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

Dag ouders en leden!
We zitten ondertussen aan het voorlaatste boekje alweer van dit scoutsjaar … oooooooooooooh! Maar
niet getreurd, er staan weer een hele hoop leuke vergaderingen ingepland door jullie geweldige leiding.
Helaas zullen die leuke vergaderingen er voor zorgen dat de tijd nog sneller voorbij zal vliegen … richting de
kampen! Hieronder alvast de kampdata per tak (onder voorbehoud):
-

Kapoenen:
Welpen:
Kabouters:
Jongverkenners:
Jonggidsen:
Verkenners:
Gidsen:

24 – 30 juli
21 – 31 juli
21 – 31 juli
18 – 31 juli (17-31 juli : derdejaars voorwacht)
18 – 31 juli (17-31 juli: derdejaars voorwacht)
9 – 24 juli
16 – 31 juli (onder voorbehoud)

(Brecht)
(Sinaai)
(Merelbeke)
(Fays-les-Veneurs)
(Luxemburg)
(Montenegro)
(Opont)

Ook de komende twee maanden bieden we weer een stevig gevuld programma aan. Hieronder alvast
enkele belangrijke data die jullie met stip in je agenda moeten markeren:
-

-

-

15-16-17 maart: de leiding trekt er gezamenlijk een weekendje tussenuit. Helaas geen vergadering
voor jullie, maar dan kunnen jullie wel eens uitslapen op zondagochtend 
19 april: BorsBeek Beats (BBB). Onze nieuwe naam voor de jaarlijkse fuif in het jeugdhuis om wat
geld in het laatje te brengen voor spel- en kampmateriaal. (+16)
21 april: overheerlijke BRUNCH van onze vriendenkring! Na de succesvolle editie van Dimanche
Deluxe vorig jaar, zal ook dit jaar een nieuwe editie van de brunch plaatsvinden. Meer informatie
en de mogelijkheid om in te schrijven, zullen nog via een nieuwsbrief gebeuren.
26-27-28 april: Duo- en giverdagen.
Een weekendje voor de derdejaars jonggidsen,
jongverkenners, gidsen en verkenners met alle andere (jong)givers van ons district (9
scoutsgroepen). Eerste- en tweedejaars hebben een zondag vrij.
28 april: Kapoenen- en wouterdag. Dit is een dag met alle kapoenen, welpen en kabouters van ons
district om samen leuke spelletjes met en tegen elkaar te spelen. Zeker de moeite waard!

Dan wensen wij tot slot nog iedereen te bedanken voor het fantastische groepsweekend dat we eind
februari gehad hebben! Ondanks de kou en sneeuw hebben we toch vele blije en enthousiaste kinderen
gezien op het weekend!! Veel beterschap aan diegene die er niet bij konden zijn vanwege ziekte.
Dan rest er ons voor dit voorlaatste boekje enkel nog de boodschap dat ook voor ons als groepsleiding het
einde van het groepsleidingsschap stilaan nadert, maar dat we er nog enkele maanden stevig blijven
invliegen! De ramen zijn ondertussen geplaatst, net zoals de brandladders, maar de afwerking laat nog
even op zich wachten vanwege de koude temperaturen. Achter de schermen zijn we nog volop bezig om
een aantal projectjes in en rond het lokaal aan te pakken, om er voor te zorgen dat uw kind(eren) naar
hartelust kunnen blijven ravotten in onze scouts. Meer details vindt u ongetwijfeld in de komende
nieuwsbrieven!
Stevige linker
Gerben – Koen – Jochem

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!
Wisten jullie al dat jullie de meest coole, awesome, friggidiliciouse tak zijn
van de hele scouts? En daar horen dan ook ongelooflijk goede
vergaderingen bij! Zijn jullie even nieuwsgierig naar wat we gaan doen als
ik? Lees dan maar snel verder!
Zondag 3 maart van 9.30u tot 12.00u: Maffiavergadering
Don Corleone heeft gebeld om te zeggen dat hij al zijn beste
mannen en vrouwen kwijt is, en dat er een open auditie is
vandaag! Oefen daarom al maar extra hard op
geheimzinnig en stoer zijn, en dan gaan wij dat sowieso
winnen! 
Het is dit weekend ook Oosterse avond van de Jonggidsen en
de Jongverkenners, traditioneel heel erg lekker!
Zondag 10 maart
Racevergadering

van

9.30

u

tot

12.00u:

Vandaag krijgt ‘om ter eerste’ een heel nieuwe invulling!
Smeer jullie benen dus al maar goed in, want het zal er
vandaag snel aan toe gaan!

Zondag 17 maart van 9.30 u tot 12.00u: Geen
vergadering
De leiding is vandaag op LOL-weekend (Leiding
onder leiding), en kan daarom niet op de
vergadering zijn. Maar we gaan wel heel de tijd aan
jullie denken!

