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

Hallo leden, (groot)ouders, vrienden en sympathisanten van de immer populaire 70!
Helaas zijn we bij het allerlaatste boekje van dit werkjaar aangekomen… Een diepbedroevende
“Oooooh” weerklinkt ongetwijfeld bij het lezen van voorgaande zin. Ook wij vinden dit ontzettend
jammer. Eens te meer omdat het ook voor ons, als groepsleidingsploeg, na 2 drukke, maar fijne
jaren erop zit. We hebben ons tijdens deze afgelopen jaren enorm geamuseerd en willen graag
leden, ouders en leiding bedanken voor de steun en het enthousiasme dat aan de dag gelegd werd
(niet enkel op zondag, maar ook op groepsweekend, kamp, …). Het is voorbij gevlogen en voor we
het beseffen, gaan we de fakkel al doorgeven aan de volgende ploeg. Wie dit zal zijn, komen jullie
op de overgang in september te weten! Spannend…!
Maar voor het slotdoek officieel valt, hebben we uiteraard nog twee goed gevulde maanden in
petto voor jullie!
De belangrijkste datum voor dit boekje is zondag 30 juni. We trekken er dan traditiegetrouw op
uit met de hele groep naar een voorlopig nog geheime locatie. Dat we op die locatie veel pret
zullen beleven, dat staat al vast! Neem alvast je goed humeur mee en dan kan deze dag niet meer
stuk.
BBQ-time!
Wat de groepsdag volledig afmaakt, is een heerlijke barbecue
aangeboden door onze sympathieke vriendenkring. Dé ideale
gelegenheid voor leden, ouders, grootouders, familie, kennissen, … te
bekomen van de groepsdag en gezellig een babbeltje te slaan aan de
start van het grote zomerverlof! De BBQ zal van start gaan rond 17u
op het Mertensplein. Meer informatie en de mogelijkheid om in te
schrijven, zullen nog volgen in de nieuwsbrief van juni. Hou dit zeker
in de gaten en schrijf jullie massaal in! De opbrengst gaat naar de
verdere renovatie van de lokalen.
Zoals jullie kunnen afleiden, is er dit jaar geen quiz meer… Vorig jaar was een jubileumjaar met
een zeer geslaagde 10de editie en de organisatie besliste dan ook om op een hoogtepunt te
stoppen. Via deze weg wensen wij hen nogmaals te bedanken voor de schitterende 10 edities die
zij gebracht hebben van deze leuke familiequiz vol met opdrachten, raadseltjes, leuke weetjes en
grappige filmpjes. We zijn volop op zoek naar een nieuwe ploeg, zodat volgend jaar misschien
terug gestart kan worden met een quiz. We houden jullie zeker op de hoogte.
Tot slot wensen we nog graag Kurt de Ruijter (Alles loopt op Rolletjes) te bedanken voor het gratis
gebruiken van Herashekken tijdens onze jaarlijkse scoutsfuif in het JOC. Met ‘Schure Lure’ geeft
hij invulling aan het concept van gratis familiefeesten, workshops, ritjes met de tractor, … zoals je
kan lezen op de volgende pagina. Zeker een bezoekje waard! (vlak naast het jeugdhuis)
Als afsluiter willen wij leden, ouders en leiding alvast enorm veel plezier wensen op de kampen in
juli! Ook nu zijn wij vol vertrouwen dat elk kamp onvergetelijk zal worden voor iedereen.
Graag zien wij jullie allen terug op de overgang volgend werkjaar, zaterdag 14 september
2013 vanaf 14u op het Fort 3 te Borsbeek!!
Scouteske groet!
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.

Hallo lieve kapoenen! Het is weeral het laatste boekje van het jaar  Maar dat
betekent dat we nog extra veel pret kunnen maken! Jullie gaan toch allemaal
mee op kamp? Tot zondag!

5 mei 2013 van 9.30u tot 12.00u: Hoe vettiger hoe
prettiger
Vettig is vandaag het codewoord! Daarnaast worden
we ook vuil, smerig, kliederig, ranzig, onrein en
voddig. Joepie! Doe vandaag zeker slechte kleren aan!
12 mei 2013 van 9.30u tot 12.00u: Miss en Mister Kapoenverkiezing
Vandaag kiezen we Miss en Mister kapoen! Maar niets is zoals in een echte
missverkiezing…
19 mei 2013 van 9.30u tot 12.00u: Dierenvergadering
Allemaal beestjes om me heen… Vandaag nemen we dat erg
letterlijk!
26 mei 2013 van 9.30u tot 12.00u: Kaboutervergadering
Verkleed je vandaag in 1 van de kleinste wezens op aarde, een
kaboutertje! We krijgen vandaag namelijk bezoek van enkele erg
belangrijke kabouters…

