-12.00u)
17 februari is de 48ste dag van het jaar in de gregoriaanse
kalender. Hierna volgen nog 317 dagen (318 dagen in
een schrikkeljaar) tot het einde van het jaar.
Voor de rest valt er nix interessant te vertellen over 17 februari.
Ik geloof zelf da 17 februari de saaiste dag ooit is. Misschien
het enigste positieve aan 17 februari is dat Paris hilton
17/02/2013 32 jaar wordt. Ge zou denken. Amaai is die al 32
jaar. Maar jongens toch. Die is al echt meer dan 10 jaar
bekend ofzo. Tuurlijk is die ondertusse al 32 jaar. Ze ziet er
nog wel cava uit. Allé wel knapper dan die lenni van de Robin
symons maar toch.
Dus 17/02 zeker komen naar de vergadering

22-23-24/02: Groepsweekend:
Meer info volgt!!

03/03: Algemene staking dag (09:30-12u)
Fuckt dees. We gaan staken hoor. En met staken bedoelen we
veel pret hebben. Dus we gaan helemaal niet staken. We gaan
gewoon gewoon doen. En iedereen doet mee!!
Wist-je-dat: de verkennerleiding echt lui is?

“Bloemen scheiden het gras in de tuin …
… Pipi is geel en kaka is bruin.”
En met dit onovertroffen stukje poëzie presenteren wij jullie een nieuw boekje dat met
wederom een hoop dolle pret de komende wintermaanden zal opfleuren.
Zondag 6 januari: 9u30-13u00 -> NIEUWJAARSRECEPTIE & MODESHOW
“Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwe hoed.
Mijn oude is versleten … “ en met deze vod kan ik
onmogelijk naar de modeshow van de tweedejaars
komen! Na het geslaagde spel van de eerstejaars en een
kleine rustpauze in de spanning rond PROJECT G, pakken
de tweedejaars naald en draad weer op en trakteren zij
ons

vandaag

op

een

collectie

ongetwijfeld

oogverblindende creaties van eigen hand. De Nikki van
Kets’en, Walter Van Beirendoncks en Jacobim Mugatu’s binnen de modewereld zijn
ondertussen zo jaloers dat onze beginnende modeontwerpsters nauwelijks nog groentjes
genoemd kunnen worden. En zo laten de tweedejaars vandaag op de catwalk zien wat ze in
hun mars hebben en dat ook onze scouts misschien wel potentiële modellen herbergt. In
ieder geval, over één ding zijn we unaniem: It’s a walk off!
De nieuwjaarsreceptie gaat door in de nieuwe hangar van de scouts op Fort 3 (ter hoogte van
het oefenterrein voor auto’s) Ouders zijn welkom vanaf 11u00!

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=InIxKCa3H9g
(www.youtube.com – ‘walk off scene’)

Zondag 13 januari: 9u30-12u00 -> ONESIES & TJOEPTJOEP ONTBIJTVERGADERING
“Amai, dat doet mij denken aan dat één filmpke met die aap!” – “Welk

filmpje?” – “Ah, kent gij dat niet? Amai, ‘k ga dat na ’t kamp/straks/… op
uw prikbord zetten!”

Serieus, hoe bekend klinkt deze dialoog iedereen in de oren? Nu niet noodzakelijk over
filmpjes met nen aap, maar de idee is duidelijk … Het is altijd hetzelfde wanneer ge aan
iets grappigs denkt dat ge ooit op tjoeptjoep hebt gezien, komt het er echt nooit van om
dat daadwerkelijk op het prikbord van uwe gesprekspartner te zetten. En dat gaan we
vandaag allemaal inhalen! Trek allemaal uw meest comfortabele Onesies, pyjama’s,
sloefkes, badjassen, … aan, nestel u onder dekentjes en slaapzakken en begin de
komende weken alvast alles op te schrijven wat ge vandaag aan uw medegidsen wilt
laten zien, want we voorzien nen twee-uur-en-halve-youtube-run vol hilarische filmpjes
terwijl we koffiekoekskes en chocomelk moekelen. En van al dat lachen “you go bleitend
nor hoas hé!”
Nu, om ons zelf niet schuldig te maken aan het beloven van filmpjes met nen aap en die
dan niet te laten zien, alvast een opwarmertje:
http://www.youtube.com/watch?v=NPGUIpv-JxI
(www.youtube.com – ‘Chimpansee riding on a segway’)
En wat zou het boekje zijn zonder Herman Paint die op zijn manier de veelbesproken
aap tekent:

You just hop in my Cadillac and we gon’ cruise
fo some chicken ’n waffles!

