!
Voorwoord!
!

Beste!ouders,!
Het!einde!van!het!scoutsjaar!is!weer!in!zicht.!Maar!we!hebben!natuurlijk!nog!twee!maanden!
vol!pret!met!als!kers!op!de!taart!een!geweldig!groepskamp!!De!data!hiervoor!zijn:!
•
•
•
•
•
•

kapoenen:!25!tot!31!juli!
Kabouters/en/welpen:!21!tot!31!juli!
3de/jaars/jonggidsen/en/jongverkenners:!16!tot!31!juli!
1ste/en/2de/jaars/jonggidsen/en/jongverkenners:!17!tot!31!juli!
3de/jaars/gidsen/en/verkenners:!16!tot!31!juli!
1ste/en/2de/jaars/gidsen/en/verkenners:!17!tot!31!juli!

Maandag!9/juni/2014!is!het!weer!kermis!en!jaarmarkt!in!Borsbeek.!Als!u!in!de!buurt!bent,!
kom! dan! zeker! eens! langs! het! tombolakraam! van! de! jonggivers! of! het! givercafé! van! de!
givers!!!
De! laatste! vergadering! van! het! jaar,! 29/ juni/ 2014,! is! het!
groepsdag!! Dan! trekken! we! er! met! heel! de! groep! op! uit.!
Naar!waar!is!voorlopig!nog!geheim,!maar!dat!het!leuk!zal!
worden!staat!al!vast!!
Na! de! groepsdag! is! iedereen! welkom! op! de! overheerlijke!
en! gezellige! BBQ! van! de! vriendenkring.! Die! zal! van! start!
gaan!rond!17u!op!het!Mertensplein.!!Meer!informatie!en!
de!mogelijkheid!om!in!te!schrijven,!zullen!nog!volgen!!Hou!
dit! zeker! in! de! gaten! en! schrijf! jullie! massaal! in!! ! De!
opbrengst!gaat!naar!de!verdere!renovatie!van!de!lokalen.!!
!
Graag! zien! wij! jullie! allen! terug! op! de! overgang.! Die! zal! doorgaan! zaterdag/ 13/ september/
2014!vanaf!14u!op!het!Fort!3!te!Borsbeek!!
Tot!dan!!
!
De!groepsleiding,!
Joren,!Mathias,!Michiel!en!Elisabet!
!!
!

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.

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

~ KAPOENEN ~
ALLERLEUKSTELIEFSTEGRAPPIGSTESPECIAALSTE… KAPOENEN van heel de wereld
en veel verder! Wij beginnen dit boekje met goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws:
dit is de laatste taktie van het scoutsjaar ( allemaal in koor: OOOHNEEEEEE) . Maar
veel belangrijker is het goede nieuws: er staan ons nog veeeeeeel leuke vergaderingen te
wachten: JOEPIEEEE!!
Om te weten wat we nog gaan doen de komende 2 maanden
moeten jullie (of jullie mama of papa) snel verder lezen!
Zondag 4 mei 9u30 – 12u00: Hoe vettiger, hoe PRETTIGER!

VETTIG is vandaag ons codewoord! We gaan ons
vuil, vies, smerig, ranzig, klodderig, … maken! We
gaan gewoon het zwijn uithangen Doe zeker
allemaal slechte kleren aan!

Zondag 11 mei 9u30 – 12u00: Mario party

Vandaag bevinden we ons in de wereld van de
bekendste loodgieter ter wereld: Mario! Deze keer
hoeven we geen prinses te redden of vijanden te
verslaan. Neen we spelen een groot gezelschapspel in
het echt! Om toffe spelletjes te spelen, munten te
verdienen en sterren te verzamelen moet je zeker
vandaag naar de scouts komen! Whoohoo…

Dinsdag 13 mei: uur ?ouderavond kamp
Vanavond zijn al jullie ouders welkom in ons scoutslokaal om
meer info te krijgen over het groepskamp!

Zondag 18 mei 9u30 – 12u00: Marktkramervergadering
VIIIIIIIIIIIIIS! LEKKERE VERSE VIS!!! Pladijzen en
schelvissen, appelen en peren zullen ons om de oren vliegen.
Jullie kunnen vandaag jullie talenten als marktkramer komen
tonen tijdens deze knotsgekke vergadering! Wij hebben er
alvast SUPERVEEL zin in!