2 juni 2013 van 9.30u tot 12.00u: Pyjamavergadering
Vandaag moeten jullie geen scoutskleren aandoen voor je naar
de scouts komt! We gaan namelijk nog een beetje hangen in
het lokaal. Je mag wel een slaapzak en een kussen meenemen.
9 juni 2013 van 9.30u tot 12.00u: Goede dadendag
Als echte scouts gaan we vandaag op zoek naar een goede
daad om uit te voeren!
16 juni 2013 van 9.30u tot 12.00u: Oudervergadering
Wij weten dat jullie mama’s en papa’s heel jaloers zijn dat jullie elke
zondag mogen komen spelen. Daarom mogen ze vandaag eens meekomen!
23 juni 2013 van
Kapoenenzijnleukvergadering

9.30u

tot

12.00u:

Dit is de laatste vergadering van het jaar die we met de
kapoenen alleen doen, op het kamp na. Daarom nemen we
vandaag afscheid in stijl!
30 juni 2013: Groepsdag (uren volgen nog)
Vandaag gaan we met hele groep een dagje pret maken!
Traditioneel is er water, en veel speelplek in de buurt. Meer
informatie volgt nog.

Wist-je-datjes:

















Er een infoavond voor het kamp is?
Wij deze normaal al doorgemaild hebben?
Wij al jullie ouders daar graag zien?
Dit betekent dat jullie allemaal mee op kamp gaan?
Wij ook dat erg graag zouden hebben?
Jullie namelijk allemaal fantastisch zijn?
Wij het dan ook een heel leuk jaar vonden?
Dit ook is omdat jullie zo geweldig zijn?
De laatste vergadering de meest aanwezige kapoen wordt aangeduid?
Wij hiervoor het beste cadeautje ter wereld hebben?
Ik hoop dat jullie nu heel nieuwsgierig zijn?
Het kamp supermegaawesome gaat worden?
Jullie hiervoor nog een boekje krijgen?
Ik nu ga stoppen?
Ik al bijna aan het wenen ben omdat dit het laatste wist-je-datje is?
Ik er dan toch nog een schrijf?

Tot zondag!
Agame

Gazelle

Steenarend

Stokstaart

Welpen!
Oooh jongens! De laatste Taktie, we worden er emotioneel van! Laatste Taktie, vol
pretvergaderingen! Laatste Taktie, dat wil dus ook zeggen dat het bijna juli is én dat het
kamp er dus bijna aankomt, HOERA!! Laatste Taktie, die we meteen gaan inzetten met één
van de leukste vergaderingen van het jaar!
Zondag 5 mei: zwemvergadering (09.30 – 13.00) info volgt nog
Ja, ja, u leest het goed, vandaag gaan we zwemmen in … uhm ja, dat verklap ik nog niet!
Maar de site van het zwembad zegt:
“Ontdek hoe boeiend en uniek ons zwembad is.
Voor elke leeftijd en interesse hebben wij
wat in huis: een sportbad, een recreatiegedeelte
met wildwaterbaan, golfslagbad, sauna, enz.”
Spanneend!
Zondag 12 mei: vrouwenvergadering (09.30 – 12.00)
Vandaag gaan wij aan de kabouters laten zien dat wij in ALLES beter zijn dan zij, zelfs in het vrouw zijn!
Dus verkleed je als de mooiste vrouw ter wereld en dan zullen we laten zien dat we veel beter kunnen
wassen, koken en zoveel meer! Tot zondag! XOXO

Zondag 19 mei: alles – op – wieltjes – vergadering (09.30 – 12.00)
Rolla-at-ya-boy boys! Vandaag gaan rollen door Borsbeek op alle
mogelijke wieltjes! Skateboards, rollerskates, driewielers, fietsen,
winkelkarretjes, tractors, een kast op wielen en zo veel meer! Dus
rol je naar de scouts op de origineelste wieltjes die je kan
bedenken!

They see us rollin’…
Zondag 26 mei: reisje rond de wereld vergadering (09.30 – 12.00)
China ? Brazilië? Madagascar ? Egypte? Rusland? Deze landen gaan we vandaag allemaal bezoeken, dus ik
zou zo snel mogelijk uw uniform aan doen, anders missen we misschien onze
vlucht!

Zondag 28 mei: waterspelletjes (09.30 – 12.00)
Joehoe het is eindelijk erg warm, dus wat doen we als het erg erg erg gloeiend warm is (zoals vandaag)? Ja
inderdaad! WATERSPELLETJES!!! Doe vandaag kleren aan die nat mogen worden en/of je zwembroek. Tot
dan!

Zondag 2 juni: techniekenvergadering (09.30 -12.00)
Sjorbalken en sjortouw dat is wat we vandaag nodig hebben. Maar
wat gaan we maken ?? We kunnen een grote katapult maken of een
gigantisch fort ? De keuze is aan jullie, dus rep jullie naar deze erg
scouteske vergadering!

Zondag 9 juni: Hoe vettiger, hoe prettiger (09.30 – 12.00)
Ja ja, haal je slechte kleren maar uit de kast, want vandaag worden ze enorm vettig en vuil! Dit wordt
waarschijnlijk de topvergadering van het jaar, dus ik verwacht jullie allen aanwezig!
Zondag 16 juni: Die hard Klakkebuizen spel! (09.30 – 12.00)
We hebben in het midden van het jaar al een opwarmertje gehad, maar nu is het voor echt! Jullie zijn
ondertussen echt al professionals , dus zeker nog eens tijd om dat te laten zien! Zoek de perfecte
camouflage outfit uit en haast je naar de scouts!