Zondag 20 januari: 9u30-12u00 -> IEDEREEN BEROEMD!
Omdat er ondertussen al reeds twee bladzijden zijn gesneuveld aan slechts twee
vergaderingen zal er toch een beetje gekort moeten worden in de uitleg per vergadering,
daarom zeggen we het ditmaal recht voor de raap: VANDAAG GAAN WE NE VIDEOCLIP
MAKEN! Begin al maar na te denken op welk liedje jullie dit willen doen en welke moves
jullie daarvoor allemaal gaan boventoveren!

(Recht voor de raap)

(schuin voor de raap)

Zo gaan we het alvast NIET doen:

http://www.humo.be/filmpjes/209235/slechtste-gangnam-style-parodie

Zondag 27 januari: … - … -> WINTERWANDELING
Vandaag is het winterwandeling. Dat is een traditie binnen de 70 die sinds vorig jaar
opnieuw leven in is geblazen en door sterk werk van de vriendenkring (for reals, dat was
echt strak georganiseerd!) was dat opnieuw een enorm succes. Daarom willen we jullie
allemaal overtuigen om mee te gaan, want das echt heel leuk en goed voor het groepsgevoel
dat de 70 toch beter maakt dan andere groepen :). De uren zullen ongetwijfeld nog
meegedeeld worden.
POSSE OUT!
Zondag 3 februari: 9u30 – 12u00 -> MAN BIJT HOND!
Ho jongens! Vandaag trekken we de straat op en
voelen we de gewone man aan de tand om uit te
vissen hoeveel solo slims hij juist heeft ingekaderd,
welke modeltreintjes hot zijn op de markt en hoever
een pompoen weggeschoten kan worden met een
Ter illustratie: de man in de straat

gigantische katapult! Allerhande fototoestellen, camera’s en ander mediagericht
speelgoed zijn van harte welkom, maar op eigen risico uiteraard! Wat we juist
allemaal gaan uitsteken, verklappen we nog niet, maar het wordt ongetwijfeld dolle
pret. Uit het arsenaal hilarische man bijt hond-filmpjes kan onmogelijk het beste
gekozen worden, maar ik denk dat dit exemplaar er toch een stevige worp naar doet,
“da komt van ne Gabbi of zo iet…”:

http://www.youtube.com/watch?v=jbk0LiG8XE4
www.youtube.com – ‘Gabbers uit Scherpenheuvel’
Zaterdag 9, zondag 10 februari: 16u00 – 12u00 -> ALLEGENRESFILMNACHT
HET IS ZOVER! De Krokusvakantie is aangebroken en de leiding heeft geen wilde
skiplannen, daarom extra lang scouts dit weekend. Vandaag en morgen kiezen we uit het
brede spectrum filmgenres dat de harde schijf van de Jwein rijk is en duiken we in non-stop
filmplezier waarin zo wat elk genre aan bod komt. Breng daarom allemaal slaapgerief en
eventueel films die je wil zien (op usb of dvd …) mee naar de scouts, dan zorgen wij voor een
haardvuur, groot scherm, massa’s films, avondeten en uiteraard veel snoep. Voor wie het nog
niet helemaal duidelijk is wat we gaan doen, laten we toch nog enkele sterren aan het woord:
Aangezien ik de beste film aller tijden
ben, sta ik hoegenaamd boven elke
categorisering wat genres betreft.
Hoe dan ook, ik ben van de partij dit
weekend!

Derek Zoolander

Hallo kinders, ik ben nog steeds ne sul!
Maar misschien kijken we ook wel kleffe
wijvenfilms, dus wie er thuis heeft liggen,
neem ze gerust mee.

Hmmm.. Mila Kunis!

Oh boy!

TED

MATT
DAMON
!!!

