Beste ouders en leden,

Het gaat ontzettend snel! Het nieuwe scoutsjaar is nog maar net goed op dreef gekomen en we
zitten al aan het derde boekje van het jaar. Ondertussen is ook 2014 al om de hoek komen piepen.
Hopelijk zal het voor iedereen een spetterend jaar worden!
In naam van de (groeps)leidingsploeg wensen we jullie allemaal een fijne kerst- en eindejaarsperiode
toe en een Gelukkig Nieuwjaar!
Omdat er in de maanden januari en februari traditioneel lustig verder gefeest wordt, geven we nog
even de belangrijkste data mee:
Nieuwjaarsreceptie: alle ouders zijn welkom op zondag 5 januari vanaf 11u voor een hapje
en een drankje aan de hangar in het fort van Borsbeek. Dit zal u aangeboden worden door
het materiaalteam. Uiteraard zal de leiding na 12u ook aanwezig zijn, dus kom gerust een
babbeltje doen.
Winterwandeling: een prettige wandeling met de hele groep en ook alle ouders zijn meer
dan welkom! De winterwandeling zal doorgaan op zondag 2 februari. Onderweg zal u een
kleine versnapering van de vriendenkring aangeboden worden. Wij hopen alvast op een
massale opkomst van ouders en leden om er samen een fijne dag van te maken. Meer
informatie over de locatie en de uren zal snel volgen.
Oosterse avond: dit wordt naar jaarlijkse gewoonte georganiseerd door de leiding en leden
van de jonggidsen en jongverkenners om hun kamp te sponsoren. Daarom nodigen ze u allen
uit op zaterdag 15 en zondag 16 februari 2014 voor hun lekkere Oosterse Avond.
Groepsweekend: in het weekend van 21, 22 en 23 februari 2014 trekken  we  er  met  z’n  allen  
weer op uit voor het beste weekend van het jaar: groepsweekend! Noteer deze data alvast
in je agenda.

Nog een kleine mededeling:
Aan het lokaal is er nog steeds marsepein te koop, zo lang de voorraad strekt! Een kilo kost 9
euro en een halve kilo kost 6 euro. Als u graag nog marsepein koopt in de kerstvakantie mag
u steeds mailen naar groepsleiding@scoutsborsbeek.be. Wij komen dit dan aan huis
bezorgen.

Feestelijke linker!
Joren, Mathias, Michiel en Elisabet

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

Vriendenkring

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

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

Uniform

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

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

Kapoenen!
Taxtie : Januari – februari

Liefste kapoen

Bij een nieuw jaar horen wensen ,
Van speelplezier en veel geluk ,
Vooral voor alle kapoenen
Die ons helpen stuk voor stuk

Bij een nieuw jaar horen wensen
Heel persoonlijk en speciaal
Voor jullie het allerbeste
Voor ons blijven jullie ideaal!

Uw Leiding
Mertensplein 31 december 2013

Met deze ongelofelijk prachtig geschreven nieuwjaarsbrief beginnen we aan het nieuwe kalenderjaar
en net zoals vorig jaar hebben we ook nu super toffe vergaderingen bedacht! Buiten de vele
‘gewone’      vergaderingen op zondag , staat er ook een mooie winterwandeling , een zalig
groepsweekend en een lekkere brunch voor de papa en de mama op het programma. Dus neem
met je ouders deze gloednieuwe taktie maar eens grondig door!

Het grote smokkelspel! 05/01/2014 – 09u30-12u00
Opgelet!
Onze allereerste vergadering van 2014 zal niet worden geopend op het Mertensplein. We spreken af
om 09u30 aan de hangaar van de scouts in het fort 3 van Borsbeek. We roepen onze kreten, gaan
naar het fort voor een leuk spel te spelen en uiteindelijk keren we terug naar de hangaar om 12u00 .
Je zal je waarschijnlijk afvragen waarom we dit nu zo doen. Wel het materiaalteam van onze scouts (
dat zijn zeer sympathieke mannen die heel hard hun best doen om alle spullen van de scouts te
bewaren en voor ons voorzien als we het nodig hebben) organiseert een gezellige nieuwjaarsreceptie
aan onze hangaar. Iedereen is dus zeker welkom vanaf 11u00!
Maar hiervoor spelen wij met de kapoenen een mega spannend spel:
Naar het schijnt hebben de meest listige en kwaadaardige maffiabendes
van de hele wereld zich verscholen in het fort van Borsbeek! Wij zijn dan
wel klein maar ook heel dapper en daarom spelen we vandaag een
BANGelijk spannend spel. Zeker komen!

Sportvergadering 12/01/2014 – 09u30-12u00
Wie kan er zo goed voetballen als Vincent Kompany? Of wie kan er zo goed lopen
als de Borlées of zo hoog springen als Tia Hellebaut? Laat vandaag maar eens zien
hoe sportief je bent! We zullen het zeker warm hebben!

Pyjama vergadering 19/01/2014 – 09u30-12u00
Vorige week hebben we heel hard gesport en als beloning kunnen we vandaag even lekker relaxen!
We blijven natuurlijk in het lokaal maar wat we gaan doen is nog een verrassing!