Zondag 23 juni: Laatste-alleen-welpen-vergadering (info volgt nog)
Ohneee, het is de laatste vergadering voor de welpen ! DUS we moeten
iets enorm groots en fantastisch doen ! Wat we gaan doen is nog een
enorme verrassing, maar het is zeker een niet te missen vergadering!

Zondag 30 juni: De allerlaatste vergadering van het jaar : GROEPSDAG (info volgt nog)
Vandaag is het groepsdag en dus gaan we een hele dag pret maken met heel de scouts. Een dag om
niet te missen. Info over uren volgt nog, maar naar waar we gaan is de grote verrassing!
Laatste wist-je-datjes
Wist-je-dat dit de allerlaatste taktie is ?
Wist-je-dat wij, jullie leiding, het een prachtjaar vonden ?
Wist-je-dat het kamp alleen nog maar prachtiger wordt?
Wist-je-dat het kampthema echt zalig is ?
Wist-je-dat Welpen absoluut de beste zijn ?

Akela

Baloe

Bagheera

King Louis

Kabouters
Lieve kabouters
Dit is het dan, het allerlaatste boekje van het jaar. Wij vonden het echt al een topjaar!
Maar er komen nog twee superleuke maanden aan en natuurlijk een geweldig kamp!
Nog even geduld en dan zullen jullie ons kampthema weten. We hebben gehoord dat
er sommige kabouters graag op Thuiskamp willen. Dat vinden wij supercool, want Thuis
is een keigoed programma. Maar wie weet gaat ons kamp er wel veel avontuurlijker
uitzien? We houden jullie in ieder geval nog even in spanning, maar wat we wel al
kunnen vertellen is wat we de volgende maanden allemaal gaan doen.

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’!

Zondag 12 mei, 9u30-12u: Legervergadering
Vandaag gaan we laten zien dat we stoere meisjes zijn.
Jullie hebben al eens laten zien aan ons dat jullie
goed zoals legermensen in twee rijen kunnen lopen,
dus we gaan jullie vandaag verder trainen. Camoufleer
jullie perfect of in ieder geval beter dan de rijdende
struik hiernaast op de foto!

Zondag 19 mei, 9u30-12u: Dorpsspel
Kennen jullie Borsbeek al goed? Ja? Dat zullen we nog wel zien!
Vandaag gaan we het dorp beter verkennen door een zot dorpsspel
te spelen en wie weet ontdekken jullie dan wel een heel andere
kant van Borsbeek. Be prepared!

Zondag 26 mei, 9u30-12u: Zwemmen
In het begin van het jaar hebben we aan jullie
gevraagd wat jullie graag zouden doen dit jaar.
Veel kabouters hadden gezegd dat ze wilden gaan
zwemmen, dus dat gaan we vandaag doen! Vergeet
jullie zwemgerief niet mee te nemen en breng ook
2 euro mee!

Zondag 2 juni, 9u30-12u: Hoe vettiger hoe prettiger
Vandaag gaan we eens zien wie het grootste varken tussen onze
kabouters is. Jullie gaan echt supersmerig worden, dus zorg dat je
heel slechte kleren aanhebt en dat mama of papa al een lekker
warm bad met veel zeep klaarzet tegen dat jullie terug thuiskomen!

Vrijdag 7 juni, 19u-21u30: Casinovergadering
Deze avond gaan we allemaal
casinospelletjes spelen om heel veel
geld te verdienen. En wie weet
kunnen jullie met dit geld wel een
verrassing kopen!

Vrijdag 14 juni, 19u-21u30: Griezelvergadering
Halloween is m’n favoriete feest (want dan ben ik jarig), dan ben ik verkleed in een
griezelbeest! Met Halloween ben je welkom in de hel! (of bij
mij thuis om een stukje taart te eten) Je krijgt de kriebels,
je bibbert uit je veeeeeeeel!
Moehahahaaaaaaa, weer een avondvergadering! En niet
zomaar eentje! Vanavond doen we een heel late
Halloweenvergadering. Omdat we weten dat jullie wel van
griezelen houden, gaan we allemaal samen lekker enge
dingen doen. Verzin maar veel griezelverhaaltjes, zodat we ze allemaal aan elkaar
kunnen vertellen!

Zondag 23 juni, 9u30-12u: Wat is het kampthema-vergadering!
Benieuwd wat ons kampthema is? Kom dan zeker naar deze
vergadering, want er zullen heel wat tips gegeven worden vandaag.
En misschien verklappen we op het einde van de vergadering wel
wat het uiteindelijk is geworden!

Zondag 30 juni: Groepsdag
Op het einde van het jaar gaan we altijd op groepsdag,
dus dat is dit jaar niet anders! Vandaag gaan we veel pret
maken met heel de groep! Waar? Wanneer? Hoe? Wat?
Waarom? Dat is nog een verrassing! Meer info volgt !

Wist-je-dat:


Dit het laatste boekje van het scoutsjaar is?



Jullie het vorige wist-je-datje al wisten als jullie het boekje goed gelezen hebben?