Zondag 25 mei 9u30 – 12u00: Jommekesvergadering
Beste Jommekes, Filiberrekes, Annemiekes en Rozemiekes!
Professor Gobelijn is weer verstrooid geweest en hij heeft
met een grote knal het Mertensplein omgetoverd in
Zonnedorp! Helaas is bij deze knal ook zijn vliegende bol
ontploft

. Maar wij, lieve kapoentjes, gaan professor

Gobelijn helpen om deze te maken en zo naar het echte
Zonnedorp terug te keren

Hiervoor staan ons enkele zeer

grote uitdagingen te wachten!
Zondag 1 juni 9u30 – 12u00: Dikzakkenvergadering
Hallo zotte bollekes! Vandaag mogen jullie aangerold komen voor
een vergadering vol met dingen waar opgeblazen kikkers met
gezellige puddingbuikjes van houden: van sumoworstelen tot
eetwedstrijden, alles is inbegrepen behalve magere yoghurt!
Vergeet vandaag ook zeker niet verkleed te komen als een écht
dikzakje!

Zondag 8 juni 9u30 – 12u00: Verrassingsvergadering
Vandaag is het vergadering X. Veel kunnen we hier
nog niet over zeggen aangezien het allemaal
topgeheim is. Wat jullie te wachten staat, staat
allemaal beschreven op papieren in een kluis in
Zwitserland in een gesloten enveloppe. Het enige
dat we kunnen zeggen is: “ Verwacht het
onverwachte". Tot daaaaan!

Maandag 9 juni: Jaarmarkt
Joepie, vandaag is het jaarmarkt in Borsbeek-city! Ook onze jonggivers en givers staan
hier met een kraampje. Je kan bij hen een lekkere pannenkoek komen eten of een lotje
kopen en zo misschien een superdeluxe-zalige prijs winnen! En het beste van al: je
steunt er ook hun kamp mee!
Zondag 15 juni 9u30 – 12u00: Filmsterrenvergadering
Heleuw Iron mannen en Pocahontassen! Binnenkort zal in
Borsbeek de volgende film worden opgenomen van de
wereldberoemde regisseur Regi Sir! Meer zelfs! Hij heeft
onze kapoenen uitverkoren om mee te spelen in zijn
volgende productie
(Joepieee, we worden beroemd!!!!)
We verwachten dan ook van jullie dat jullie je beste
beentje voor zetten om te schitteren in deze topfilm!

Zondag 22 juni 9u30 -12u00: Waterspelletjes
Liefste schatjes van waterratjes! Maak jullie al maar klaar
voor onze waterspelletjesvergadering! Het zal er hard aan
toe gaan als we Borsbeek onder water zetten met al onze
waterballonnen, waterpistolen, sluizen, cruiseboten en
piratenschepen!

Zondag 29 juni: Groepsdag + BBQ
Vandaag gaan we met heel onze scouts op avontuur!
Waar? Hoe? Wat? Waarom? Hier komt snel een brief
over met meer info!
’‛s Avonds is er nog een BBQ waar zelfs de mama’‛s en de
papa’‛s naartoe mogen komen!

Wist-je-dat…

:

... wij heel veel zin hebben in het kamp
… de kampplanning al helemaal af is
… Eline al 29 jaar is
… mijn inspiratie ver te zoeken is
… wij jullie super leuk vinden
… het binnenkort kapoenen- en wouterdag is
… Mirko is gaan skiën tijdens de paasvakantie
… Mathias een volleyballer is
… mega Toby eigenlijk Pieter-Jan is
… jullie 1 fout moeten zoeken in de wist-je-datjes
… het jaar bijna gedaan is
… wij jullie super hard gaan missen
… ik nu ga afronden
… tot op de scouts

Wij verwachten jullie allemaal nog elke zondag voor 2 onvergetelijke scoutsmaanden!

HEEL VEEL GROETJES,
jullie liefste leiding!
Wilma

Pieter-Jan

Mathias

Eline

Zoals jullie waarschijnlijk wel al wisten is dit alweer het laatste
boekje van het jaar; ‘ooooooooooooooohhh spijtig’. Maar geen
getreur, omdat we ook het einde van het scoutsjaar bereiken gaan
we nog zottere, leukere, stoerdere, coolere dingen doen!! Lees er
alles over hieronder.

Zondag 4 mei : 9.30-12.00uur : De ark van Noach
Misschien komt dit tekstje je bekend voor van in de vorige taktie.
Dat is helemaal juist! Maar omdat we toen onverwacht
suuuuuupercrazy springkastelenvergadering hebben gedaan is
het nu echt tijd voor de ark van Noachvergadering. Het wordt superleuk
vandaag, dus allemaal op post!
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in
Genesis, het schip waarmee Noach en zijn gezin,
en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach
toont gelijkenissen met andere Mesopotamische
mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel
latere verhalen geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en
moslims) menen dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er al veel
zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds
hebben wetenschappers aangetoond dat het aan boord nemen van minstens twee
dieren van elke soort en deze gedurende 150 dagen levend houden onmogelijk is.

Wetenschappers zijn saaien pieten dus gaan wij vandaag opzoek
naar de echte Ark van Noach!

Zondag 11 mei : 9.30 -12.00uur:Pyjama
vergadering:

Doe je favoriete pyjama maar al aan want vandaag
hebben we een luie , gezellige vergadering voor jullie
in petto. BELANGRIJK: Aandoen: Jullie pyjama.
meebrengen: slaapzak of dekentje.