Mega Pieter-Jan vergadering 26/01/2014 - 09u30-12u00
Weten jullie nog hoe we vorige keer Mega Mike hebben verslagen om de superkrachten van Mega
Pieter-Jan te redden? Mega Pieter-Jan ging in de tijdmachine staan , Opa Fonds drukte op de juiste
knopjes  ,  de  muziek  begon  te  spelen  en  toen…  kwam  Mega  Pieter-Jan eruit met zijn blauwe-megaPieter-Jan-kostuum! Vandaag beleven we een nieuw avontuur met onze superheld dus je moet zeker
komen!

Winterwandeling 02/02/2014
Één van de leukste vergaderingen van deze taktie is
ongetwijfeld de winterwandeling. Met alle leden en alle
leiding van de scouts trekken we erop uit om een mooie
winterse wandeling te maken. Onderweg zal de
vriendenkring de flinke stappers belonen met een drankje. Er
zal zeker nog meer informatie volgen maar we kunnen al
zeggen  dat  het  van  ’s  ochtends  vroeg  tot  in  de  namiddag  zal  
duren en dat we met de auto naar het bos of natuurdomein
zullen gaan.
Nogmaals : er komt zeker meer en duidelijkere informatie maar het is ZEKER de moeite om mee te
gaan!!!

Valentijnsvergadering 09/02/2014 09u30-12u00
Liefde is…  naar  de  scouts  komen  natuurlijk  ;)  En  zeker  vandaag  want  de  liefde  hangt  in  de  lucht!  We
hopen dat er heel veel hartendiefjes aanwezig zullen zijn!

Love you! <3
Legervergadering 16/02/2014 09u30-12u00
Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef Acht! Misschien heb je papa of opa wel eens horen vertellen over
hun avonturen in het leger , de mooiste tijd van hun leven! Vandaag ontdekken we zelf hoe cool en
spannend het is in het leger! Kom dus allemaal verkleed en gecamoufleerd naar de scouts want
anders zal de vijand je snel weten te vinden!

21 – 22 – 23 februari 2014 : Groepsweekend!
Inderdaad het is eindelijk zover! We gaan dit weekend op groepsweekend. Dit betekent dat we met
alle jongens en meisjes van de 70 een super tof weekend gaan beleven. Je krijgt hier zeker en vast
nog een uitgebreide brief over maar schrijf deze datum alvast in jullie agenda.

Alles op wieltjes vergadering 02/03/2014 09u30-12u00
‘Wij  zijn  skaters  ,  met  een  missie  ,  onwijs coole kids in top conditie Rocket Power!’ ♫ Dit wordt een
knotsgekke, dolle , leuke en vooral wielerige vergadering! We verwachten iedereen met de fiets
maar als je een step,skates,skateboard of go-cart hebt dan mag je die zeker meenemen!
♫

Ziezo hier houdt het eerste boekje van 2014 er weer mee op! We kijken er al heel hard naar uit!
Ciaokes!
Pieter-Jan , Eline , Mathias & Wilma!

Kabouters
Zondag 5 Januari: 09:30 – 12:00: Het grote fort-spel
Vandaag gaan we lekker spelen in ’t fort!
Doe allemaal maar warm legerkledij aan want tegenwoordig is het maar koud in Januari.
Aan de ouders: Jullie zijn welkom vanaf 11 uur op onze nieuwjaarsreceptie. Dit is te doen
zoals vorig jaar te doen aan onze hangaar in fort 3!
We sluiten ook af aan de hangaar dus vergeet jullie kind(eren) niet mee te nemen

Vrijdag 10 Januari 19:30 – 21:30: Black Box vergadering
Vanwege examens voor de leiding zal deze maand enkel vrijdag avond vergadering zijn.
Vanavond gaat het een rustige vergadering worden. De leiding moet bekomen van een hele
dag leren en dat doen we door black box te spelen. Wie zal de beste huismoeder worden? Of
wie zal er trouwen met een echte prins? Na vanavond zullen we het allemaal te weten
komen

Vrijdag 17 Januari 19:30 – 21:30: Pictionary
Vanavond hopen we dat er veel teken kampioenen en raad-wat-de-andere-aan-het-tekenenis kampioenen aanwezig zijn. Want we gaan ze beide zeer hard kunnen gebruiken. Oefen al
maar goed door wat paarden te tekenen of door gewoon Jasper goed na te tekenen!
Tot dan!

Vrijdag 24 Januari 19:30 – 21:30: Weerwolfje
Vandaag spelen we een NOG TOFFERE versie van weerwolfje. Misschien een NOG ENGERE
versie. Of NOG ZALIGERE versie.
Dus we verwachten jullie NOG TOFFER dan normaal! Ah oei! Dat kan helemaal niet! Jullie
zijn al oneindig tof
Dan kunnen jullie een NOG ZALIGERE leidingsploeg verwachten! Ah oei! Dat kan helemaal
niet! Wij zijn al oneindig zalig

Zondag 2 Februari: Winterwandeling
Doe je bottinnen of laarzen al maar aan want wij gaan met iedereen (leden, leiding, ouders)
wandelen!
Wandel een route met iedereen samen die de groepsleiding heeft uitgestippeld en krijg
daarna een lekker maaltijd + soep van de super sympathieke vriendenkring!
Ik kijk er nu al naar uit!
Informatie + bestemming zullen we via mail doorgeven!