De kabouters echte grapjassen zijn?



Elisabet ondertussen uit de plaaster is?



Twee keer op een jaar plaaster wel genoeg is geweest?



Nicky hier ook van kan meespreken?



Zij ook in de plaaster moest?



Maritje beter kan snowboarden dan Nicky?



Zij niet gevallen is en dus niet in de plaaster moest?



Wij het wel jammer vinden dat het jaar zo snel voorbij is gegaan?



Wij wel al heel veel zin hebben in het kamp?



Wij hopen dat jullie er ook zin in hebben?



Wij jullie gaan missen na het kamp?



Jullie ons wel terug zullen zien volgend jaar?



We hopen dat we jullie ook allemaal terugzien?



We stilaan afscheid gaan nemen?



Daag?

Veel liefs van jullie leiding,
Nicky, Maritje en Elisabet

JEUNES EXPLORATEURS

(JONGVERKENNERS)

WAAAAAAAAAT?
Het laatste boekje? Wat gaat de tijd toch snel als je pret hebt.
En in dit boekje zouden we graag even reclame maken voor een zeer mooi en goed doel:

TOMBOLA: 20 mei
Hoe meer prijzen, hoe
meer vreugde!
Zaterdag 4 mei 10u00 – 12u30 : Opzoek naar tombolaprijzen
Benodigdheden:
Kledij

Perfect uniform

Fiets?

Nee

We wandelen langs enkele grote bedrijven in BorsbeekCity en omgeving om te vragen of ze geen
leuke productjes kunnen missen voor op ons tombolakraam. Hierbij denken wij aan zaagjes,
hamertjes en beiteltjes. Maar ook de nieuwste gadgets (zoals google-glasses) zouden ons kraam
niet misstaan.

Zondag 12 mei 09u30 – 12u00 : Eerbetoon-aan- ‘His Airness’-vergadering
Benodigdheden:
Kledij

Dingen die Michael Jordan zou dragen!

Fiets?

Nee
I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away

Maandag 20 mei: Ons geweldig tombolakraam op de jaarmarkt!
Benodigdheden:
Kledij

Perfect uniform!

Fiets?

Nee

Boys
Dit is PURE winst! Hoe meer jullie verkopen op de jaarmarkt, hoe meer centen we hebben voor
op kamp. Anders zullen we elke dag blikken ravioli eten… Of erger!
Dus verkoop die lotjes alsof jullie leven ervan afhangt. De beste verkoper(s) zullen beloond
worden.
Een lijst met wanneer wie moet komen zal jullie spoedig bezorgd worden.

Zondag 26 mei 09u30 – 12u00 : Neen-dit-is-geen-herhaling-vergadering
Benodigdheden:
Kledij

Dingen die Pico Koppens of Balthazar Boma
van Boma Vleesindustrie nv zou dragen

Fiets?

Neen

En als er één ding is da de Pico kan, dan is het wel voetballen!!!

Zondag 2 juni 09u30 – 12u00
Benodigdheden:
Kledij

Dingen die je beschermen, maar die je toch
toelaten om met dingen te gooien

Fiets?

Ja

En zoals Nils het zou zeggen: “los op zijne facaat”

Zondag 9 juni 09u30 – 12u00
Benodigdheden:
Kledij

Kleren die nat mogen worden, alsook een
handdoekje

Fiets?

Ja

Vandaag spelen we met water. En omdat water van levensbelang is, zouden we dit even
willen benadrukken door het in de bloemetjes te zetten:

FIGUUR 1: SNAPT GE HET?! :P

Zondag 16 juni 09u30 – 12u00 : Technieken-vergadering : the final part
Benodigdheden:
Kledij

Uniform

Fiets?

Ja

Vandaag gaan we voor de allerlaatste keer onze technieken nog eens bijschaven.
Maar dat is niet alles. Aangezien het volgende week spel van de 3e jaars is, gaan zij deze
vergadering ook mogen gebruiken om de volgende vergadering voor te bereiden.

Zondag 23 juni 09u30 – 12u00 : Het 3e jaars-spel
Benodigdheden:
Kledij

Uniform

Fiets?

Ja

SPEL VAN DIE MANNEN DIE GEEN 1STE JAARS ZIJN? EN OOK GEEN 2E JAARS

Zondag 30 juni: uren volgen nog

Groepsdag = dag met de groep
Graag sluiten we dit boekje af met een meesterlijk gedicht ter ere van de lente:

Bloemen scheiden het
gras in de tuin
Pipi is geel
en kaka is bruin

Aurélie

Teuwen

Nils

Jonggidsen
Allerliefste jonggidsen,
Het is bijna zover. Het einde van het scoutsjaar is in
zicht. Maar, niet getreurd ! Wij gaan er nog hard
tegenaan gaan deze laatste 2 maanden. Wij hebben nog
allerlei superawesome vergaderingen voor jullie in petto.
En

vergeet

zeker

ook

niet

dat

na

deze

awesome

vergaderingen er nog een fantastisch kamp op jullie staat te wachten! Maar we zullen
eerst beginnen met een overzichtje van de komende vergaderingen.

