


Beste	ouders	en	leden,	
	
Allereerst	prettige	feestdagen	en	een	zeer	gelukkig	nieuwjaar	voor	iedereen!	Als	leiding	
kijken	we	er	ook	erg	naar	uit	om	in	deze	gezellige	winterdagen	met	z’n	allen	rond	het	
haardvuur	te	kruipen	en	warme	chocomelk	te	drinken	J		
	
Ook	in	deze	wintermaanden	staan	er	weer	een	hoop	activiteiten	gepland:	
	
Zondag	5	februari	9:00u	-	…	:	Winterwandeling	
Voor	één	keertje	mogen	mama’s,	papa’s,	broers,	zussen,	oma’s,	opa’s,	...	mee	naar	de	scouts	
komen.	We	spreken	af	om	9.00u	op	de	parking	van	de	Carrefour	in	Borsbeek.	Van	daar	
vertrekken	we	(ieder	met	eigen	vervoer!	We	voorzien	geen	bus,	dus	spreek	eventueel	
onderling	af	om	samen	te	rijden.)	naar	de	locatie	waar	de	wandeling	begint.	Na	de	
wandeling	zorgt	de	vriendenkring	voor	een	lekker	warm	soepje	of	jenevertje.	Hopelijk	zijn	
jullie	allemaal	talrijk	aanwezig	op	deze	leuke	familiewinterwandeling!	Einduur	wordt	later	
nog	meegedeeld	via	mail.	
	
18-19	februari:	Pittaslag	
De	jonggidsen	&	jongverkenners	testen	vorig	jaar	het	nieuwe	concept	van	de	pittaslag	uit.	En	
met	succes!	Dit	jaar	zijn	er	dus	wederom	heerlijke	pitta’s	te	verkrijgen	gedurende	het	
volledige	weekend	in	onze	lokalen.	Meer	info	en	inschrijvingslink	volgen	later!	
	
24-26	maart:	Groepsweekend	
In	feite	geen	datum	voor	in	dit	boekje,	maar	graag	wouden	we	deze	toch	al	even	meegeven	
aan	iedereen.	Het	groepsweekend	is	het	weekend	waarin	we	met	de	hele	scouts	op	
weekend	gaan!	Wij	kunnen	ons	alvast	niets	leuker	voorstellen-	hopelijk	zijn	jullie	er	dus	ook	
allemaal	bij!	
	
Groepskamp	
Dit	jaar	is	het	groepskamp	met	de	scouts.	Ook	een	beetje	een	speciale	gebeurtenis,	want	
dan	gaan	we	met	z’n	allen	naar	de	Ardennen!	De	kampdata	zijn	alvast	bekend:	
-	Derdejaars	gidsen,	verkenners,	jonggidsen,	jongverkenners:	16	juli	–	31	juli	2016	
-	Tweede-	&	eerstejaars	gidsen,	verkenners,	jonggidsen,	jongverkenners:	17	juli	–	31	juli	
-	Kabouters	&	Welpen:	21	juli	–	31	juli	2016	
-	Kapoenen:	25	juli	–	31	juli	2016.	
We	kunnen	alvast	zeggen	dat	bij	aankomst	de	leden	zelf	afgezet	dienen	te	worden	op	het	
kampterrein.	Bij	terugkomst	worden	er	bussen	gehuurd	en	komen	we	met	iedereen	tegelijk	
terug	naar	Borsbeek.		
	
Een	stevige	linker	van	de	groepsleiding,	
Jasper	–	Margot	-	Liedewei	
	



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. 
 



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	aan	de	top	het	feesten	kan	niet	op	met	kapoenen	aan	de	top!	Ja	ja,	ongelofelijk	
hé.	We	zijn	gewoon	al	aan	de	tweede	taktie	van	het	scoutsjaar!	Wij	vonden	de	afgelopen	
maanden	al	toppers	van	formaat!	Maar	geen	paniek	de	volgende	3	maanden	zitten	weer	vol	
pret,	plezier,	deugnieterij	en	bovenal	top	vergaderingen!		
	
4	december	2016	van	9u30	tot	12u00	
Sinterklaas	vergadering		
Ja	vandaag	is	het	zo	ver:	DE	SINT	KOMT	NAAR	DE	SCOUTS!!!!!!	
Daarom	oefenen	we	al	eventjes	op	wat	liedjes.	Ik	begin	een	liedje	en	
jullie	vullen	aan:	

1. Zie	ginds	komt	de	……..	
2. Oooh	wie	klopt	daar	…..	
3. Daar	wordt	aan	de	deur	…..	
4. Sinterklaasje	kom	maar	binnen	met	je	…..	