Zondag 9 Februari: 09:30 – 12:00: Kook vergadering
Homnomnom! Lekker eten met de scouts! We gaan lekkere pizza’s maken. Zoals de Italianen
doen in hun pizzeria! Hopelijk zijn er veel keukenprinsesjes aanwezig dan!!

Zondag 16 Februari: 09:30-12:00: 3de jaarspel
We zullen eens zien hoe 3de jaars spelletjes in elkaar kunnen steken. Eventueel zelf een dagje
leiding spelen. We zijn er zeker van dat jullie dat heel goed gaat doen

Zondag 23 Februari: 09:30-12:00: Turnen
Is iedereen wel zo lenig zoals ze zeggen dat ze zijn? Ik denk het niet hoor. Ik zeg dat ik super
lenig ben maar eigenlijk ben ik dat helemaal niet. Dus doe je tutu’s al maar aan en tot dan!

Zondag 30 Februari: Balsporten vergadering
We zijn op zoek naar het beste balsport talent. Laat zien dat je goed kan baseballen,
voetballen, basketten, tsjoefballen, enz.
Kom in een zo sportief mogelijke outfit. Kabouters met een roze sportoutfit krijgen zelf
pluspuntjes

Wist je datjes:
-De leiding jullie heel graag zien
-De leiding jullie een prettig nieuwjaar wensen
-Jasper en Evelien in Januari examens hebben
-We hopen dat het gaat sneeuwen tijdens onze vergaderingen
-We een sneeuwvrouw gaan maken tijdens de vergadering ALS het gaat sneeuwen

5/01/2014
9:30 tot 12:00 deze vergadering gaat door op het fort van Borsbeek
Goede voornemensvergadering:
Omdat het juist Nieuwjaar is geweest hebben jullie hopelijk een hoop nieuwe
voornemens voorgenomen. Of het nu meedoen is met de Iron Man op Hawaii of
proberen om de juf haar leven minder zuur te maken of het iets minder
interessante 1 Activia per dag drinken we gaan vandaag ze allemaal ineens uit
de weg halen om ons jaar goed te kunnen beginnen.
12/01/2014
9:30 tot 12:00
Sport vergadering:
Vandaag gaan we weer eens actief bezig zijn, na al die feestdagen en feestdiners
zullen jullie er wel zin in hebben om nog eens goed stoom af te blazen. Dus kom
vandaag zeker mee doen met: curling, golf, rugby, worstelen, kickbox, dansen, free
runnen of een andere sport die we cool genoeg vinden.

19/01/2014
9:30 tot 12:00
Pokemen vergadering:
Beste welpen, zoals jullie allemaal weten kunnen jullie
vrijwel alles. Maar de grote vraag is: kunnen jullie ook
Pokémon vangen zoals Ash?
Pak je pokebal maar klaar, draai je pet achterstevoren,
roep 'PIKACHU, IK KIES JOU!' en vang ze allemaal
tijdens deze vergadering!
26/01/2014

9:30 tot 12:00

vergadering:
Zoals de mannen van het MLF, gaan we vandaag laten zien dat we
allemaal stoere mannen zijn. Geen geween, geen gezaag, alleen
maar pure mannelijkheid! Kom dus deze zondag naar de vergadering
om je kracht en vindingrijkheid te tonen!

2/02/2014:
Uren volgen nog
Winterwandeling:
Op deze pure winterdag zullen we in thema van "het leger" op stap
gaan. We zullen zwoegen en zweten, maar ook zeker veel plezier
maken! Uren volgen nog.

9/02/2014:

9:30 tot 12:00
Gemeentespel:
Deze dag gaan we de gemeente Borsbeek onveilig maken! We zullen een verkenningstocht
maken door de gemeente met hier en daar een spel in een bepaald thema. Dus haal de
trekschoenen uit de kast en ga mee op pad!!

16/02/2014
9:30 tot 12:00
Valentijn vergadering:
Alle welpen die stiekem verliefd zijn op een kabouter of gewoon deze dag
vol liefde willen vieren, mogen deze vergadering zeker niet missen! En alle
welpen die naar deze super leuke vergadering willen komen gewoon omdat
de scouts super graaf is, moeten natuurlijk ook komen.
Dus bij deze verwachten wij iedereen deze zondag!
15, 16/02: Oosterse avond
Het weekend van 15 -16 februari is het ook Oosterse avond, dus kom zeker eten met heel
de familie. Denk zeker aan de bomma, die zal ook wel graag mee willen.
De jonggivers gaan speciaal voor ons koken, dat wilt toch niemand missen?!

21, 22 en 23 02/2014: groepsweekend
EINDELIJK! Het groepsweekend is er! Op dit weekend kunnen we laten zien dat wij de
beste tak van heel de scouts zijn! Dat is dus de beste tak van de beste scouts, want wij
van de 70 weten wel hoe wij een groepsweekend moeten organiseren! Wij verwachten
dus dat jullie er allemaal gaan zijn.
Een brief met verdere informatie volgt nog.