ZATERDAG 4 mei 10.00u – 12.30u: Prijzen inzamelen voor de jaarmarkt !
Normaal gezien gingen we op zondag met de klakkebuizen spelen maar dat zal niet
kunnen

doorgaan.

Geen

zorgen,

we

zullen

dit

tijdens

één

van

de

komende

vergaderingen nog wel doen !

We gaan vandaag op ZATERDAG prijzen voor onze

jaarmarkt

lokale

inzamelen

bij

de

middenstand.

Kom

dus

zeker

in

perfect

scoutsuniform! Als jullie thuis nog prijzen hebben liggen dan mogen jullie die ook steeds
meebrengen !

Zondag 12 mei 9.30u – 12.00u : Techniekenvergadering
De

vorige

keer

dat

we

een

techniekenvergadering

hadden gepland is deze een beetje in de sneeuw gevallen
(letterlijk). Daarom gaan we in mei een 2de poging
ondernemen om jullie wat technieken bij te brengen voor
we samen op kamp vertrekken.
We gaan vandaag een aantal
bangelijke constructies maken
(zie foto’s hiernaast).Dus, als
jullie denken dat jullie niet
helemaal in staat zijn om dit te maken, kom dan zeker af! Als
jullie denken dat jullie met jullie huidige techniekenskilz dit
gemakkelijk en snel in elkaar kunnen zetten. Dan verwachten
wij jullie om dit aan ons te bewijzen ! Resultaat: wij
verwachten dus zeker iedereen vandaag!

Zondag 19 mei 9.30u – 12.00u : Geen vergadering !
Vandaag zal er geen vergadering
zijn en mogen jullie allemaal thuis uitslapen. Waarom? Omdat
wij willen dat jullie morgen (20 mei) allemaal superhard in
vorm zijn om belachelijk veel lotjes te verkopen op de jaarmarkt
en zo, veel centjes in te zamelen voor ons kamp. Tot morgen !

Maandag 20 mei : Jaarmarkt ! !
Liefste

jonggidsen.

Vandaag

zal

onze

2de

geldinzamelactie voor het kamp plaatsvinden. Wij
gaan

(naar

jaarlijkse

jongverkenners

lotjes

gewoonte)

verkopen

op

samen
de

met

de

jaarmarkt.

Iedereen zal minstens 1 shift moeten komen helpen en
de shiftenverdeling zullen jullie per mail ontvangen.
Wij verwachten jullie in perfect scoutsuniform, met een
stralende colgate glimlach en met natuurlijk super veel zin om te verkopen. Wij rekenen
op jullie superawesome verkoopskilz !

Zondag 26 mei 9.30u – 12.00u : The hunger games vergadering
De jonggidsen die de boeken en/of de film hebben
gezien weten natuurlijk waar wij het over hebben
en kunnen zich dus al wel iets voorstellen bij wat
we gaan doen. De andere jonggidsen kunnen
altijd eens naar de trailer van de film kijken. Of
jullie kunnen je ook gewoon laten verrassen. Het
maakt ons niet uit wat jullie kiezen zolang we
jullie

maar

vergadering.

allemaal

zien

verschijnen

op

de

Ik hoop dat jullie klaar zijn voor

wat actie!

Zondag 2 juni 9.30u – 12.00u : waterspelletjes/vuil en vettig
Wij hopen, dat nu het eindelijk juni is het goede weer ons eindelijk heeft bereikt. Daarom
gaan we ons eens goed vuil maken en ons daarna ook terug “proper” maken met een
aantal actieve waterspelletjes. Je mag altijd een handdoek of zo meebrengen.
Nu, mocht dit weekend nu net de allergrootste regenbui ter wereld over Borsbeek trekken
dan is het mogelijk dat we iets anders zullen spelen. Maar dat zullen we dan wel zien.
Ik zou er niet op rekenen. Er moet al veel gebeuren om een echte scout uit het lood te
slaan.

Zondag 9 juni 9.30u – 12.00u : Boekskes vergadering
Het grote boekskes spel zal vandaag door ons gespeeld worden.
Vandaag kan het misschien wel van pas komen om op de hoogte
te zijn van de huidige roddels die de wereld worden ingestuurd.
Misschien dat we er zelf wel een aantal de wereld insturen. Wie
weet? Wij willen jullie ook iets vragen. Als jullie thuis de Joepie,
Girlz … of eender welk ander boekske hebben liggen dat jullie
niet

meer

meebrengen

terug
naar

moeten
de

hebben

dan

vergadering.

We

mogen
willen

jullie

dat

wel

even

benadrukken dat jullie dit boekje dan niet meer heel terug mee
naar huis kunnen nemen.

Vrijdag 14 juni 19.30u – 22.00u : Het grote, gevaarlijke
maffiosospel
Jonggidsen, vandaag bevinden we ons op gevaarlijk
terrein. We gaan het opnemen in een waar duel tegen de
maffioso van Borsbeek. Trek dus jullie stoutste schoenen
aan want het gaat er hevig aan toe gaan. Kom zeker à la
maffioso stijl gekleed naar de scouts zodat we niet te hard
opvallen tussen onze tegenstanders.