Huge ‘Dickface’
Grant

http://www.youtube.com/watch?v=Rc1ECyCVMxA
www.youtube.com – ‘Zoolander Best Bits’
Zondag 17 februari: 9u30 – 14u00 -> JEROEN MEUS WIL KOMEN ETEN!
Vandaag een vergadering waar de mama’s jaloers op zouden zijn! We raadplegen eindelijk
de volledige reeks kookboeken van Jeroen Meus die sinds zijn eerste verschijning op tv
ondertussen zonder twijfel kerstcadeau na kerstcadeau bij iedereen in de kast verzeild
zijn geraakt. Anyhoo, we willen aan dit leuk vooruitzicht toch ook een boodschap van
algemeen nut koppelen: WAAR IN GODSNAAM IS PETER VAN ASBROECK NAARTOE BIJ
KOMEN ETEN?! Ik zou zeggen ‘alle respect voor Iwein Segers’, maar serieus, zelfs dat niet,
want die keirel suckt echt donkeyballs! Plus, alles wat Peter Van Asbroeck doet, is per
definitie grappig (iedereen voelt de Peter van Lolbroek-woordspeling ondertussen al
aankomen, waardoor ze niet meer expliciet gemaakt moet worden :)). Dus vandaag laten
we het moedertje in ons naar boven komen en trakteren we onszelf op een heerlijke
maaltijd.

“Stopt ermee,
Iwein …”

“We geven er een patat op!”
Vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 februari -> GROEPSWEEKEND

HOERA!!! Het spreekt voor zich dat meer informatie hierover nog volgt.
http://www.youtube.com/watch?v=dl6uT7oWf_4
www.youtube.com – ‘captain Jack’
Zaterdag 2 en zondag 3 maart -> OOSTERSE AVOND
Er is nen tijd geweest dat al we zelf allemaal nog kleine en schattige jonggidsen waren en
ook als leiding hebben wij al meermaals Facebook volgespamd met de boodschap “komen
eten op den Oosterse avond echt voor een goei doel is”. Dus bij deze willen we de huidige

jonggidsen/jongverkenners en de leiding een beetje helpen bij het reclame maken. Wie zin
heeft, is dus van harte welkom om te komen eten (zonder Peter van Asbroeck helaas) en
wieweet kunnen we met de gidsen afspreken.

Zondag 3 maart: 9u30 – 12u00 -> SINOFOBIE
Pompompom! Wat in godsnaam is Sinologie? Wel, we denken dat de meeste mensen dat
ergens een beetje wel hebben. Het kan aan veel dingen gerelateerd worden eigenlijk; kleine
mensen, veel mensen, de kleur geel, lekker eten, stank, frituren, crazy-ass structuur, rare
mensen, … Jullie zien, het kan vanalles zijn vandaag. Wie echt de betekenis van het woord
graag wil weten, kan dat misschien eens aan de Marie van Quiz Me Quick vragen, want “dat
zijn zo van die dingen die hij dan weet”. Omdat jullie eigenlijk nog altijd misschien geen flauw
benul hebben van wat er op het programma staat vandaag, willen we graag naar de mop van
de Chinees verwijzen! Alle overige youtube-links waren optioneel, maar de volgende
stappen moet ge echt wel uitvoeren: klik ofwel op de link hieronder (voor wie het boekje
online leest) of ga naar youtube en tik ‘vaneigens mop van de chinees’ in. Veel pret!

http://www.youtube.com/results?search_query=vaneigens+mop+van+de+chinees&oq=vane
igens+mop+van+de+chinees&gs_l=youtube.3..33i21.2182.6586.0.6803.28.25.0.1.1.0.230.27
74.13j11j1.25.0...0.0...1ac.1.bxiSiufV9E8
www.youtube.com – ‘vaneigens mop van de Chinees’

VEEL PRET MET HET BOEKJE!!
Boodschap van algemeen nut: wie meer wil weten of de tekenkunsten van Herman Paint kan
zich op www.Hermanpaint.org steeds inschrijven voor de zomercursus in juli. Herman is een
visionair en wil zijn ideeën altijd met geïnteresseerden delen.

Liefde voor JULLIE!
Margoke & Riens

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