Zondag 18 mei: 9.30-12.00uur: Mannenvergadering:
Geen gezaag, geen gezever en geen regels.
Vandaag is het mannen onder elkaar. ‘Who	
  
run the world, boys!! Kom vandaag allemaal
als man verkleed en bereid je maar voor op
een wilde , ruige vergadering. Weetje: Snorren
en baarden zijn steeds een pluspunt als echte
man!!

Zondag 25 mei: 9.30-12.00uur : Borsbeek-vergadering
Vandaag gaan we Borsbeek verkennen.
Jullie weten de kerk, het gemeentehuis, de
watertoren,…	
  allemaal	
  w el	
  zijn.	
  Maar	
  wij	
  
gaan vandaag Borsbeek bekijken op een
heel andere manier. Want geef toe, dat
verdient de coolste gemeente van de
wereld toch wel !!

Vrijdag 30 mei: 19.00-21.00 uur: pleinspelen
Vanaf nu is het terug op vrijdag scouts
omdat jullie leiding volop in de examens
zitten. Omdat jullie allemaal een hele dag
braaf op school hebben gezeten en super
druk zijn gaan we ons vanavond uitleven
met pleinspelen. Dus laat uw gameboys,
gsm’s, playstations, xbox’en en al die andere
gekke elektronica thuis en kom je
amuseren op de ouderwetse manier.

Vrijdag 6 juni: 19.00-21.00uur: Las Vegas/casino-pret
Vanavond gaan we naar
Las Vegas!! 1 groot
FEEST!
Wat we daar gaan
doen??	
  Alle	
  casino’s	
  
bezoeken die we
tegenkomen. Zie maar
dat jullie getraind zijn in
het gokken, want jullie
zullen het nodig
hebben!! En iedereen
wil toch winnaar zijn, dus zorg maar dat jullie het succes
aan jullie zijde hebben.
Vrijdag 13 juni: 19.00-21.00uur:
vrijdag de dertiende-vergadering
Vandaag is het vrijdag de 13 de! Je kent het wel:
niet onder een lader lopen , een zwarte kat
brengt	
  ongeluk,…	
   Vandaag gaan we leuke
ongeluksspelletjes spelen. Spanneund!!!

Vrijdag 20 juni: 19.00-21.00uur : waterspelletjes

Frank Deboosere en Sabine Haagedoorn hebben ons onlangs
gebeld om te zeggen dat het op vrijdag twintig juni superwarm
gaat worden!! Daarom doen we vandaag onze suuuuuuuupercrazy
waterpretvergadering! Jullie
mogen waterpistooltjes en
andere gekken waterpretspullen meebrengen als jullie

dit willen, want we gaan nog eens goed zot doen ;-)
Opgelet : best kleren aandoen die nat mogen worden, een
handdoek meenemen (en eventueel nog extra droge kleren hé).

Zondag 29 juni : De groepsdag

Vandaag gaan we met iedereen een
leuke dag beleven. Altijd supertof,
zo’n dagje met de volledige groep
weg ;) Verdere informatie volgt
later nog!!!!
EN NIET TE VERGETEN : Na de
groepsdag kan je lekker komen eten
op de BBQ die de vriendenkring op de scouts organiseert.
Wist-je-datjes:
- wij het een super leuk jaar vonden, en dat het nog niet gedaan is
- dit het laatste boekje is
- dit SPIJTIG GENOEG het laatste boekje is
- jullie leiding verkozen zijn tot knapste leidingsploeg
- wij dit uiteraard wel verwacht hadden
- ik hoop dat er in dit boekje niet te veel schrijffouten staan
- ik het 10000000 keer heb nagelezen om hier zeker van te zijn
- dit misschien wat overdreven is
- ik niet meer weet wat te zeggen
- de inspiratie op is
- daarom hier nog enkele foto’s van
Michieltje
Jasper
knappe wereldsterren:
Waar ben
ik nu
beland ??

Kabouter Plop
Evelien

Welpen

Zondag 04/05 van 9:30 tot 12:00: Brainiac vergadering
Dromen jullie van laboratoria vol buisjes en borrelende drankjes? Ik dacht
het ook niet, dus gaan we vandaag wetenschappelijk bezig zijn, zoals het
hoort, met ontploffingen, coole experimenten, ontploffingen en
wetenschap! En ontploffingen. Kom vandaag dus zeker mee
wetenschappen

Zondag 11/05 van 9:30 tot 12:00: Middeleeuwen
Van moedige ridders tot vuurspuwende draken. Deze vergadering loopt
volledig in het thema van de Middeleeuwen!! Er zullen machtige
gevechten plaatsvinden en zeker ook veel plezier!! Zeker ko men dus +
verkleed je maar eens goed!!