Jonggidsen
Hallo creatieve, lieve, toffe, gekke jonggidsen. Het jaar vliegt vooruit. We zitten al aan
ons 3 boekje. Na al de leuke kerstdagen en de leuke familiefeesten is het weer tijd
voor de scouts. Joepie ! Wij hebben er alleszins veel zin. Jullie hopelijk ook !
Zondag 5 januari 9.30u tot 12u:

De slimste Jonggids

Wie ook wie is er de slimste? Dat is de vraag die wij ons al een
tijdje stellen. Kom massaal naar de scouts en laat zien dat jij
de slimste bent.!
Zondag 12 januari 9.30u tot 12u:
Punkspel
Kom allemaal verkleed als punker. Wij gaan vandaag ons
gedragen als punker en leven als punker. Leef je uit en maak
plezier !
Zondag 19 januari:

Verrassing

Jullie zullen wel razend benieuwd zijn wat we gaan doen. Maar ik wacht op een
mailtje voor ik jullie kan zeggen wat we gaan doen. Het kan ook zijn dat het niet
zondag maar vrijdag wordt. Dus tipje: hou deze twee dagen vrij. Ik stuur nog een mail
naar jullie mammie’s en pappie’s als ik meer weet. Spannend !
Zondag 26 januari 9.30u tot 12u:

Schildenspel

Bescherm je je maar goed want je zal het nodig hebben
vandaag. Maak jullie borst maar nat !.
Zondag 2 februari uren volgen nog: Winterwandeling
Wat is er nu leuker dan in de winter een wandeling te doen? Awel wij gaan dat doen
!. Neem allemaal je mama en papa mee. En we maken er een leuke dag van. Tot
dan !
Zondag 9 februari 09.30 tot 12u:

Voorbereiding oosterse avond

Volgend weekend is het ons eetweekend. Daarom gaan we vandaag wat versiering
maken. Want ons eten is lekker maar een gezellige eetruimte maakt het nog beter.
Kom met jullie creatieve geest naar de scouts.

Zaterdag 15 en zondag 16 februari:

Oosterse avond

En een Oosterse naaaaaaaaacht, en een Oosterse
daaaaaaaaaaaaaaag, Het is tijd voor onze Oosterse avond. Maak
zoveel mogelijk reclame. Hoe meer mensen, hoe meer geld, hoe leuker
het kamp. Ga al je vriendinnen, vrienden, familie af en laat ze massaal
afkomen !.
Vrijdag 21 februari tot zondag 23 februari: Groepsweekend
Zoals elk jaar gaan we op groepsweekend. Dit is super leuk. Meer informatie volgt
nog.
Wist-je-datjes:
- Ik hoop dat jullie rapportjes goed waren
- Het mijne was heel goed
- Ik ons weekend super leuk vond
- Het wel heel vermoeiend was na Londen
- Verstoppertje in de donkere heel leuk is
- Dat we dit nog veel moeten spelen
- Omdat jullie het niet zo goed begrepen in het begin
- Dat niet erg was
- Het heel grappig was
- Ik uitkijk naar de kerstdagen
- Allemaal lekker eten is
- Er veel leuke cadeaus onder mijne kerstboom liggen
- Jullie veel reclame moeten maken voor de oosterse avond
- Jullie in januari moeten duimen voor Maritje en Els
- Omdat ze examens hebben
- Ik geen wist-je-datjes meer heb
- Ik dus ga afronden
- Tot op de scouts
-XOXOXOXO
Jullie leuke en toffe leiding ;)
Maritje
Els
Hannelore

JONGVERKENNERS*
Juuuuuw* de* manne!* Eerst* en* vooral* GELUKKIG* NIEUWJAAR!!!* De* sint* en* de* kerstman*
zijn*geweest,*nieuwjaar*is*voorbij*en*de*pakjes*zijn*uitgedeeld*en*de*goede*voornemens*
zijn* genomen.* Tijd* om* er* terug* in* te* vliegen* en* weer* elke* zondag* fris* op* de* scouts* te*
staan*in*je*uniform.*De*vorige*vergaderingen*waren*al*leuk,*maar*er*komen*er*nog*veel*
nog*leukere*aan.*Wij*hebben*er*al*vast*zin*in!*
*
Zondag'5'januari'9.30'1'12'uur'
OPGEPAST:*om*half10*aan*de*hangar*in*‘t*fort.*
Hopelijk*sneeuwt*het*vandaag,*dan*doen*we*een*sick*sneeuwballen*gevecht,*kunnen*we*
forten*bouwen*en*nog*veel*meer*leuke*shit*doen…*
Nieuwjaarsreceptie*voor*de*ouders*vanaf*11*uur*ook*aan*de*hangaar*in*‘t*fort.*
'
Zondag'12'januari''
Wat*hebben*we*nodig*om*een*goeie*vergadering*te*hebben?*
Jongverkenners*waarschijnlijk,*leiding*en*een*superawesome*spel!*Vandaag*gaan*we*een*
heus*spektakel*onder*de*jongverkenners*meemaken!*Wees*gewaarschuwd!!!!*
**
Vrijdag'17'januari'19.30'1'21.30'uur'
Opgepast,* vandaag* is* het* op* vrijdagavond*
vergadering* omdat* wij* (Hannah,* Julie* en*
Roeland)* examens* hebben.* Normaal* zouden*
we* naar* het* casino* gaan* maar* daar* mogen*
jullie*nog*niet*binnen…*DAAROM*organiseren*
wij* in* onze* allereigenste* lokalen* een* casinoX
avond!!!!* Kom* allemaal* in* je* meest* sjieke*
tenue*en*breng*jullie*favoriete*gezelschapspel*
mee.**
'
'
'
Zondag'26'januari'9.30'1'12'uur'
ONZE*EXAMENS*ZIJN*GEDAAN,*JEEEEEUUUUJ!!!!!*
Wij* houden* van* eten…* Houden* jullie* ook* van* eten?* Kom* dan* ZEKER* naar* deze*
vergadering* wahannnntttt* vandaag* is* het…………………* EPIC* MEAL* TIME!!!* Als* jullie* dit*
niet*kennen*moeten*jullie*dit*zeker*opzoeken*op*youtube.*
Doe*jullie*slabbetjes*aan*want*dit*wordt*genieten*maal*1000.*Neem*2*euro*mee*zo*dat*we*
genoeg*bacon*strips*kunnen*kopen*!!!**
'
Zondag'2'februari'
Kleine* boelekes* vandaag* gaan* we* op* stap,* het* is*
namelijk* winterwandeling.* Zie* dat* je* er* * bent* en* dat*
iedereen* je* herkent* (perfect* uniform* dus).* Vorige*
jaren*was*dit*in*elk*geval*super*tof,*dus*dit*jaar*gaan*
wij*het*gewoon*nog*toffer*make.*Hoe*meer*zielen,*hoe*
meer*vreugde*!!!*Info*over*tijdstip*en*plaats*volgt*nog*
via*mail.**