Ik	hoor	dat	dat	hier	allemaal	heel	vlot	gaat!	Kom	vandaag	zeker	naar	
de	scouts	want	dit	hoog	bezoek	wil	je	toch	niet	missen!	;)		
	

	
11	december	2016	van	9u30	tot	12u00	
Superhelden	vergadering	
Wij	zijn	mega	kapoenen,	mega	kapoenen,	ja	wij	zijn	de	grootste	superheld	
die	elke	Chiro	op	aarde	velt!	Kom	vandaag	net	als	ons	verkleed	in	een	
superheld	en	dan	bestrijden	we	al	het	kwaad	in	deze	wereld.	Mega	kapoen	
haast	je!	Je	tijd	is	bijna	om!	
	

18	december	2016	van	9u30	tot	12u00	
Kerstfeestje		
Nog	exact	7	dagen	en	dan	is	het	weer	de	leukste	tijd	van	het	jaar!	Ik	hoor	
jullie	al	denken,	is	de	leiding	jarig?	Nee,	nee	dat	is	natuurlijk	ook	super	duper	
leuk	maar	over	7	dagen	is	het	Kerstmis.	Daarom	gaan	we	vandaag	een	klein	
kerstfeestje	houden.	Neem	een	klein	pakje	ter	waarde	van	3€	mee.	Denk	
eraan	dat	het	pakje	voor	zowel	een	jongen	als	een	meisje	moet	zijn	;).		
	

25	december		
GEEN	VERGADERING	
De	leiding	heeft	gisterenavond	te	veel	hapjes	gegeten	bij	die	oma’s.	
Daarom	geraken	we	deze	ochtend	moeilijk	uit	ons	bed	gerold.	En	is	het	
jammer	maar	helaas	geen	vergadering.	Maar	wel	wensen	we	jullie	een	
fijne	kerst!	XXXXXX	

	
	
	
	
	 	



1	januari	
GEEN	VERGADERING		
GELUKKIG	NIEUWJAAR!!!!!!	Zijn	jullie	gisteren	ook	naar	het	
vuurwerk	gaan	kijken?	Wij	alvast	wel!	Het	was	prachtig!	Omdat	het	
vandaag	nieuwjaarsdag	is	en	wij	onze	nieuwjaarsbrieven	moeten	
voorlezen	aan	onze	mamies	en	papies	is	het	ook	vandaag	geen	
vergadering	L	maar	geen	paniek!	Volgende	week	kunnen	we	weer	
rennen,	springen,	vliegen,	varen,	vallen,	opstaan,	vriendjes	maken,	
mopjes	uithalen	en	zo	veel	meer!				
	

8	januari	van	9u30	tot	12u00	
Gezelschapsspelletjes	vergadering	
Wie	heeft	het	aller	aller	aller	coolste	gezelschapsspel	thuis?	Ik	denk	
dat	ik	dat	ben!	Nee?	Denken	jullie	van	niet?	Bewijs	het	dan	maar	en	
breng	je	favoriete	gezelschapsspel	mee	en	leer	het	aan	de	andere	
kapoenen	want	vandaag	gaan	we	spelletje	spelen	a	volonté!	OLE!		
	

	
15	januari	van	9u30	tot	12u00	
Pyjama	vergadering	
Super	goed	nieuws!	Vandaag	kan	je	gewoon	een	half	uur	langer	in	je	bed	
liggen!	Want….	je	mag	vandaag	gewoon	in	je	pyjama	naar	de	scouts	
komen	dus	die	winterbotten,	dikke	jassen,	sjaals	en	handschoenen	laat	je	
maar	lekker	thuis	en	kom	in	je	pyjama	en	een	fleecedeken	naar	de	scouts.			
	

22	januari	van	9u30	tot	12u00	
Dikzakken	vergadering	
Ben	je	ooit	al	een	zo	dik	geweest	dat	als	je	naar	beneden	kijkt	je	tenen	
gewoon	niet	meer	kan	zien?!	Nee?		
Wij	ook	niet!	En	daar	gaan	we	vandaag	eens	verandering	in	brengen.	
Steek	je	trui	en	broek	vol	kussens	en	kom	als	een	echt	rollebollend	
dikzakje	naar	de	scouts!	Tot	snel	michelinmannetjes!		
	