Vrijdag 21 juni 19.30u – 22.00u : McDonalds vergadering
Jonggidsen, we gaan jullie moeten teleurstellen. Want ook
al is het vandaag McDonalds vergadering, wij zullen niet
naar de McDonalds gaan. Onze excuses aan de jonggidsen
die hierop hadden gehoopt. We zullen nochtans wel een
supertof spel spelen op deze zwoele zomeravond.

Zondag 30 juni : Groepsdag !
Oh nee, de allerlaatste vergadering van het scoutsjaar.
Vandaag gaan we ons nog eens goed amuseren samen met alle andere kindjes van de
scouts. We gaan op groepsdag ! Joepie ! We kunnen jullie nog niet veel vertellen over deze
fantastische dag. Behalve dat er meer informatie zal volgen.

Wist je dat:
- Er in het vorige boekje nogal wat foutjes stonden.
- wij ons hier oprecht voor willen verontschuldigen
- wij hopen dat er in dit boekje geen fouten staan
- wij al lang bezig zijn met de voorbereidingen van het kamp

- wij al veel leuke dingen voor jullie in petto hebben
- wij hopen dat jullie deze ook leuk vinden
- wij nog een infoavond voor het kamp zullen organiseren
- wij nog niet weten wanneer deze zal plaatsvinden
- wij dit zo snel mogelijk zullen laten weten per mail/brief
- wij al kunnen laten weten dat het kamp zal doorgaan in Porcheresse
- de 3de jaars aankomen op 17 juli en de 2de en 1ste jaars aankomen op 18 juli
- wij al super veel zin hebben in het kamp
- maar wij eerst nog een aantal superawesome vergaderingen voor jullie in petto hebben
- en wij nog eerst centjes gaan verdienen op de jaarmarkt
- de jaarmarkt zal doorgaan op 20 mei !
- jullie hiervoor steeds prijzen mogen meebrengen !
- wij afscheid gaan nemen
- maar niet voor lang
- tot zondag
- dag !

Jullie leiding
Liesbeth – Greet – Ellen

Verkenners:
Met:

Michiel ‘superman’ De Clercq

Jasper ‘Bear Grylls’ De Saeger

Jonas ‘poesjeuh’ Vereycken

1 mei: Spartacus:
En nog eens een geld activiteit! Maar gelukkig is dit weeral een toffe activiteit. De uitgeputte lopers
van de spartacus wat drankjes geven. Waar en wanneer we afspreken zullen we nog wel op tijd
vermelden! Maar het is echt belangrijk dat iedereen gaat komen.

5 mei: Soccer manager vergadering 09:30-12:00
Wou je al eens trainer zijn van Eden Hazard,Axel Witsel, Thomas Vermaelen (A.K.A Verminator!) en
natuurlijk Daniel Van Buyten? Wou je altijd zoals Arsène Wenger zijn (dus eigenlijk de beste trainer
van de beste ploeg) Dan is dit is het moment om dat te doen! Laat maar eens zien waarom je Van
Buyten dan toch in de spits zou zetten en Eden Hazard in de goal!
Deze vergadering kun je vergelijken met coach zijn van een Russische ploeg maar dan warmer en
leuker!

12 mei: Stadspel 09:30-12:00
Maak je fiets al maar nat. Want wij gaan naar ’t stad.
We spreken op het normale uur af aan de scouts. Maar vergeet zeker jullie fiets niet!

20 mei: Jaarmarkt:
Zoals elk jaar is het jaarmarkt in Borsbeek! Het moment waar alle
marginale,gewone,dronken,luidruchtige,eenzame,… mensen samen komen om eens rond te
wandelen op de jaarmarkt. We verwachten dat iedereen aanwezig zal zijn(een uurtje of 2 kan nooit
kwaad) op de jaarmarkt zodat we weeral een centje bij verdienen om naar Montenegro te gaan.
De shiftenlijst zal je zeker op tijd krijgen.

Zondag 26 mei: Laatste normale vergadering vergadering 09:30-12:00
Tja, dit zal de laatste normale vergadering zijn van het scoutsjaar! En met normaal bedoel ik
vergadering op zondag van 09:30 tot 12:00
Dus we hopen dat we dit uniek moment kunnen vieren met alle verkennertjes!

Vrijdag 31mei: classic Avond vergadering: 19:30-22:00
Omdat het voor sommige mensen bijna examens zijn gaan we avond vergaderingen doen! Deze
vergadering gaat een verrassing worden! (niet z’n verrassing zoals een onverwachte test of een
aangename verrassing maar ook geen teleurstellende verrassing. Sowieso da er enkele mensen gaan

zagen omdat ze iets beter hadden verwacht. Dus fuck jullie allemaal! Het gaat een toffe vergadering
worden! We gaan Jullie verrassen!

Vrijdag 7 juni: Zwarte doos 19:30-22:00
We gaan eens kijken wat we van elkaar vinden! De zwarte doos heeft altijd gelijk. De zwarte doos
kiest nooit iemand fout. De zwarte doos weet al je geheimen,…

Vrijdag 14 juni: FFA night edition 19:30-22:00
Voor de cod-spelers onder ons zullen dit wel leuk vinden. Epic killcams halen in rl! Trickshots, Noscope 360! Trowing knife,…
We gaan dus lekker klakkebuizen in het fort! Lekker free for all!