'
Zondag'9'februari'9.30'1'12'uur'
'
1,*2,*3,*4…*Hup*naar*achter*hup*naar*voor!*De*rest*van*
het*liedje*kennen*jullie*wel*zeker?**Dan*weten*jullie*ook*
wat* we* gaan* doen* vandaag.* Kom* in* je* strakste*
sportoutfit,* want* vandaag* gaan* we* zwoegen* en*
zweten…*'
'
*
'
'
Zaterdag'15'en'zondag'16'februari'OOSTERSE'AVOND!!'
Wij*dachten*wel*dat*jullie*een*super*tof*kamp*verwachten,*dus*doen*wij*daar*ook*onze*
uiterste* best* voor.* Het* is* altijd* handig* als* wij* een* paar* centjes* bij* de* hand* hebben* om*
allerlei*leuke*activiteiten*te*plannen.*Dit*weekend*gaan*we*dus*proberen*zorgen*voor*zo*
veel* mogelijk* extra* centjes* voor* ons* kamp* met* onze* jaarlijkse* oosterse* avond.* Alle*
vriendjes,*vriendinnetje,*mama,*papa*en*de*rest*van*de*famillie*uitnodigen*dus*!**
Shiften*volgen*nog.*
'
Vrijda'g'21'tot'zondag'23'februari'
Dit* weekend* gaan* we* op* groepsweekend,* een* weekend* met* heel* onze* scouts* dus,*
JOEPIE.*Het*thema*kunnen*we*jullie*nu*nog*niet*verklappen,*maar*wel*kunnen*we*jullie*
al* verklappen* dat* er* al* een* hele* boel* geweldige* dingen* op* de* planning* staan.* Eigenlijk*
maakt*het*thema*toch*ook*niet*zo*veel*uit,*zolang*we*maar*gezellig*samen*kunnen*zijn*en*
genieten*van*de*gouden*uren*die*wij*samen*zullen*beleven...*
Hiervoor*volgt*nog*een*brief*van*de*groepsleiding.**
'
Zo*deze*maand*zit*weer*vol!*
NIET'TE'VERGETEN:'7'tot'9'maart'zijn'het'duodagen.'
Dit* weekend* gaan* we* met* de* derdejaars* op* Duodagen,* dit* is* een* weekend* met* alle*
derdejaars* jongivers* van* het* district.* Een* echte* aanrader* !* Aan* alle* derde* jaars,* zeker*
komen*dus...*meer*informatie*volgt*nog*voor*jullie.*
Eerste*en*tweede*jaars,*voor*jullie*is*het*deze*week*geen*vergadering,*UITSLAPEN*DUS!*
*
DOOOOOEEEEG!!!*
HANNAH* * *
SIROJ* *
*
EILUJ* *
*
DNALEOR*

*
Hannibal*

*

Joruus**

*

Jules* *

**********Razende*Roeltje*

gidsen
Jow gidsen,
Hier zijn we weer met een nieuw boekje én een nieuw jaar! Hopelijk hebben jullie
dit allen goed ingezet en houden jullie je nog steeds aan alle goede voornemens.
Helaas is het nu wel echt koud aan het worden. Maar tijdens deze barre
wintertijden hebben jullie gelukkig allemaal één lichtpuntje op het einde van de
week. Inderdaad, de scouts natuurlijk! We gaan weer een hele hoop toffe dingen
doen, waarbij we samen gezellig dicht bij elkaar kunnen kruipen. Zo zullen we het
wel warm krijgen!