29	januari	van	9u30	tot	12u30	
Hawaii	vergadering 	
In	deze	koude	dagen	verlangen	wij	heel	erg	naar	de	warme	zon.	En	
daarom	hebben	we	besloten	om	vandaag	een	dagje	naar	Hawaii	te	
verhuizen.	En	omdat	we	jullie	zo	leuk	vinden	mogen	jullie	mee!	
Neem	die	strohoeden,	bloemenkransen,	strorokjes	en	mocktails	al	
maar	bij	de	hand	en	dan	vliegen	we	de	zon	tegemoet!		

	
5	februari		
Winterwandeling		
Vandaag	doen	we	onze	stapschoenen	aan	en	trekken	we	de	wijde	wereld	
in.	Alle	praktische	info	krijgen	jullie	snel	via	mail!		
	
	



12	februari	van	9u30	tot	12u00	
Valentijnsvergadering	
Cupido	gaat	vandaag	in	menig	kapoenenharten	een	pijl	schieten.	Wij	
hopen	dat	er	vele	liefjes	elkaar	vandaag	diep	in	de	ogen	zullen	kijken	
want	wij	hebben	vandaag	valentijnsvergadering.	Dus	meisjes	kam	
jullie	haren,	jongens	poets	jullie	tanden	en	doe	allemaal	een	propere	
onderbroek	aan!	Je	toekomstig	liefje	moet	onder	de	indruk	zijn!		
	

19	februari	van	9u30	tot	12u00	
Snoepjesvergadering		
Toverballen,	zure	matten,	snoepschelpen,	marsen,	kauwgom,	
ufo’s,	kersen,	gummetjes,	chocolaatjes,	lolly’s,	snoeppapier,	
bounty’s,	letterkoekjes,	napoleons,	pralinen,	spekken,	
suikerspinnen,	zure	cola’s,	smurfen,	poepjes,	twix,	smarties,	
dolfijnen…	Ik	denk	dat	ik	we	redenen	genoeg	hebben	
opgesomd	om	vandaag	naar	de	scouts	te	komen!				
	

26	februari	van	9u30	tot	12u00	
Wieltjes	vergadering	
Vandaag	doen	we	alles	op	wieltjes.	Steps,	fietsen,	
rollerskates,	skateborden…	alles	mag	zolang	het	
maar	wieltjes	heeft.	Een	helm	en	bescherming	kan	
nooit	kwaad!	;)		
	
Wist-je-datjes!	

 Wist	je	dat	wij	het	weekend	super	duper	fijn	vonden!	En	we	stiekem	al	terug	willen.	

 Dat	Hannelore	uitkijkt	naar	de	kerstdagen.	Yana	ook	trouwens.	

 Tim	en	Liese	dit	niet	snappen	want	dat	wij	het	dan	heel	erg	koud	hebben.	

 Jullie	ons	dan	maar	heel	veel	knuffels	moeten	komen	geven.	

 Hannelore	een	echte	kerstboom	in	haar	living	zet.		

 Wij	al	uitkijken	naar	de	snoepjesvergadering!		

 Jullie	dan	als	duracell	konijntjes	naar	huis	gaan.	

 Sorry	mamies	en	papies	

 Jullie	nog	een	hele	mooie	tekening	krijgen	van	ons	om	in	te	kleuren.	De	mooiste	
tekening	die	aan	ons	wordt	afgegeven	krijgt	een	flinke	linker!	

 Heel	heel	heel	veel	kusjes	en	knuffels	en	kusjes	en	knuffels	
	
De	kapoenenleiding	
AKA	
Hannelore	 								Daan	 	 		Tim	 	 										Yana	 	 					Liese		

       				 														 										 	
	
	



Kleur	deze	kleurplaat	in	tegen	het	kerstfeestje.	Dan	versieren	we	hiermee	onze	kerstboom.		
	

 	



	
	

Dag	allerliefste	
	
De	eerste	twee	maanden	vol	dolle	pret	zijn	al	weer	voorbij!	Ook	ons	fantastische	
weekend	zit	er	jammer	genoeg	al	op	L	MAAR…	niet	getreurd!	Want	in	dit	boekje	
kunnen	jullie	lezen	wat	voor	leuke	dingen	we	gaan	doen	de	komende	drie	maanden!		
JOEPIEEEE!!!	Wij	hebben	er	al	heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel	veel	zin	in!	
Om	al	een	klein	beetje	in	de	kerstsfeer	te	komen	hebben	wij	nog	een	raadseltje	voor	
jullie!		Hoe	noem	je	en	raadselachtige	kerst?	(het	antwoord	vinden	jullie	op	het	
einde!)	
	