!! BELANGRIJK !! Ouderavond 13/05 om 20u00
Het kamp zit er aan te komen: spannend! We nodigen alle ouders dinsdagavond uit voor
onze infoavond in het scoutslokaal.

Zondag 18/05 van 9:30 tot 12:00:Alles-opwieltjesvergadering
EINDELIJK IS HET ZOVER! De vorige keer is onze alles-opwieltjesvergadering helaas in het water gevallen. Maar
deze week gaan we de wereld weer tegemoet op wieltjes.
Breng zeker je skate-board, je rollerskates, je winkelkar of
eender wat op wieltjes mee!

Zondag 25/05 van 9:30 tot 12:00: Hunger
Games vergadering
Vandaag gaan we net zoals Katniss en Peeta deelnemen
aan de Hunger Games, dus eet maar een stevig ontbijt en
oefen je boogschieten nog maar eens!

Zondag 01/06 van 9:30 tot 12:00: Paralympics
We betreden ons deze vergadering in de wereld van de Olympische
spelen. Maar de gewone Olympische spelen zijn te gemakkelijk voor
ons. Daarom dat we niet aan zomaar de Olympische spelen gaan
deelnemen, maar aan de zogenaamde Paralympics!!! Zeker komen dus
+ vergeet geen sportkledij

Zondag 08/06: geen vergadering
Zeg zeg, weeral een feestdag op zondag. Dit wilt natuurlijk zeggen dat het weer geen
vergadering is. De leiding ziet jullie volgende week!
Met Pinksteren of Sinksen wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de
negenenveertigste dag na Pasen (de vijftigste dag van Pasen). Met deze uitstorting wordt
ook het begin van de christelijke Kerk gemarkeerd.

Zondag 15/06 van 9:30 tot 12:00: Hoe vettiger hoe prettiger
Is in de modder wroeten je favoriete hobby? Ben jij wereldkampioen morsen? Dan is het
vandaag de vergadering voor jou! Doe zeker en vast kleren aan die vuil mogen worden.

Zondag 22/06 van 9:30 tot 12:00: Waterspelletjesvergadering
Het is bijna zomervakantie! De grote testen zijn hopelijk net
achter de rug en het kamp zit er aan te komen. Maar eerst
het tijd voor de laatste vergadering van het jaar met
alleen onze megafantastische tak. (Oooh ) We willen dit
fantastische jaar afsluiten met een superleuke vergadering
met waterspelletjes! Breng dus zeker een octopus mee!

is

Zondag 29/06 van 9:30 tot 12:00:Zondag29/06: groepsdag +BBQ
(uren volgen nog):
Zoals elk jaar gaan we eind juni op groepsdag. Dit wilt zeggen dat we met heel de scouts
een leuke activiteit gaan doen. Wat die activiteit is, gaan we nog even geheim houden,
maar we kunnen al wel zeggen dat het heeeeeeeel leuk gaat worden!
De brief volgt later nog.

Shere Khan
Chil

Baloo

King Louis
Akela

JONGGIDSEN
Allerliefste jonggidskes, hier zijn we weer! Helaas zitten we al aan ons laatste boekje.. ‘ooooooh !’ Maaaar dit
wil wel zeggen dat ons kamp steeds dichterbij komt! ‘Hoeraaaaaaa!’ Wij hebben er alvast heel veel zin in!
!
1!mei:!! !
Filmavond!
20u00111u00!
!
Omdat!jullie!morgen!niet!naar!school!moeten!gaan!we!vanavond!gezellig!een!film!kijken!met!z’n!allen!
en!mogen!jullie!in!het!lokaal!blijven!slapen,!joepieeeee!!!
Neem!dus!zeker!je!slaapzak,!matje,!kussen!en!pyjama!mee!!Ook!vragen!we!om!5!
euro!mee!te!nemen!voor!de!versnaperingen!en!het!heerlijke!ontbijt!!!
!
!
10!mei:!!
Tombolatocht! !
9u00112u00!
Omdat!we!naar!jaarlijkse!gewoonte!op!de!jaarmarkt!staan!met!een!tombolakraam,!hebben!we!dus!
heel!veel!tombolaprijzen!nodig.!Daarom!gaan!we!vandaag!op!jacht!om!er!zoveel!mogelijk!bij!elkaar!te!
krijgen.!Als!je!thuis!nog!mogelijke!prijzen!hebt!of!je!kent!vrienden!of!familie!die!hieraan!kunnen!
komen!mag!je!hen!altijd!aansporen!om!deze!tot!bij!jou!te!brengen!en!dan!kan!je!die!ten!allen!tijde!
mee!naar!de!scouts!nemen!!(tot!eind!mei!weliswaar)!!
!
!
18!mei:!!
Fc!de!kampioenen!
!
9u30112u00!
…De!kampioenen,!de!kampioenen,!wij!zijn!de!beste!van!het!land!...!
Kom!verkleed!als!je!favoriete!personage!en!geniet!mee!van!de!
kampioenensfeer.!!
!
!
25!mei:!!
Hoe!vettiger!hoe!prettiger!
!
9u30112u00!
Hoe!vettiger!hoe!prettiger,!een!vergadering!die!in!een!scoutsjaar!absoluut!niet!mag!missen!!Bereid!je!
maar!voor!want!je!komt!niet!proper!thuis.!Laat!dat!bad!alvast!vollopen!!!
!
!
1!juni:!! !
GO!!IV! !
9u30112u00!
!
Wij!hebben!er!altijd!van!gedroomd!om!mee!te!doen!met!GO!IV,!een!programma!vol!avontuur.!Deze!
droom!is!tot!de!dag!van!vandaag!nog!niet!uitgekomen!en!daar!gaan!we!verandering!
in!brengen.!Breng!al!je!moed!alvast!mee!want!wij!gaan!op!avontuur!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
9!juni:!! !
Jaarmarkt!
>Hele!dag:!shiften!volgen!nog<!