HIER

Zondag 5 januari van 9u30 tot 12u op het fort: Fortvergadering +
nieuwjaarsreceptie
Vandaag spreken we met z’n allen af aan onze hangar op het fort. Daarom heet
deze vergadering ook zeer toepasselijk fortvergadering. Wat we gaan doen, hoe we
het gaan doen en met wie we het gaan doen is nog een groot raadsel. Alleen de
gidsen die komen zullen het weten. Het einde van de vergadering zal ook aan de
hangar zijn. Be there of be een vierkant!
Vanaf 11u zijn jullie ouders allemaal welkom aan de
hangar waar ons materiaalteam een
nieuwjaarsreceptie zal houden. Voor wie nog niet in de
hangar is geweest, is het zeker tof om er eens rond te
kijken!

Vrijdag 10 januari van 19u30 tot 22u: Sneeuwvergadering
Op de moment dat dit boekje geschreven wordt
ligt er geen sneeuw. Hopelijk zal dat er wel zijn
wanneer het deze sneeuwvergadering is. Want wat
is een sneeuwvergadering nu zonder sneeuw? Niets
natuurlijk! En anders zullen we maar moeten doen
alsof en zetten we jullie allemaal met een
perforator aan tafel zodat jullie mooie, witte
sneeuw kunnen perforeren. Een hele vergadering
lang! Nee, dat is een mopje natuurlijk. Als er geen sneeuw is, fantaseren we dat
gewoon en dan komt alles inorde!

Vrijdag 17 januari van 19u30 tot 22u:
Filmvergadering
De meerderheid van jullie leiding zit nu met
examens en dan mag er wel eens ontspannen
worden. En hoe kan je dat beter doen dan
lekker lui naar een film te kijken? Dat gaan
we dan ook doen vanavond. Breng allemaal
een dekentje of slaapzak mee, zodat we het
lekker gezellig kunnen maken.

Zondag 26 januari van 9u30 tot 12u: Harryvergadering
Sommigen onder jullie zijn volgens ons grote fan van One
Direction en de echte fan weet natuurlijk dat er daar een
Harry bij zit. Maar er zijn ook gidsen die fan zijn van Harry
Potter of misschien zijn er wel gidsen die fan zijn van prins
Harry? Wie weet zijn er onder jullie gidsen die verliefd zijn op
een handige Harry of gidsen die de
hangende Harry’s wel erg grappig vinden.
Of misschien zijn er hier wel stiekeme fans van
begrafenisondernemer Harry uit Glabbeek (die ik niet ken,
maar gelukkig weet google alles). Kortom, er zijn vele Harry’s
om fan van te zijn! Kom daarom verkleed als een Harry of een
Harry-fan naar deze Harryvergadering.

Zondag 2 februari: Winterwandeling
Vandaag gaan we met heel de groep op winterwandeling en voor de gelegenheid
mogen jullie ouders ook mee naar de scouts! De vriendenkring zal zeker een
versnapering voorzien en daar kunnen jullie toch geen nee tegen zeggen? Hopelijk
zien we jullie deze dag allemaal verschijnen, want het zal een supergezellige
winterse wandeling worden! Welke locatie en
de uren zullen nog meegedeeld worden.

DEZE MENSEN ZIJN ALVAST
GOED BEZIG!

Zondag 9 februari van 9u30 tot 12u: Dikzakkertjesvergadering
Jullie zijn natuurlijk helemaal niet dik, maar wat als we dat
nu wel eens zouden zijn? Dat zullen we deze vergadering
ondervinden. Kom allemaal op jullie allerdikst naar de
scouts en dan maken we er een megavette vergadering
van!

Zaterdag 15 en Zondag 16 februari: Oosterse Avond
Dit weekend organiseren de jongverkenners en jonggidsen
een geweldige Oosterse Avond! Meer informatie
daaromtrend zal nog volgen, maar zeg het alvast door aan
vrienden en familie. En jullie mogen zelf ook komen eten om
onze jonggivers een hart onder de riem te steken. Het is niet
voor niets net valentijn (jeweetwel, met zo keiveel hartjes
enzo) geweest.

Zondag 16 februari van 9u30 tot 12u:
Valentijnsvergadering
Omdat het net Valentijn is geweest, zal deze vergadering
helemaal in het teken van de liefde staan. Kom daarom
allemaal om ter verliefdst naar de scouts, zodat we er een
superliefdevolle vergadering van kunnen maken!

Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 februari: Groepsweekend
Ook dit jaar gaan we weer op een fantastisch groepsweekend! Hopelijk kunnen
jullie allemaal mee, want het beloofd supertof te worden! Meer informatie volgt
binnenkort.

Zondag 2 maart van 9u30 tot 17u: Stadsspel in Brussel!
Vandaag gaan we een stadsspel spelen, maar geen gewoon
stadsspel! We gaan helemaal naar Brussel om daar de stad te
leren kennen. Daarom spreken we af om 9u30 in de inkomhal
van Berchem Station. Vergeet zeker geen koekje, een drankje en
boterhammen mee te nemen. Gidsen die thuis een fototoestel
hebben mogen dit zeker meebrengen (als het mag van mama en
papa natuurlijk)! Om 17u zullen we terug aankomen in Berchem
Station.
!!! We zouden graag hebben dat iedereen ten laatste woensdag
19 februari laat weten of je aanwezig zal zijn op deze
vergadering of niet. Wie niets laten weten heeft zal helaas ook
niet mee kunnen gaan.