	
Zondag	04/12	JOEPIEEE	DE	SINT	KOMT	
Hij	komt,	hij	komt,	die	lieve	goede	Sint…	Jullie	horen	het	al	onze	Sint	is	weer	in	het	
land!	Hij	komt	eens	kijken	of	wij	wel	brave	kabouters	zijn?	Of	is	de	leiding	dit	jaar	
misschien	niet	zo	braaf	geweest?	We	zullen	het	allemaal	te	weten	komen	op	deze	
speciale	dag!	Een	kleine	tip:	de	Sint	krijgt	graag	tekeningen,	misschien	wel	voor	een	
extra	snoepje	;)	
	
Zondag	11/12	Do	it	yourself	vergadering	à	foto	meenemen	
Trek	allemaal	jullie	overall	al	maar	aan	want	
vandaag	gaan	we	knutselen.	We	gaan	allemaal	
zelf	dingen	maken	waar	jullie	daarna	nog	van	
alles	mee	kunnen	doen!	
Omdat	we	iets	heel	speciaal	willen	maken	
moeten	jullie	allemaal	een	foto	van	jullie	zelf	
meebrengen.	Laat	die	puppyoogjes	dus	maar	
zien!	Maar	vergeet	vooral	je	creatieve	vingers	
niet.		
	
Zondag	18/12	Kerstfeestje	
Tralalalaaaa	tralalalaaa	(lees	dit	op	het	liedje	jingel	bells)	
Wij	zijn	al	helemaal	in	kerstemming!	Wat	is	er	
ook	leuker	als	kerst?	
Vandaag	houden	we	een	gezellig	maar	vooral	
leuk	kerstfeest	samen	met	alle	kabouters!	
Omdat	kerst	ook	wel	het	feest	van	de	
cadeautjes	is,	moeten	jullie	allemaal	een	
cadeautje	meebrengen	waar	iedereen	van	
ons	blij	mee	zou	zijn!	
Het	mag	niet	meer	dan	3	euro	kosten.	
Voorderest	trekken	jullie	je	kerstigste	outfit	maar	al	aan!	Laat	die	
dennenboomkostuums	maar	komen…	
	



Zondag	25/12	Het-is-kerst-dus-geen-vergadering!	
Vandaag	is	het	geen	vergadering	L	Maar	nog	iets	veel	
beter,	niet	dat	er	veel	beter	als	de	scouts	is,	maar	het	is	
vandaag	voor	echt	Kerstmis!	Doe	jullie	mooiste	kleedje	
al	maar	aan,	maak	jullie	mooiste	kapsel	en	geniet	maar	
samen	met	je	familie	van	deze	zalige	dag!	Wij	denken	
aan	jullie	wan	stiekem	zijn	wij	ook	1	grote	
kabouterfamilie.		

	
Zondag	1/1	Nieuwjaar-feesten-met-je-familie	:	GEEN	
SCOUTS	
10…9…8…7...6….5….4…3…2…1	GELUKKIG	NIEUWJAAR!	
Speciaal	voor	jullie	heeft	ook	de	leiding	een	briefje	
geschreven:	
	

Olleke,	bolleke,	rebusolleke	
Olleke,	bolleke,	knol	

Doe	de	glaasjes	nog	eens	vol	
Drink	het	uit	met	heel	veel	zwier	
‘k	wens	je	een	jaartje	vol	plezier	

	
3	dikke	kussen	van	jullie	6	kapoentjes	xxxxx	
ps:	Geen	scouts	want	wij	zijn	zelf	nieuwjaarsbriefjes	aan	het	voorlezen.	
	
Zondag	8/1	ik-duim-voor-de-leiding-vergadering!	
Vandaag	moeten	jullie	niet	naar	de	scouts	komen	maar	
gewoon	om	half	10	opstaan	en	beginnen	duimen	voor	
ons.	Wij	zijn	nu	hard	aan	het	studeren	in	de	hoop	om	
goeie	punten	te	halen!	Als	jullie	nu	de	hele	tijd	duimen	
voor	ons	gaan	onze	punten	mee	omhoog.	Dus	‘waar	
zijn	de	duimpjes?’			
	 	