Het!is!zover!!De!jaarmarkt!is!back!!Onze!kans!om!nog!wat!extra!centjes!te!verdienen!voor!op!kamp.!
Kom!dus!zeker!en!vast!mee!helpen!en!spoor!zoveel!mogelijk!mensen!aan!om!langs!ons!kraampje!te!
komen!;)!!
!
!
15!juni:!!
Verrassing!!! 9u30112u00!
Jullie!leiding!zit!allemaal!met!ex!amens.!Dus!wij!kunnen!helaas!niet!aanwezig!zijn..!Maar!jullie!hebben!
wel!scouts!!Kom!dus!zeker!allemaal!naar!de!scouts!en!zie!wie!je!leiding!is!voor!vandaag!!!
!
!
22!juni:!!
Bomma’s!en!bompa’s! !
9u30112u00!
!
Duik!in!de!kleerkast!van!je!bomma!of!bompa!en!kom!verkleed!naar!de!scouts.!Want!vandaag!gaan!we!
onze!zondag!vullen!zoals!de!actievere!grootmoeders!en!–vaders!dit!doen.!BE!THERE!OR!BE!NE!
PANNEKOEK!!!
!
!
!
!
29!juni:!!
Groepsdag!
Hele!dag!
Meer!info!hierover!volgt!nog!!!
!
!
Wist!je!datjes:!!
1 Het!nog!maar!2!!maanden!school!is!?!!
1 Het!dus!bijna!grote!vakantie!is!?!!
1 Dit!wil!zeggen!dat!het!dus!ook!bijna!scoutskamp!is?!
1 Wij!hier!heel!blij!om!zijn?!!
1 Wij!allemaal!nood!hebben!aan!vakantie?!!
1 ..!!
!
!
XXX!
Veel!liefs,!!
!
Hannelore,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Maritje!!!!!!!!!!!!!!!!&!Els!

!

JONGVERKENNERS
Hey lieve kinders, er is weer een erg spijtige moment van het jaar aangebroken… de
tijd van het laatste boekje ! ! !
Maaaaaarrrr dat betekent natuurlijk ook dat ons
superawesomemegageweldigfantastischnienormaalgoei-GROEPSKAMP eraan zit te
komen! Duuuuuus zie dat je er zo veel mogelijk bent deze laatste vergaderingen
zodat we allemaal bff’s zijn als we op kamp vertrekken! (We zijn nu al bf’s, maar het
is echt wel belangrijk dat die laatste ‘f’ er nog bijkomt!)
Xoxo Jullie protjes van leiding
Zondag 4 mei 9u30 - 12u
We zullen onze wieltjes nog eens uit de kast halen
hé jongens. Hopelijk ligt er nog niet te veel stof op
en zijn jullie de trukjes die jullie met het skateboard,
step, skates of andere gekke dingen konden nog
niet verleerd. Anders begin je nu best nog snel even
te oefenen zo dat je weer flink stoer kan doen tegen
jullie kameraden als het zo ver is.
Zaterdag 10 mei 13u30 - 16u
VANDAAG IS HET DE LEUKSTE DAG VAN HET JAAR! We mogen met z’n allen
tombolaprijzen gaan zoeken in het dorp! Voor de serieus, het is echt wel belangrijk
dat iedereen aanwezig is, want meer prijzen = meer leut voor ons op kamp! Dus zorg
dat je in heel uniform bent, u haar gekamd is, u tanden gepoetst zijn en u hemd
gestreken is!
Zondag 18 mei 9u30 - 12u
Om één of andere bizarre reden, is er in het begin van het jaar gezegd geweest dat
jullie een schildervergadering wilde doen.. (Volgens ons was dat een fratske van de
Mazze, dus als ge dees een stomme vergadering vindt, weet ge tegen wie ge moet
zagen hé!) We gaan nie echt een schildervergadering doen, want dat zou wa voor de
hand liggend zijn, maar zorgt toch maar dat ge u meest artistieke kleren aan hebt die
vuil mogen worden! NIET U HEMD DUS!!
!!Woensdag 21 mei 20u!! OUDERAVOND
Deze avond is voor de mama’s en de papa’s! We gaan wat meer uitleg geven over
het geweldige groepskamp dat binnenkort voor de deur staat en alle vragen daarrond
kunnen hier zeker gesteld worden! Tot dan!