Wist-je-dat?
Wij vanaf nu elke keer een poll maken in onze facebookgroep waarop je
kan aanduiden of je naar de vergadering komt of niet?
Wij graag zouden hebben dat jullie daar elke keer twee seconden tijd voor
nemen om aan te duiden of je komt of niet?
Wij daar erg gelukkig mee zouden zijn?
Zo zie je dat een leidingshand gauw gevuld is?
Alvast bedankt daarvoor?
Wij al stilletjes uitkijken naar het kamp?
Dit wel redelijk vroeg is?
We nog eerst op groepsweekend gaan?
Wij hier ook wel naar uitkijken?
Jullie toch ook?
If you liked it then you should've put a ring on it?
'Cause we danced all night to the best song ever?
Nanana, yeah yeah yeah, oh oh oh?
Zijn dat wel lyrics?
Random?

Veel groetjes van jullie leiding,
CEELKE ELLEN EN ELISABET

Dag allerliefste schatten van verkenners,
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en hoe kun je dat beter beginnen dan met een
spiksplinternieuw boekje van de scouts. Ook dit jaar gaan wij weer vetcoole keineige
gigagantische megadeluxe spelletjes spelen. Hopelijk hebben jullie veel centjes gekregen met
nieuwjaar en een super mooie brief voor gelezen voor mama papa oma opa tante nonkel...
En hopelijk geeft het nieuwe jaar jullie ook weer veel nieuwe energie om er weer in te
vliegen!
Hieronder vinden jullie wat we de komende vergaderingen zo al gaan doen! Zet je schrap!
Zondag 29 december:
Omdat wij nog moeten bekomen van kerst met de
bomma, die zoals gewoonlijk veel te veel eten had
voorzien, en nog veel moeten regelen voor
oud/nieuwjaar laten we jullie deze zondag voor een
keertje slapen. Dat betekent dat we deze week geen
vergadering zullen hebben, wat heel jammer is want
we missen jullie allemaal!!
We wensen jullie een zalig kerstfeest, dat nu reeds
voorbij is maar dan nog, een gelukkig nieuwjaar!
Zondag 5 Januari 09u30 -12u00:
Vandaag spelen we een spel! En niet zomaar een spel een fortspel. En niet zomaar een
fortspel een megagewedlig fortspel, volgens Jasper zijn voorbereiding…. Dus wij raden
iedereen aan zeker te komen want het gaat geweldig worden! Deze week spreken we op
het fort af, ook voor de opening dus kom zeker naar daar.
Achteraf is er voor de ouders ook onze nieuwjaarsreceptie die begint vanaf 11 uur aan de
hangaar van de scouts, bij de afslag op de militaire baan.

Vrijdag 10 januari 19u30 – 22u10:
Vandaag doen we nog eens een poging om
te gaan schaatsen, hoera. En deze keer
lukt het hopelijk wel want op
vrijdagavond is dat wel open, nog eens
hoera. We spreken dus ineens af aan de
schaatsbaan ruggeveld op de parking.
Zorg dat je allemaal handschoenen en een
lange broek aan hebt, jeans mag voor deze ene keer wel.!
Zondag 19 januari 9u30-12u00:
Vandaag laten we onze innerlijke griet naar
buiten komen en het spel der vrouwen spelen.
Dat trouwens in elk vliegtuig voorkomt,
onrespectvol die vrouwen denken dat ze overal
spelletjes van kunnen maken. De organisatie
is niet verantwoordelijk voor eventuele
emotionele schade.!
Zondag 26 januari 9u30-12u00:
Jullie kennen het allemaal wel, niets
denkend voor je computer zitten en
heel de tijd op die ene webpagina in
het wit-blauw scrollen. Vandaag
zullen we eens kijken of al die uren
training jullie verder heeft gebracht
als schermkijkers. En voor alle
duidelijk het is geen candycrush.
Sterf candycrush! Sterf!
Zondag 2 februari 9u30-17u00:
Winterwandeling jeej, we verwachten dat jullie er allemaal zijn! Wat is er leuker als een
wandeling door de natuur, soep krijgen boterhammetjes eten, die je zelf meeneemt
natuurlijk, en warme chocomelk? Niets dus geen excuusjes om niet te komen.