Zondag 24 maart van 9.30 u tot 12.00u: Ballenvergadering
Je ziet het, vandaag staat in het thema van de ballen!
Tennisballen, basketballen, voetballen, moucheballen,
levensgrote ballen, balletjes voor in de soep… We slaan
niets over!

Zondag 31 maart van 9.30 u tot 12.00 u: Geen vergadering
Omdat jullie druk bezig zijn met paaseieren rapen, is er
vandaag geen vergadering!

Zondag 7 april van 9.30 u tot 15.00 u: Tocht
Vandaag doen we een tweede poging tot op
tocht gaan. Je hebt vandaag stevige
wandelschoenen en een rugzak met
drinken en een lunchpakket nodig. Voorzie
je
alsjeblieft
ook
op
de
gepaste
weersomstandigheden (die terwijl ik dit schrijf
jammer genoeg nog niet bekend zijn).

Zondag 14 april van 9.30 u tot 12.00 u: Brainiac vergadering
Weten jullie waarom de lichten thuis
branden? Of hoe je een raket naar de maan
kan sturen? Vandaag staat in het teken van
experimenteren. Hoera!

Vrijdag 19 april is het B-Beek Beats. Dit is een 16+-feestje, die geld in het
laatje brengt voor de scouts. Jullie mogen natuurlijk nog niet gaan, maar als
je een oudere neef/nicht/nonkel/tante/mama/papa/… hebt die wel graag wil
komen, is dat altijd leuk!

Zondag 21 april van 9.30 u tot 12.00 u : Piratenvergadering
Wij zijn piraten van de zee, en al wie zin heeft gaat maar mee.
Wij zijn piraten, piraten, piraten van de zee! Kom vandaag
liefst verkleed.
Het is vandaag ook Brunch van de vriendenkring. Jullie mama’s
en papa’s kunnen tijdens de vergadering op de scouts eten (en
een beetje naar jullie kijken natuurlijk, wees maar extra braaf
)
Zondag 28 april: Kapoenendag (uren volgen)
Vandaag gaan we met alle kapoenen van het district
spelen. Het district is de verzameling van meerdere
scoutsen hier in de buurt. Dus wie weet zie je nog andere
vriendjes/vriendinnetjes van de klas ofzo!

Zondag 5 mei van 9.30 u tot 12.00 u: Hoe vettiger hoe prettiger
Zoals de naam enigszins doet vermoeden,
bestaat vandaag te vuil niet! Doe je
allerslechtste kleren aan, want we zullen ze zo
vettig mogelijk maken!

Wist-je-dat…
















Dit het voorlaatste boekje van het jaar is?
Het kamp dichterbij komt?
Dit in Brecht zal doorgaan?
Dit van 24 t.e.m. 30 juli zal doorgaan?
Wij een oplossing voor ouders die moeten werken zullen voorzien?
Zodat jullie toch allemaal kunnen meegaan
Wij hopen dat er heel heel heel veel kapoenen meegaan?
Het dan ook dolle pret gaat worden?
Wij jullie heel erg leuk vinden?
Wij dat ook iedere zondag vinden?
Wij daarom ook altijd hopen dat er veel kapoenen op zondag zijn?
De papa’s van Agame, Gazelle en Steenarend jullie superflink vonden?
Wij daarom nog extra blij zijn?
Ik nu ga stoppen?
Tot zondag!

Agame

Gazelle

Steenarend

Stokstaart!

Welpen!
Dag Welpen! Ik, King Louis, ben deze editie jullie gids doorheen de
wondere wereld van de voorlaatste taktie van het jaar. ‘Voorlaatste
taktie??’ denken jullie waarschijnlijk, ja inderdaad, het jaar was al zo leuk
dat we al aan de voorlaatste taktie gekomen zijn!! Maar niet getreurd we
gaan nog veel leuker dingen doen in maart en april, HOERA!

LATEN WE ER MAAR SNEL
INVLIEGEN!!

Zondag 3 maart: verrassingsvergadering (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 (2 – 3 maart) is het ook Oosterse avond. Kom allemaal lekker
eten bij de jonggidsen en de jonverkenners en steun hun kamp, inschrijven
via de website!

Zondag 10 maart: sportvergadering (09.30 – 12.00)
Wie zou de Kompany van de welpen zijn ? En wie de Michael Jordan?
Misschien is er ook wel een Kim Clijsters, gevangen in een
welpenlichaam? Dit zoeken we vandaag uit!

Zondag 17 maart : geen vergadering   
Sorry Welpers, maar de leiding is op weekend dus het is geen
vergadering vandaag    
Maar volgende week zijn we er weer!! 

Zondag 24 maart: GI JOE vergaderding (09.30 – 12.00)
Vandaag leren we marcheren, sluipen, camoufleren,… met andere
woorden gewoon alles wat je moet kunnen om in het leger te zitten én
dé volmaakte G.I. JOE te worden. Dus trek je vuile legerkleren aan en
marcheer je naar de scouts voor weer een spannende missie!