Zondag 25 mei 9u30 - 12u
Hallo iedereen en welkom bij GO IV. Maak jullie kippenborstjes maar al maar
nat want deze week zullen wij het Mertens Plein nog eens laten opschrikken
met onze serieuze dosis testosteron. Wie is het sterkst, het slimst, heeft het
beste uithoudingsvermogen en wie heeft de beste tactiek ? dat zullen we
vandaag eindelijk te weten komen. Denk al maar eens na over een te gekke
ploegnaam met bijhorende kreet die de anderen vanaf de eerste minuut doet
afschrikken."
Vrijdag 30 mei 19.30 - 22 uur
Om dat sommige leiding niet kunnen komen gaan we het rustig houden en gaan we
een filmpje kijken. Als wil mag je natuurlijk je slaapzak meenemen om het wat
aangenamer te maken.
Vrijdag 6 juni 19.30 - 22 uur
Het gaat deze zomer héééél warm worden, daarom gaan we deze vergadering
waterspelletjes spelen om al op voorhand af te koelen voor de zomer.
Neem dus wat droge kleren mee en doe iets aan dat nat mag worden !!OBVIOUS!!.
Maandag 9 juni 8u – 18 uur
Om nog wat extra centjes te verdienen voor ons super awesome kamp gaan we
vandaag naar de jaarmakt met onze super leuke tombola.
Daarvoor zullen jullie in shiften verdeeld worden die in de loop van de dag zullen
moeten komen. Er zal nog een mail volgen met wie in welke shift zit en wanneer
deze zal zijn. !!TOT DAN!!
Vrijdag 13 juni 19u30 - 22u
Hallie hallooo liefste jongVARKENners! Vandaag gaan we iets doen wat ge dagelijks
wel op de beeldbuis ziet verschijnen. Alleen gaan wij de veel leukere, chillere,
gravere versie hiervan spelen. Kunt ge het al raden? Het heeft eigelijk ook veel met
dat raden te maken. Maar ook met kennis… . Zie dat ge al de encyclopedieën, dag
allemaals, joepie’s, wiskundeboeken kortom gewoon alle lectuur in verband met heel
de wereld tegen de vrijdag kent en dan komt da wel goe! En als ge het nu nog ni
weet dan kunt ge beter ni komen want dan gaget ni lukke peisek ;) Tot dan!
Vrijdag 20 juni 18u30 - 21u30
Nooooooooooo, dit is de voorlaatste vergadering al :’( DUS om ons leuk jaar in stijl af
te sluiten gaan we vanavond samen smullen. Hopelijk is het mooi weer vanavond
want het wordt een BBQ. Niet te veel eten dus in den dag want anders hebt ge ’s
avonds geen honger meer! Neem zeker een vleesje mee en 2 euri, voor groentjes
zorgen wij!

Zondag 29 juni
Vandaag is het groepsdag jeuj, we gaan met heel de scouts iets leuk doen! Voor ons
is het ook nog een verrassing dus verdere informatie en uren volgen nog… Dit is de
aller aller allerlaatste vergadering van het jaar, echt heel jammer MAAR binnekort
gaan we op kamp, woehoew, dat wordt echt superawesommmme!
Hierbij toegevoegd, nog een crazy actie foto van de Highlandgames-vergadering!

Veel kusjes
HANNAH

SIROJ

EILUJ

DNALEOR

Hannibal

Joruus

Joelie

Razende Roeltje

GIDSEN
Tijd om te beginnen huilen want ja hoor, dit is alweer het laatste boekje van het jaar. Maar
je mag al meteen weer stoppen met huilen, want er komt natuurlijk nog een mega
bangelijk kamp aan! En uiteraard ook nog twee maanden vol leuke vergaderingen. Lees
snel verder om te zien wat we gaan doen.

Zondag 27 april 13u-21u: 10 miles
Zoals jullie normaal gezien al weten gaan
we vandaag helpen bij de 10 miles. Hopelijk
zijn jullie massaal aanwezig, want hoe meer
gidsen er zijn hoe meer centjes we
verdienen voor op kamp. Eikes, weeral
werken denken jullie misschien. Maar zoals
sommigen onder jullie waarschijnlijk al
weten is het best wel tof om te werken op
de 10 miles! Wij mogen koekjes en drankjes uitdelen bij de aankomst. Een echte topjob!
We spreken af om 13u aan het lokaal en het einde van de afbraak is voorzien rond 21u
ongeveer.