Vrijdag 21 juni: Movie night III 20:00- zaterdag 10:00
Speciaal voor de jongens die er niet konden zijn op de vorige filmnacht! Lekker gezellig samen een
paar filmpjes kijken. Wat grappige films van Adam Sandler kijken. Of enkele familie films met Bob
Saget of cuba Gooding jr. Wie weet welke films we gaan zien. Misschien een stomme horrorfilm met
Paris Hilton.
Dus jullie gaan zeker moeten komen!

Zondag 30 juni: Groepsdag: info & uren volgen nog!
Tofste dag van het scoutsjaar! Een hele dag weg met de scouts. Precies op kamp maar dan 13 dagen
korter en ook goedkoper!

Wist je dat:
-België wereldkampioen gaat worden
-Jeedee de beste cafévoetbalploeg is ter wereld
-Arsenal de beste voetbalploeg is ter wereld
-Manchester United en Liverpool jaloers zijn op het perfecte (voetbal)spel van Arsenal
-Michiel De Clercq zotte paint skills heeft
-We lekker veel geld hebben voor ons kamp in Montenegro
-Pingpong WEL een sport is
-Montenegro zich ook gaat plaatsen voor het WK in Brazilië
-De verkennerleiding de verkenners graag ziet
-Dit waarschijnlijk niet wederzijds is

Geniousincredibledangeroussuperawesomeelegantnotorious
Liefste gidskes,
Speciaal voor jullie hebben wij een rijmpje klaar
Want dit is het allerlaatste boekje van het jaar
Hopelijk vonden jullie dit scoutsjaar net zo leuk als wij
en jullie lachende gezichtjes maken ons elke keer weer blij
Met jullie geslaagde opdrachten van Project G hebben jullie ons aangenaam
verrast
en de Riens staat goed zijn mannetje in onze groep als enige gast
Tot slot willen we jullie nog heel hard bedanken
Dankzij jullie was ons laatste scoutsjaar het beste ooit en we gaan ons best doen
om de laatste vergadering niet te janken ;)

Zondag 5 mei 2013 van 9u30 tot 12u00: De mol
Wisten jullie dat jullie leiding connecties heeft met de
makers van De Mol? Eén van de makers is namelijk
Michiel De Vlieger, en wij hebben hem al meermaals uit
de nood geholpen voor zijn programma De slimste
gemeente.
Wil je meer boeiende weetjes ontdekken over dit
programma, de makers of gewoon over jullie allerliefste
leiding? Kom dan zeker naar deze thriller van formaat en
ontdek wie van jullie de Mol is…

Zondag 12 mei 2013 van 9u30 tot 12u00: Les Schtroumpfs

Introducing: de getuigen van Jesmurva. Wat een geniaal concept is dit trouwens?
Daarom gaan wij vandaag een zot spel doen rond deze getuigen van Jesmurva, onder
jullie ook gekend als de Smurfen, of ‘les Schtroumfs’ voor de francofoontjes onder
ons. Kom dus verkleed als smurf (of getuige van Jesmurva).

Maandag 20 mei 2013: jaarmarkt!
Vorig jaar: Elly gespot door
de fotograaf van Het
Nieuwsblad op de
jaarmarkt.
Dit jaar gaan we het anders
aanpakken dan andere
jaren en komen we met
een geheel nieuw concept.
Iedereen komt minstens 1
shift helpen. Meer
informatie volgt nog!

Zondag 26 mei 2013 van 9u30 tot 12u00: Blind date
Jullie kennen Ingeborg allemaal van ‘Schuif af’, van
haar deelname aan het songfestival of van
yogaprogramma’s op Vitaliteit. Maar het meest
geniale (of marginale, naargelang uw voorkeur)
programma dat deze bijzondere dame ooit
presenteerde was toch wel ‘Blind Date’. Voor
diegenen die graag eens willen lachen (of zich
willen schamen in iemand anders zijn plaats,
naargelang uw voorkeur) moeten zeker eens ‘blooper in blind date’ of ‘blind date met
blote borst’ opzoeken op YouTube.

Zondag 2 juni 2013 van 9u30 tot 16u00: Techniekendag: eten op de fortvijver

Eén van de laatste opdrachten van Project G is een etentje op de fortvijver. Daarvoor
hebben we een hele dag uitgestrekt, omdat hier wel wat zotte skills aan te pas zullen
moeten komen. Kom zeker allemaal met de fiets!

Zondag 7 juni 2013 van 9u30 tot 12u00: Wat als?
Wat als Barbie een echte vrouw was? Wat als
humor verboden was? Wat als duiven kleiner
waren? Wat als servetten niet bestonden? Wat als
Jezus niet aan het kruis gestorven was? Wat als je
ging duiken op 1 april? Wat als alle flikken homo’s
waren? Dit is maar een greep uit het geniale aanbod
van het programma ‘Wat als?’.
Als je dit nog nooit gezien hebt: dringend doen!
Als je dit al wel gezien hebt: proficiat! Maar: er is meer. We gaan deze vergadering
namelijk proberen om de makers van dit hilarische programma te overtreffen.