Zondag 31 maart: geen vergadering.
Weeral geen vergadering ? Ja ik weet het, meneer de
Paashaas vond het zo nodig om Pasen te laten vallen op
een vergadering van ons  

Zondag 7 april: geen vergadering.
Weeral geen vergadering ? Ja ik weet het, maar we zijn
nog steeds op zoek naar al die paaseitjes die de
paasklokken in onze tuin gegooid hebben. En we
vinden ze niet allemaal…  

Zondag 14 april: Harry Potter vergadering (09.30 – 12.00)
Hallo, King Louis had even geen tijd om jullie te gidsen in dit
deeltje, dus kom ik het maar even doen. Oh, kijk Harry
Potter vergadering! Dat is wel zeer leuk! Ok, dus ik geloof
dat ik nu moet zeggen dat jullie allemaal als een Harry Potter
– figuurtje moeten komen en dat er pret verzekerd is!

Zondag 21 april: ??? vergadering (09.30 – 12.00)
Ja seg, ik weet eigenlijk niet zo goed wat we gaan doen vandaag. Alé, het is te
zeggen ik weet het wel, maar ik mag niets zeggen. Dus laten we zeggen dat het
een verrassingsvergadering is. OEEEEEEH SPANNEND! Rep je naar het
Mertensplein om te ontdekken wat we allemaal gaan doen vandaag!

Zondag 28 april: Wouterdag (meer info volgt)
Joehoe, vandaag gaan we spelen met jullie en onze vriendjes van
andere scoutsen van het district! We moeten zeker wel laten zien
dat we toch de beste scouts zijn van heel de wereld dus rep je naar
de scouts!!

WIST JE DAT ???

Wist-je-dat ik het erg leuk vond jullie rond te leiden in deze voorlaatste taktie?
Wist-je-dat iemand van de verkenner leiding, ik noem geen namen (Michiel De Clercq), echt
niet zo leuk is?
Wist-je-dat dat vorige wist – je –datje maar een mopje was?
Wist-je-dat het kamp steeds dichter en dichterbij komt!?
Wist-je-dat We er allemaal enorm veel zin in hebben, maar echt ENORM veel!?
Wist-je-dat de jins het erg leuk vonden om met jullie te hangen?
Wist-je-dat dat de broek van Lady Gaga gescheurd is op het podium?

Veel liefs,
Baloe

King Louis

Bagheera

Akela

Kabouters
Lieve kabouters,
Amai amai amai, wat gaat het jaar snel voorbij! Dit is al het voorlaatste boekje! Maar
een nieuw boekje betekent natuurlijk nieuwe vergaderingen
en nog een hele hoop pret! Wij kijken alvast uit naar
volgende zondagen:
Zondag 3 maart, 9u30-12u: Quiz
Welke kleuren heeft de vlag van België? Zwart, geel en rood!
Wie zingt het liedje 'Ik neem je mee'? Gers Pardoel! Vandaag gaan we bewijzen dat wij
de allerslimste kabouters van de wereld zijn, dus warm jullie hersentjes maar op en
kom mee quizzen met onze quiz!
Zondag 10 maart, 9u30-12u: Maffiavergadering
Wij hebben een telefoontje gekregen van de Italiaanse maffia. Ze vroegen ons of de
kabouters cool genoeg zijn om een opdracht voor hen te volbrengen. En natuurlijk
zijn jullie cool genoeg, dus gaan we vandaag op geheime missie. Trek zeker jullie
stoerste maffiakleren aan en zet jullie graafste zonnebril op!
Zondag 17 maart: Geen vergadering
Pink al maar een traantjes weg lieve kaboutertjes, want vandaag is het geen
vergadering. De leiding is namelijk pret aan het maken op LOL-weekend!
Zondag 24 maart, 9u30-12u: Los de rebus op!
Als jullie deze rebus oplossen zullen jullie weten wat we vandaag gaan doen:

+

+ G voor het woord

+
T = PS

PS: Het antwoord staat tussen de wist-je-datjes! Maar eerst zelf oplossen he! En je
mag er zelf ook meebrengen, jeweetwel wat als je de rebus hebt opgelost!