Zondag 4 mei 9u30-12u: Levend gezelschapsspelen
Gezelschapsspelletjes spelen is gezellig, maar wij taken
het to een whole new level! Wij spelen het levend om het
net dat tikkeltje actiever te maken. Wie heeft Kolonel Van
Geelen vermoord? Was het met een touw of met de
revolver in de balzaal? Kom mee spelen en misschien
vinden we het samen uit.

Zondag 11 mei 9u30-12u: Break the records
Met dank aan giverdagen zullen we vandaag een
break the records vergadering houden. Wie kan het
meeste letterkoekjes in haar mond steken? Wie kan
het snelst een frangipan opeten? Dat zullen we
vandaag misschien te weten komen. Be there of haal
geen record!

Zondag 18 mei 9u30-12u: Hoe vettiger, Hoe
prettiger
Raaaaaaaaaaaanzig! Dat gaan we worden vandaag!
Misschien spelen we zelfs het beruchte
tamponspel. Lekker shmerig!
Breng misschien iets proper en droog mee om na
de vergadering aan te doen. Of ga gewoon vettig
en prettig naar huis!

Zondag 25 mei 9u30-12u: Waterspelletjes
We hopen dat het vandaag mooi weer is, want we gaan
waterspelletjes spelen! Neem iets droog mee om na de vergadering
aan te doen, zodat jullie niet ziek worden. Moest het vandaag slecht
weer zijn, zullen we helaas iets anders moeten doen. Maar pakt dat
het mooi weer gaat worden! Want mooi weer is tof, hoeraaa!

Vrijdag 30 mei van 20u-22u: Klakkebuizenspel
Omdat we gemerkt hebben dat jullie het tof vinden om met
klakkebuizen te schieten, zullen we vanavond nog eens een zot
klakkebuizenspel spelen op het fort. Breng dus zeker je fiets en
klakkebuisskillz mee als het kan!

Vrijdag 6 juni van 20u-22u: Ontspanningsvergadering
Omdat het nu examens is voor iedereen is het tijd om weer eens goed te ontspannen. En
waar kan dat beter dan op de scouts? Juist ja, nergens natuurlijk!

Maandag 9 juni: Jaarmarkt
Vandaag gaan we de jaarmarkt opvrolijken met onze aanwezigheid en lekkere drankjes.
We hopen op mooi weer, wat het allemaal nog beter zal maken! Meer informatie over
shiften zal zeker nog volgen. We willen wel nog zeggen dat we weten dat het voor jullie
ook examens zijn, maar als iedereen een uurtje kan komen helpen zou dat echt top zijn!

Zondag 15 juni: Geen vergadering
Omdat het maandag jaarmarkt was en het volop
examens zijn voor iedereen zal het vandaag helaas
geen vergadering zijn. Veel succes met de examens
iedereen! We duimen!

Vrijdag 20 juni van 20u-22u: Verrassingsvergadering
Omdat het vandaag de laatste vergadering alleen met de
gidsen is zal het nog een verrassing zijn. Benieuwd? Kom dan
zeker naar de vergadering!

Zondag 29 juni: Groepsdag
Vandaag gaan we met heel de groep pret maken. Waar we dat
zullen doen is voorlopig nog een verrassing, maar dat het tof zal
worden staat al vast! Meer informatie komt er zeker nog aan!
Na de groepsdag is het voor iedereen BBQ van de vriendenkring!

Wist je dat:
Jullie een topgroep zijn?
Wij al erg uitkijken naar het kamp?
Bartel Van Riet en Jana van Thuis geen koppel
meer zijn?
Beyoncé nog een kindje krijgt?
https://www.youtube.com/watch?v=R4ajQfoj2Q
Het vorige wist je datje een zalig filmpje is?
Nicki Minaj wil trouwen in een jacuzzi?
Mij dit niet handig lijkt?
Maar ze dit toch mag doen?
Jullie best wel goed kunnen sjorren?
Dit echt handig is voor op kamp?
Wij nogmaals willen zeggen dat we veel zin hebben in het kamp?

Jullie allerliefste leiding,
Ellen, Ceelke en Elisabet

25-26-27 april: Weekend
Zie weekendbrief voor meer info!
Donderdag 1 mei 9:30-19:00: Spartacusrun
Dit is een verplichte geldactiviteit
We spreken af om 9:30 aan het lokaal zodat we kunnen carpoolen. Daarna rijden
we gezamenlijk door naar Boom. We vragen eveneens dat er enkele ouders jullie
daar ‘s avonds ook nog eens kunnen komen ophalen. De opbrengst van deze
activiteit gaat naar het kamp. Er zullen ook knappe vrouwen aan de finish staan!