Vrijdag 14 juni 2013 van 19u30 tot 22u00: Waterspelletjes

Wij gaan vanavond niet zwemmen in een ranzig zwembad, maar wel andere leuke
dingen doen met minder ranzig water! Hoera! Het is de bedoeling dat we de classic
waterspelletjes naar een hoger niveau gaan tillen en gidsenwaardig gaan maken. Wat
dat precies inhoudt, gaan we nog niet verklappen. Maar we kunnen al wel zeggen dat
jullie zeker kleren moeten aandoen die nat mogen worden, en neem misschien ook
een handdoek en reservekleren mee!

Vrijdag 21 juni 2013 van 19u30 tot 22u00: Bomma & Bompa vergadering
Grootouders zijn de beste. Ze verwennen je als je ziek
bent. Je mag van hen langer naar tv kijken. Je krijgt
stiekem lekkers of centjes toegestopt. En ze kunnen
hilarische of mooie verhalen van vroeger vertellen.
Daarom gaan wij hen vanavond eren met een feestje.
Doe je mooiste bomma/bompa outfit aan!

Zondag 30 juni 2013: groepsdag + bbq (uren volgen nog)
Waar we vandaag naartoe gaan is ook voor ons nog
een mysterie. Eén ding is zeker: het wordt een knaller
van een afsluiter voor een ongelooflijk zalig scoutsjaar!
We gaan niet alleen een hele dag dolle pret beleven op
een voorlopig onbekende locatie, maar we krijgen
daarna ook nog eens superlekker eten voorgeschoteld
van de vriendenkring. Wat wil een mens nog meer?
(Allemaal in koor: Matthias Schoenaerts  )
Meer info & link om in te schrijven volgen nog!

Wist-je-dat…
… Dirkjan de grappigste stripfiguur ooit is?
… Project G al bijna geslaagd is?
… jullie tijdschrift echt wel de moeite was en sowieso nóg beter is dan de Joepie?
… de modeshow van de tweedejaars echt de moeite was?
… de leefweek legendarisch was?
… ons kamp echt wel nóg veel legendarischer wordt?
… ons kamp doorgaat van 16 (derdejaars)/17 (eerste- en tweedejaars) tot 31 juli in
Opont?
… wij giverdagen (zoals altijd) geowned hebben?
… wij jullie volgend jaar gaan missen?
… dit één van onze allerbeste scoutsjaren ooit was?
… wij hopen dat wij jullie in de toekomst nog zullen tegenkomen op scoutsactiviteiten
of feestjes?
… we eindigen in schoonheid, met onze mooiste vakantiefoto:

Liefde voor jullie!
Van jullie allerliefste leiding:
Margoke & Rienske

Gidsenleiding
Naam
Margot De Palmeneire
Riens Van Nuffelen

2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.79.43
03/321.40.86

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

Adres
Lucashoeve 11
Louis Huybrechtsstraat 16
Rosekapellestraat 64

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

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

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

Adres
Torenstraat 111

Telefoon

GSM

2160 Wommelgem
E-mail
Telefoon
03/322.85.22

ploekie@scoutsborsbeek.be
GSM
0472/32.47.72

E-mail

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

2150 Borsbeek

Telefoon
03/290.61.98

GSM
0478/87.31.15

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

E-mail
Telefoon

r-team@scoutsborsbeek.be
GSM
0477/24.09.96

Adres
J. Embrechtsstraat 36
Corneel Smitslei 68

Verkennerleiding
Naam
Jonas Vereycken
Jasper De Saeger
Michiel De Clercq

Aalmoezenier
Naam
Guy Mennen

Secretaris
Naam
Gerben Cosemans

Adres
Louis Janssensstraat 55

2150 Borsbeek

Materiaalteam
Naam
Jeroen Machiels

Adres
Groenhofstraat 3

Vriendenkring
Naam
Karen Fourneau

Adres
Jozef Reusenslei 109

Bouwcomité
Naam
Filip Simkens

Adres
Karel Govaertstraat 23

2100 Deurne

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

Adres
Louis Janssensstraat 55
Corneel Smitslei 80
Corluystraat 43

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2160 Wommelgem

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

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

2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2100 Deurne
2150 Borsbeek

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

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

E-mail
Telefoon
03/322.13.57
03/366.14.62

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

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

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

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

2520 Ranst
2150 Borsbeek
2600 Berchem

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

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

E-mail
Telefoon
03/322.17.46

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

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

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

Kabouterleiding
Naam
Elisabet Vetters
Nicky Mariën
Maritje Peeraer

Adres
Stenenkruisstraat 14
Louis Van Regenmortellei 7
Mertensstraat 15

2520 Ranst
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

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

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

Jonggidsenleiding
Naam
Ellen Liekens
Liesbeth Somers
Ellen Cantraine

Adres
Hofstraat 32
Hulgenrodestraat 18
Het Prieel 63

Jongverkennerleiding
Naam
Nils De Clercq
Aurélie Pierre
Mathias Teuwen

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

03/322.48.37