Zondag 31 maart: Geen vergadering
Helaas pindakaas! Vandaag is het geen vergadering, maar niet getreurd, want
waarschijnlijk mogen jullie allemaal lekkere paaseitjes gaan rapen. See you next week!
Zondag 7 april, 9u30-12u: 1 april vergadering
Vandaag is het al zes dagen na de grappigste dag van het jaar. Huh?
Grappigste dag van het jaar? Ahja, 1 april natuurlijk! Maar dat wil niet
zeggen dat wij van 7 april niet de tweede grappigste dag van het jaar
kunnen maken! Neem allemaal een papieren vis mee, hang er een plakbandje aan en
kleef die dan op de rug van je medekabouters of die van je mama, papa, broer of zus,
of bedenkt zelf een megagrappige grap, want vandaag gaan we superhard lachen!
Zondag 14 april, 9u30-12u: Showbizzvergadering
Papa-paparazzi! Volgens mij heeft elke kabouter al wel eens gedroomd dat ze een
echte superster was. En vandaag zal die droom echt uitkomen, want het is
showbizzvergadering! Doe je mooiste showbizzkleren aan en kom naar de scouts als
een echte ster, want vandaag zijn jullie allemaal VIP!
Zondag 21 april, 9u30-12u: ???
Het beloofd zeer spannend te worden vandaag, maar we kunnen er verder nog niets
over kwijt! Ben je benieuwd? Kom dan zeker naar de scouts!
Zondag 21 april: BRUNCH!
Voor de ouders wordt er een heerlijke brunch voorzien. Meer info hierover vind je
vooraan in het boekje.
Zondag 28 april: Kapoenen- en Wouterdag
Natuurlijk zijn wij de beste scouts die er bestaat, maar dat wil niet zeggen dat we ons
niet kunnen amuseren met kapoenen, welpen en kabouters van een andere scouts!
Vandaag is het kapoenen-en wouterdag, meer info volgt!
Zondag 5 mei, 9u30-12u: Wie is de mol?
We weten allemaal wel wat voor dier een mol is. Maar een mol kan ook iemand zijn die
iets wil saboteren! Misschien hebben wij wel een mol tussen onze kabouters zitten?
Dat gaan we verder onderzoeken op deze 'wie is de mol vergadering'!
Wist-je-dat?
-Sleeën met de kabouters de max is?
-De leiding dit echt leuk vond?
-Het toen wel heel koud was?
-Tegen een paaltje sleeën niet zo leuk is?
-Maar wel grappig?
-De kabouters niet zo goed kunnen sluipen?
-Dit komt omdat ze babbelen tijdens het sluipen?
-Sommige kabouters wel goed kunnen sluipen?
-Tegen het kamp alle kabouters goed gaan kunnen sluipen?

-Wij dan een bangelijk sluipspel kunnen spelen?
-De leiding hier al veel zin in heeft?
-De kabouters bang zijn van de boeman?
-Tegen het kamp geen enkele kabouter meer bang zal zijn?
-Er nu overal in de wereld vrede is?
-Dit komt omdat de kabouters het raadsel van Geenernogie hebben opgelost?
-De kabouters goed kunnen dansen?
-Harry Potter een litteken heeft op zijn voorhoofd?
-Dit komt door Voldemort?
-Of 'Jeweetwel' in het Nederlands?
-'Voldemort' beter klinkt?
-Ik bij de rebus ook 'jeweetwel' schreef?
-Ik hiermee niet Voldemort bedoelde?
-Maar gezelschapsspelletjes?
-'Gezelschapsspelen' de oplossing van
de rebus is?
-Jullie dit uiteraard allemaal wel hadden
gevonden?
-Dit komt omdat de kabouters superslim
zijn?
-De kabouters ook gewoon de beste zijn?
-De kabouters ook wel een beetje
viezeriken zijn?
-Jullie dit bewijzen op de volgende foto?
-Je het niet goed ziet, maar jullie hangen
vol met slijk?
-Wij dit leuk vinden?
-Ik nu ga afronden?
-Einde?
Veel liefs van jullie leiding,
Maritje, Nicky en Elisabet

Jongverkenners
Helloooooooooooooooooooooooooo boys!
Zie hier het nieuwe boekje. Hoera! Uw leiding heeft ervoor gezorgd dat de weekends van
maart en april dubbel zo leuk zullen zijn dan die van uw vriendjes door weer zalige
vergaderingen te hebben gepland. Waar wacht u nog op? Lezen die handel!
Zaterdag 2 en zondag 3 maart: Oosterse avond
We kunnen het niet meer ontkennen! Steeds
meer en meer Chinezen nemen de frituurkoten
over in heel België in een razendsnel tempo. Het
‘Keizerke’ , de ‘Margarita’ , de ‘Ekster’ en nog veel
andere frituren worden nu geleid door deze
Aziaten. Dat is natuurlijk niet erg maar feit is dat
de frituur- chinees een waar fenomeen is
geworden.

Maar wie kookt er dan Chinees?
Juist ja dat doen we dit weekend zelf! De jongverkenners en jonggidsen serveren heerlijke
Bami Goring en nog veel ander lekkers aan onze ouders, vrienden en kennissen in ruil voor
centjes. Deze centjes zijn natuurlijk nodig om er zeker van te zijn dat we op ons kamp niets
tekort komen. Meer info over de shiften komt zeker nog tot jullie maar we willen nog even
duidelijk maken dat het wel serious is en alle hulp bruikbaar is.