Zondag 9 februari 9u30-12u00:
Vandaag bewijzen hoe jullie conditie hebben en
wij niet, al wisten jullie dit allemaal al wel.
Kom allemaal sportief gekleed want vandaag
zal er wat afgezweet worden. Dus voor deze
keer in het jaar mogen jullie in jogging komen.
Zondag 16 februari 9u30-12u00:
De set is die van een live talkshow. Op de achtergrond een terrarium met kronkelende
bikini-babes. In de zaal een volledig mannelijk publiek. En bier. Hun daverende applaus
begroet de binnenkomst van twee al even
manse komieken, die de show openen met
oneliners over hoe je 'terug' een 'echte' man
wordt. Het Vlaamse tv-landschap lijkt er
een nieuw format bij te hebben. Weten alleen
mannen waarom?
21-22-23 februari:
Deze week: groepsweekend heeuj. Kom met zijn allen voor een geweldige dropping, andere
leiding, quiz en feestje de rest van de tijd zal minder intensief doorgebracht worden. Brief
met uren en dergelijk volgt!
Zondag 2 maart 9u30-12u00:
Deze keer een echt stadspel, kleine straatjes, grote gebouwen maar voornamelijk helse
achtervolgingen. Kom deze week dus allemaal zeker met de fiets!
Wist je dat?
•
•
•
•

Wij eind april op weekend zullen gaan, dit 25-26-27 april zal zijn?
De chinezen de Vlaamse frietindustrie aan het infiltreren zijn
Zij dit onopvallend begonnen zijn maar hun invasie nu wel echt duidelijk is
Ze nog altijd wel frieten kunnen bakken, maar het is niet meer hetzelfde.

Adressenlijst 2013 - 2014
Groepsleiding
Naam
Elisabet Vetters
Joren Van de Vondel
Mathias Teuwen
Michiel De Clercq

Adres
Stenenkruisstraat 14
Floris Primslei 7
De Villegasplein 12
Rosekapellestraat 64

2520 Ranst
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/322.13.57
03/366.27.08
03/322.48.37
03/322.17.46

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/52.60.27
0494/03.72.76
0487/80.95.80
0478/61.02.82

2100 Deurne
2160 Wommelgem
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/321.37.05
03/353.66.84
03/322.48.37
03/366.09.80

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0471/38.72.70
0473/62.19.61
0487/80.95.80
0471/61.97.73

2150 Borsbeek
2100 Deurne
2520 Ranst

E-mail
Telefoon
03/322.17.46
03/321.84.83
03/321.25.91

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0478/61.02.82
0479/48.61.31
0479/82.29.73

2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2970 Schilde
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/294.90.65
03/236.04.76
03/385.80.03
03/321.81.58
03/322.90.94

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0477/29.80.14
0487/26.69.40
0468/14.37.90
0478/06.75.71
0476/84.74.00

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM

2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.14.62
03/325.58.68
03/366.47.83

Kapoenenleiding
Naam
Wilma Van Boxem
Eline Van den Bosch
Mathias Teuwen
Pieter-Jan Van Aert

Adres
Sint Rochusstraat 15
Kerkplaats 22
De Villegasplein 12
Mertensstraat 22

Kabouterleiding
Naam
Michiel De Clercq
Evelien D'Hulst
Jasper Frank

Adres
Rosekapellestraat 64
Unitaslaan 3
Herentalsebaan 51

Welpenleiding
Naam
Louis Watters
Raf Boumans
Laurent Wauters
Sibron Smets
Sophie Wuyts

Adres
Floris Primslei 39
Dokter Van de Perrelei 15
Kluisdreef 17
August Van Putlei 7
Adrinkhovenlaan 127

Jonggidsenleiding
Naam
Maritje Peeraer
Els Van Ooteghem
Hannelore Moors

Adres
Mertensstraat 15
Te Boelaarlei 128
Karel Soetelaan 50

0477/81.23.41
0488/49.51.37
0493/59.13.80

Jongverkennerleiding
Naam
Hannah Van Mechelen
Julie Huybrechts
Joris Simkens
Roeland Vetters

Adres
Corneel Smitslei 14
Vlasput 11
Karel Govaertsstraat 23
Stenenkruisstraat 14

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2520 Ranst

E-mail
Telefoon
03/366.30.52
03/295.96.07
03/322.09.87
03/322.13.57

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/92.51.44
0473/24.92.21
0474/06.20.28
0470/86.93.39

2520 Ranst
2150 Borsbeek
2600 Berchem

E-mail
Telefoon
03/322.13.57
03/321.40.86
03/440.50.84

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/52.60.27
0491/10.83.07
0497/50.90.52

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.27.08
03/322.13.41
03/322.42.30

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/03.72.76
0484/88.53.69
0474/36.24.60

2520 Ranst

E-mail
Telefoon
03/322.13.57

ploekie@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/52.60.27

E-mail

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

Telefoon
03/290.61.98
03/322.85.22

GSM
0478/87.31.15
0472/32.47.72
0474/56.86.43
0485/10.11.24

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

Gidsenleiding
Naam
Elisabet Vetters
Ceelke Van Nuffelen
Ellen Cantraine

Adres
Stenenkruisstraat 14
Corneel Smitslei 68
Het Prieel 63

Verkennerleiding
Naam
Joren Van de Vondel
Jasper De Saeger
Jelle Dangez

Adres
Floris Primslei 7
Louis Huybrechtsstraat 16
August Van Putlei 180

Secretaris
Naam
Elisabet Vetters

Adres
Stenenkruisstraat 14

Materiaalteam
Naam
Jeroen Machiels
Gerben Cosemans
Pieter Vereycken
Jente De Puysseleyr

Adres
Groenhofstraat 3
Louis Janssensstraat 55
Karel Soetelaan 103/2
Stalinsstraat 69

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2100 Deurne

Vriendenkring
Naam
Karen Fourneau

Adres
Jozef Reusenslei 109

2150 Borsbeek