Zondag 4 mei: Geen Vergadering
Omdat jullie deze donderdag zo hard gewerkt hebben, krijgen jullie vandaag een
rustdag en is het dus GEEN SCOUTS. Laat jullie thuis dus maar een goed
verwennen door de mama of het vriendinneke!
Zondag 11 mei: 09:30 – 12:00
Vandaag wordt het een super leuke vergadering want ik kom niet! Aangezien
jullie niet weten wie dit boekje schrijft zullen jullie allemaal moeten komen! Ge
zult er zeker geen spijt van hebben want vandaag wordt zalig !!

Zondag 18 mei: 09:30 – 12:00
Ja, vandaag is het 18 mei en ik hoor jullie denken: is
dat niet de dag waarop de Efteling 31 jaar geleden
officieel de attractie “Piraña” heeft geopend? Ja
inderdaad!! En op 4 november 2013 (begin
wintersluiting) verschenen enkele hijskranen bij de
attractie. Er zijn enkele baandelen gesloopt en er
werden tientallen bomen gekapt. Bij deze renovatie is
een groot deel van de attractie aangepast. Zo zijn er
bijvoorbeeld bijna aan het einde van de baan 2
interactieve beelden geplaatst. Deze beelden laten uit
hun mond voortdurend een klein kwijl watervalletje
lopen. Naast de baan staan 2 kleinere beelden,
voorbijgangers kunnen hun hand in de mond van het
beeld steken. Meteen daarna verandert het kwijlende
watervalletje in een grote tijdelijke watervlaag die
over de hele baan strekt. Op 1 april 2014 is de
attractie weer opengegaan. ALLEN DAARHEEN DUS !!
We spelen dus waterspelletjes vandaag :p

Vrijdag 23 mei: 20:00 – 22:00
Ja ik weet het, 31 jaar geleden
heeft Disneyland Park Anaheim
de attractie Pinocchio's Daring
Journey geopend. Maar de
Efteling is veeeel beter, dus ga ik
hier absoluut geen reclame voor
maken! Omdat Anaheim in
Amerika ligt, is het vandaag Fatti
Boem Boem vergadering!
Vrijdag 30 mei: 20:00 – 22:00
Jullie leiding heeft al een week examens achter de rug en wij hebben dus veel
wijsheid opgedaan! We gaan vandaag eens testen of jullie klaar zijn voor jullie
examens, we gaan dus quizzen vanavond!!

Eerste vraag voor een bonuspunt:
Welke grote meneer is er vandaag
jarig?

Grote meneer

Maandag 9 juni Jaarmarkt
We weten dat jullie nog examens hebben, maar voor op kamp te kunnen gaan
hebben we centjes nodig dus vandaag de laatste geldactiviteit van het jaar! De
shiftenlijsten volgen later.
Vrijdag 13 juni: 20:00 – 22:00
Fokke & Sukke zitten gelukkig
niet op onze scouts! Wij weten
dat jullie dit nooit zouden doen
(en al zeker niet tijdens de
examens). Het blijft wel vrijdag
de 13de en dus is het vandaag
ongeluksvergadering.
Zondag 22 juni: 9:30 – 12:00
Omdat het volgende week groepsdag is, is het vandaag onze laatste vergadering
van het jaar met enkel de verkenners. Daarom zullen wij nog eens alles uit de
kast halen om er een super toffe vergadering te maken! Zeker komen is dus de
boodschap! Over kasten gesproken, dit overkomt jullie waarschijnlijk ook vaak?

Zondag 29 juni Groepsdag + BBQ
Het is weer de groepsdag van den allerbeste scouts, dit wordt ongetwijfeld een
topdag! Goei weer, knappe griete, zwemmen, beachvolleyballen,
beachvoetballen, kubb spelen,… alles is aanwezig voor ne zalige afsluiter van een
bangelijk scoutsjaar met daarna een BBQ voor diegene die zich inschrijven!

Wist je dat:
… dit de laatste taktie van het jaar is
… wij nog niet vaak “wist-je-datjes” hebben geschreven dit jaar
… wij dit vaak vergeten
… wij ons soms afvragen of jullie het boekje wel lezen
… wij toch hopen dat jullie dit deze keer wel doen
… wij anders dit boekje voor niets hebben geschreven
… jullie dan ook veel vrouwelijk schoon zouden missen
… dat zou zeer jammer zijn
… wij hopen dat de 2 dames hierboven ons vlees gaan bakken
… wij dat echt zalig zouden vinden
… wij dan heel veel vlees gaan bestellen
… ik echt het gevoel heb dat niemand dit gaat lezen
… ik dus maar ga stoppen
… ik jullie nog goeie examens toewens
… ik jullie natuurlijk ook een goede vakantie toewens
… dit geen probleem zal zijn dankzij een super goed kamp
… ik nu echt ga stoppen
…
Jullie leiding, Joren, Jelle en Jasper

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