Zondag 10 maart : 09.30 – 12.00 : Kleutergames : another dimension
Tijd voor nog eens een rasechte zondagsvergadering. Zeker uwe velo meepakken en we zijn
weg!
Zondag 17 maart : GEEN VERGADERING!
Dit weekend is het LOL ( Lukaku overheerst Londen) – Weekend. De leiding zal proberen de
hoofdstad van Engeland te redden van dit
onheil en de wereld te verlossen van het
kwaad. Vandaar dat het geen vergadering
is maar jullie begrijpen wel hoe vreselijk de
gevolgen zijn als niemand de Romelu
tegenhoudt.

Zondag 24 maart : 09.30 – 12.00: Klakkebuizenspel
Wa we gaan doen? Een zot klakkebuisspel Ja! En hard zullen we gaan! En neemt uwe fiets
dus maar zeker mee! En kijkt er al maar naar uit! En vreest die harde pijnlijke kleiballekes! En
bedenkt dan da het geen kwaad kan om is pijn te leiden ook al wordt ge recht in uwe edele
delen geraakt! En denkt dan maar da ge er hard van wordt! En bedenkt uiteindelijk ook dat
er niks plezanter is om elkaar neer te knallen! En meer valt hier niks over te zeggen. Punt! .
Zondag 31 maart : Pasen
Inderdaad , we hebben geen vergadering gepland vandaag zodat we genoeg tijd hebben om
die lekkere paaseikes die de mama ik bedoel de paashaas heeft gelegd te kunnen opvreten.
Smakelijk!

Zondag 7 April : 9.30 – 12.00 : Crash Mariokart – vergadering
Aan alle kindjes die vroeger uren en uren hebben zitten racen met die gekke wagens van
Mario of Crash Bandicoot proficiat! Aan alle andere kindjes die geen bal snappen van wat ik
hier nu bedoel ook proficiat! Want vandaag pimpen we onze eigen karts en racen we op het
befaamde parcours in fort III. Pas op! Deze keer kunt ge wel echt een banaan op uw smoel
krijgen! ( de Mario fans begrijpen wat hier wordt bedoeld).

Zondag 14 April : 9.30 – 12.00 : Badbal of volleyminton vergadering
Voor al die zatlapkes die op zaterdagnacht graag nog een pintje of
ne warme choco willen drinken zeggen we : Niet doen! Want
vandaag wordt het Mertensplein omgebouwd tot een waar
sportparadijs! Zelfs de niet fanatieke sporter komt hier aan zijn
trekken. Geen reden om niet te komen!

Zondag 21 April : 9.30 – 12.00 : Techniekenvergadering part 3
Jullie hebben dit jaar al serieus wat bijgeleerd en dat maakt ons blij. Maar! We zijn er nog
niet. Om ervoor te zorgen dat jullie echt volledig zijn klaar gestoomd voor het kamp zijn we
nu beland aan de derde techniekenvergadering. Die is minstens even belangrijk als de vorige
twee en NOG leuker! Ja dat kan.

Zaterdag 27 en Zondag 28 April : Duodagen
3e jaars zet dit zeker in jullie agenda. Meer info volgt.

Catch you All later!
Nils , Aurélie en Mathias

Weeeeh de jonggidsen! Hier is uw allerliefste leiding weer met het
programmaboekje voor de volgende 2 maanden. Dus neem de tijd om het
boekje ne keer deftig te lezen, te zien wat voor zotte vergaderingen wij
gepland hebben en rep u iedere zondagmorgen (op tijd!) naar onze scouts.

Zaterdag en zondag 2 en 3 maart: Oosterse avond!
Het is weer zover, het is weer oosterse avond. Smullen geblazen!
Maar dat is jammer genoeg niet aan ons besteed want er moet
gewerkt worden. Dus maak zeker tijd vrij dit weekend zodat je
minstens 1 shift mee kan komen helpen! De shiften worden nog
verdeeld tijdens de vergaderingen. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd, hoe meer vreugd hoe leuker!
Met het geld dat we hiermee verdienen kunnen we er een spetterend kamp van maken
in juli, dus vergeet geen reclame te maken bij familie en vrienden.

Zondag 10 maart 9.30u – 12u: Bommavergadering!
Vandaag kruipen we eens in de kleren van onze allerliefste
bomma en laten we zien dat bomma’s meer in hun mars
hebben dan breien en koken! Kom dus zeker in
bommakledij naar de scouts en trek uw stoere botten aan
want deze bomma’s zijn geen watjes.

Zondag 17 maart: Geen vergadering!
De leiding is op LOL-weekend en zal er dus niet zijn. Dus kunnen jullie allemaal eens
goed uitslapen vandaag!

Zondag 24 maart: 9.30u – 12u:
Techniekenvergadering
Jullie allermooiste droom is uitgekomen vandaag.. Het
is techniekenvergadering! Het klinkt misschien
allemaal wat saai die technieken, maar dan kunnen
we vandaag het tegendeel bewijzen. Kom dus met een
brede lach en vol enthousiasme naar de scouts zodat
we jullie wat skills kunnen aanleren die nodig zijn
voor het kamp!

Zondag 31 maart 9.30u – 12u: Gezelschapsspelenvergadering
Vandaag spelen we nog eens de old school gezelschapspelen, op onze eigen manier wel
te verstaan. Benieuwd hoe dat gaat zijn? Kom dan zeker naar de scouts en doe kleren
aan die vuil mogen worden!
Zondag 7 april: Geen vergadering


Zondag 14 april: 9.30u-12u het grote paashazenspel
Om nog eventjes in de sfeer te blijven spelen we vandaag het grote
paashazenspel. Whut ist dat leiding? Ahaa dat zal je vandaag te weten
komen, wie weet brengen die paashazen wel iets lekkers mee..

Zondag 21 maart: 9.30u-12u: Filmvergadering
Filmpje hier, filmpje daar. Dekentje hier, dekentje daar. Neem mee wat het voor jou
extra comfy kan maken. Zodat we met z’n alle kunnen wegdromen bij de film, al hopend
dat wij ooit ook naast zo een knappe gast mogen spelen.
De ouders kunnen vandaag ook komen brunchen op de scouts, meer info vooraan in het
boekje!

26-27-28 maart: giverdagen!
Dit weekend gaan de derdejaars samen ravotten met jonggivers van
andere scouts. De leiding is mee dus het is geen vergadering voor
de eerste en tweedejaars.
Meer informatie komt nog in de brief die volgt!

Zondag 5 mei 9.30u-12u: klakkebuizen vergadering
Ai ai troepen! Mars links rechts links rechts.. En HOOO! Wees gerust jonggidsen ’t is geen
dril, maar wel klakkebuizen vergadering.

Wist-je-datjes
-

Wist je dat het 20 maart jaarmarkt is?
Wij daar weer paraat gaan staan?
Hopelijk met heel veel?
Dat wij vinden dat wij goeie jonggidsen hebben?
Dat wij one direction hebben gespot?
Toen dat we nog is naar onze kampplaats waren gaan zien?
Die eigenlijk nog wel goed zijn?
De leiding zot aan het worden is?
Dat wij een zot kamp gaan beleven?
Het kamp dichterbij komt?
Een dichter dicht?
De leiding nog altijd wilt dat er wordt afgebeld/gesmst/gemaild?
Dat al wordt gedaan?
Maar dat het nog altijd beter kan?
Dat we nu gaan stoppen?
Want het tijd is?
Om weg te gaan?

Vele groeten!

Liesbeth

Ellen

en

Ellen

!

Verkenners:
Met als leiding

Jonas’gayassmother
fucker’ Vereycken

Jasper’immortal’
De Saeger

Michiel ‘lionking’ De
Clercq

3/03/13: 100% pret vergadering: 9:30-12u
Zoals iedereen weet hebben de verkenners altijd 100% pret tijdens de vergadering. Maar
deze vergadering gaat nog leuker worden door deze steen!!
Dus zorg ervoor dat je er zeker bij bent!!

10/03/13: En espanol vergadering: 9:30-12u
Hoy hacemos una reunión españoles. Espero que alguien de ustedes o alguien de tus padres
puede españoles. Debido a que este es sólo el traductor de google. Así que espero que nadie
españoles por lo que sólo se puede lo que se puede perder el tiempo. Ahora puedo hacer
este abuso. Los exploradores son miembros domesticados. Pero dice que el líder ha dicho
que el duende ;)

17/03/13: LOL-Weekend
Wat is er nu leuker dan een weekendje met verkenners?
Een weekend met leiders natuurlijk.
Ingrediënten van dit weekend:
1.
2.
3.
4.

Geen leden
Geen zagende ouders
Niet vroeg opstaan
…

Dus jullie mogen ook eens lekker uitslapen en zondag ochtend is je huiswerk maken. Dus
have fun!! <3

24/03/13: Snelle Eddy vergadering: 9:30-12u

Dus er zal vandaag jammer genoeg niet veel man aanwezig zijn.

7/04/13: Montenegro vergadering: 9:30-12u
Нажалост, наука не преведе Гоогле Транслате Црногорац. Дас је тад несрећна. Ја могу
да користе мале користи овај тренутак да кажем ЈОНАС Вереицкен стварно геј. Али то
иде ДА никада у свом животу Jonas Vereycken откривајући да сам да'ве рекао овде.

14/04/13: Welpenleid(st)ers zijn stom vergadering 9:30-12u

Nee effe serieus. De welpen leid(st)ers zijn echt wel awesome. Daarom gaan we deze
vergadering erbij stilstaan hoe awesome ze wel niet zijn!!

21/04/13: 15 kilometer
Vandaag is het 10 miles. Het is ENOOORRRMMM belangrijk dat er zoveel mogelijk man
aanwezig is. We worden betaald / lid! Dus zorg ervoor dat je uw huiswerk zaterdag maakt
zodat je heel de zondag aanwezig kunt zijn.
Tot dan!!

26-27-28/04/13: Guy Verdaegen
Het is weeral giverdagen. Dit is een tof en awesome weekend enkel voor de 3 de jaars. Dus dit
betekend dat de 1ste en 2de jaars geen vergadering hebben jammer genoeg. Dus jullie kunnen
nog eens lekker uitslapen ;)

GIDSEN
Jullie kennen hem allemaal, Sidney de Hollandse rapper. Als je hem nog niet
kent, ga dan als de bliksem naar een computer en zoek ‘ik steel van die rijke
tata’s’ op Youtube. Speciaal voor jullie zal hij het boekje van maart en april
inleiden en zijn betekenis geven van het woord ‘gidsen’:

G staat gewoon voor ‘G’
I voor ‘Ik steel van die rijke tata’s’
D voor ‘Da’s fucked up G’
S voor ‘Serieus G’
E voor ‘Ej jullie krijgen maar kleine piecie’
N voor ‘Nigga’s’
Serieus, G? Is dit al het voorlaatste boekje van het jaar? Ja G, echt
waar G! What the fuck, G! Aaaaah Nigga!

Zondag 3 maart van 9u30 tot 12u00: sinofobie
De mop van ‘hoe lang is een chinees’ hebben we in het vorige boekje al
vermeld, maar om helemaal in de sfeer van deze vergadering te komen,
hebben we nog een aantal (minder grappige) moppen voor jullie in petto:
-

Hoe heet een adoptiekind uit China?
(een afhaalchinees)
Er zijn ontzettend veel restaurants waar
je chinees kan eten. Maar het helpt niet.
Er komen er zelfs nog bij.

Vinden jullie deze moppen ook bijzonder
flauw? Vinden jullie de gebruiken van
chinezen over het algemeen ook een beetje
vreemd? Begrijpen jullie ook niet waarom ze te
kleine schoenen aandoen? En waarom ze
ineens massaal frituren beginnen over te
nemen? Dan ben je bij ons aan het goede
adres. Wij lijden namelijk een beetje onder
sinofobie. Als je het woord ontleed, kom je
vanzelf wel te weten waarover de vergadering van vandaag gaat.

Vrijdag 8 maart: optreden Drive By Heroes!
Jullie leider Riens is niet alleen stagiair bij Woestijnvis,
bevriend met Herman Paint en topvoetballer bij Oxaco.
Nee hoor, er is nóg meer om over te stoefen: hij is ook
gitarist bij Drive by Heroes!
Omdat jullie (na Margoke
uiteraard) zijn allergrootste
fan zijn, nodigen we jullie
uit op hun optreden. Dit is
geen officiële vergadering met de scouts, maar als
je kan en mag van je ouders zou het wel leuk zijn
moesten jullie komen kijken/luisteren! Er
is ook een publieksprijs en aangezien
jullie altijd een enthousiast publiek zijn,
is de hoofdprijs sowieso al binnen!
Meer informatie vinden jullie op
www.facebook.com/DriveByHeroes

Zaterdag 9 maart van 14u00 tot 17u00: verjaardagsfeestje Riens
Omdat de Riens gisteren met Drive By Heroes zo’n
abnormaal goed optreden gegeven heeft, is het
vandaag dubbel feest! Hij is vandaag namelijk ook
jarig! En jullie zijn uiteraard ook uitgenodigd op
zijn verjaardagsfeestje!
Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar we
kunnen jullie al wel zeggen dat het feestje op
zaterdagnamiddag plaatsvindt! Neem ook 10 euro
mee (we beloven dat het de moeite waard is), en
kom zeker met de fiets!

Zondag 17 maart: geen scouts
Dit weekend gaan wij ons eens amuseren zonder jullie.
Wij zijn namelijk op LOL-weekend. Het is dus geen
scouts vandaag. Maar laat dat jullie vooral niet
tegenhouden om zonder ons af te spreken en
eventueel nog te werken aan de opdrachten voor
Project G! (Lees zeker ook de wist-je-datjes, daar staat
welke opdrachten jullie nog moeten doen.)

Zondag 24 maart van 9u30 tot 12u00: modeshow tweedejaars
Omdat Marijana en Ivana vorige keer nog op reis
waren en de mist hen daar per se wou houden,
moesten we de modeshow vorige keer afgelasten.
Maar niet getreurd, want vandaag is jullie
herkansing! Er komt nu wel een extra moeilijkheid
bij, want jullie zullen nu zelf ook publiek moeten
regelen. Dat kan echter geen probleem zijn voor
organisatorische talentjes als jullie! Of zoals Tim
Gunn van Project Runway zou zeggen: ‘Make it
work!’

Zondag 31 maart: alweer geen scouts
Vandaag is het Pasen, de negentigste dag van het
jaar, en de verjaardag van Mr. Feeny uit Boy
Meets World. Redenen genoeg dus om het
vandaag even rustig aan te doen. Als je niet goed
weet wat doen tijdens de paasvakantie, en je weet
niet wie Mr. Feeny is, kijk dan zeker naar alle
afleveringen van Boy Meets World. Dat
programma is hi-la-risch. Of gewoon even op
Youtube ‘the Feeny call’ opzoeken !

Zondag 7 april: wederom geen scouts
Het lijkt wel of we er hier een sport van aan het maken zijn, want ook
vandaag is het geen scouts. Het is namelijk vakantie, dus gunnen we jullie
nog een laatste weekje rust. Dat gaan jullie wel nodig hebben, want volgende
week vliegen we er terug in met onze AWESOME LEEFWEEK!!! Als je echt
niet weet wat doen op deze zondagvoormiddag, kan je altijd al inpakken voor
en dromen over de leefweek.

Zaterdag 13 april om 18u tot en met donderdag 18 april om 19u:

Eindelijk is het zover! De eerstejaars kijken hier al naar uit van toen ze nog
koddige jonggidskes waren, en de tweede- en derdejaars weten uit ervaring
dat dit de mooiste tijd van hun leven wordt (op ons kamp na uiteraard). De
leefweek zal dit jaar plaatsvinden van zaterdag tot donderdag. Meer
informatie volgt nog via mail en Facebook. We vragen wel om nu al te laten
weten op welke dagen jullie er niet bij kunnen zijn en welke hobby’s jullie die

week beoefenen. Zet dat even op mail naar gidsen@scoutsborsbeek.be, of
stuur ons een FB-bericht aub.

Zondag 21 april van 10u30 tot 20u00: Ten Miles!
Als geldactiviteit gaan we vandaag
samen met de verkenners medailles
en drankjes uitdelen op de Ten
Miles. Het is dus heel de dag
scouts! Om hoe laat en waar we
juist afspreken zullen we zo snel
mogelijk laten weten! Het is
belangrijk dat iedereen die kan
hierop aanwezig is! Als je niet kan
komen, mis je eerst en vooral veel
pret (zie maar hoe gelukkig
iedereen vorig jaar was)! En ten tweede moet je dat zeker op tijd aan ons
laten weten!
Dit is misschien ook interessant in het kader van de Project G-opdracht voor
het goede doel:
http://sport.be.msn.com/runningtour/antwerpmarathon/2013/nl/goededo
el/

Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 april: giverdagen
Dit weekend staat volledig in het teken van de derdejaars. Zij gaan namelijk
samen met ons op giverdagen. Meer informatie hierover volgt nog! Weet wel
dat dit een gigantisch plezant weekend wordt, waar wij altijd uit de bus
komen als coolste/mooiste/best feestende scouts, en waar wij nog volk
kennen in de organisatie ook! Alleen maar winners dus! Voor de eerste- en
tweedejaars is het dit weekend dus geen scouts, maar opnieuw: laat dat
jullie niet tegenhouden om zonder ons af te spreken en dolle pret te beleven
of te brainstormen over Project G.

Wisten jullie dat…
… de leefweek echt superawesome wordt?
… wij na het Harry Potter-verstoppertje en de springkastelen (zie foto’s op de
laatste bladzijde) nóg een verrassing voor jullie in petto hebben?
… wij het stiekem heel leuk vinden als jullie ons de ‘beste leiding ooit’
noemen?
… wij er tijdens de laatste maanden en ook tijdens het kamp alles aan gaan
doen om die titel waar te maken?
… jullie al goed jullie best gedaan hebben voor Project G?

… jullie al geslaagd zijn voor de FB-pagina, het op tv komen, het op de foto
staan met BV’s, het spel van de eerstejaars, en het op tijd beëindigen van de
dropping op weekend?
… jullie nog goed jullie best moeten doen om elke vergadering iets origineels
te roepen, ook bij het openen?
… jullie nog niet geslaagd zijn voor het tijdschrift, de modeshow, de dropping
van de derdejaars, het in de krant komen, het goede doel, het in de flair
komen, de single maken, de flash mob (dat komt tijdens het laatste boekje),
het koken op de fortvijver (dat komt ook tijdens het laatste boekje)?
… er dus nog wel wat werk aan de winkel is?
… wij toch al heel fier zijn op jullie?
… jullie daarom een welverdiende iksdrei krijgen?
… die er nu aan komt?

x3
van 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