VRIJDAG	13/1	Pyjama	vergadering	18u30	tot	20u30	
Vandaag	mogen	jullie	allemaal	in	jullie	pyjama	of	nog	beter	
onesie	komen!	We	gaan	lekker	gezellig	dicht	bij	elkaar	zitten	
en	genieten	van	een	goede	film.	Omdat	deze	avond	niet	
zonder	jullie	knuffel	kan,	mogen	jullie	ook	allemaal	jullie	
favoriete	knuffel	meebrengen.	Geef	hem	misschien	ook	een	
dekentje	anders	heeft	die	Meneer	Teddy	het	misschien	koud…	
	
VRIJDAG	20/1	gezelschapsspelletjes	18u30	tot	20u30	
‘We	spelen	een	spel	vandaag’	‘Van	MB’	
Joepieee,	vandaag	spelen	we	allemaal	gezellig	spelletjes	rond	het	haardvuur	met	
warme	chocomelk.	Wie	is	de	slimste	maar	ook	de	beste	kabouter	in	spelletjes?	De	
leiding	is	er	heel	goed	in,	jullie	zullen	serieus	jullie	best	moeten	doen	om	ons	te	
verslaan.	



Vergeet	allemaal	geen	spelletje	mee	te	nemen,	liefst	geen	10	want	zoveel	tijd	
hebben	we	niet	om	deze	allemaal	te	spelen!	
*Als	iemand	‘niet	ja’,	‘niet	nee’	bij	heeft,	die	gaat	sowieso	scoren	want	dat	is	een	
zalig	spel!	
	
Zondag	29/1	Ghost	rockers	vergadering	
Stap	1:	Zet	de	Karaoke	versie	van	het	liedje	Ghost	Rockers	(van	de	Ghost	Rockers)	
op.	
Stap	2:	Wacht	op	het	refrein.	
Stap	:	Zing	uit	volle	borst	mee!	
	

“Gillende	Kabouters,	zijn	zotjes!	
Spelen	op	de	scouts	dat	doen	we	wel.	
Samen	met	leiding,	
Spelen	we	vandaag	een	heel	cool	spel!	
	
Pak	maar	je	gitaar,	
En	wrijf	eens	door	je	haar	
Zondag	komen	jullie	aangesprint	
Allen	in	de	caa	haa	réééé	
DE	SCOUTS	BEGIIIIINT!”	

	
Zondag	5/2	Winterwandeling	
Meer	informatie	volgt	nog	via	mail!	Goed	in	het	oog	houden	dus.	
	
Zondag	12/2	liefdes	vergadering	

Mijn	hartje	is	lief,		
Mijn	hartje	is	mooi,	
Mijn	hartje	is	grappig,	
Mijn	hartje	is	blij,	
Mijn	hartje	ben	jij!	

Ooooh	zo	mooi,	vandaag	staat	alles	in	de	teken	van	de	liefde!	Doe	jullie	mooiste	
kledingstuk	maar	aan	want	vandaag	gaan	we	ons	om	romantische	plekken	begeven.	
Geen	zorgen	aan	jullie	mammies	en	pappies,	jullie	kleedjes	zullen	niet	vuil	worden.	
	
	
Zondag	19/2	De	slimste	kabouter	ter	wereld?	
Wie	is	de	slimste	kabouter	ter	wereld?	Iemand	die	snel,	behendig	maar	ook	een	
beetje	sluw	is..	
Zoek	die	quizboeken	al	maar	bij	
elkaar	en	studeren	maar.	De	
leiding	is	volop	voorbereid!	Wij	
lezen	niets	liever	dan	quizboeken..	
Om	deze	vergadering	goed	te	
volbrengen	is	een	bril	misschien	
wel	nodig	zodat	je	goed	de	vragen	
kan	lezen..	



Zelfgemaakte	koekjes	of	cadeautjes	helpen	altijd	bij	de	leiding…	ahhuummm..	de	
jury	bedoelen	we	natuurlijk.		
	
Zondag	26/2	K3	vergadering	

Onze	droom	zou	zijn	dat	Marthe,	Hanne	en	Klaasje	
naar	onze	scouts	zouden	komen.	Spijtig	genoeg	heeft	
Hanne	ons	laten	weten	dat	ze	net	op	die	moment	een	
concert	hebben.	Dus	maken	wij	er	gewoon	een	
spetterende	k3	show	van!	Doe	allemaal	jullie	mooiste	
k3	kleedje	aan,	zoek	die	micro	en	oefen	die	teksten	al	
maar	want	het	belooft	een	magische	zondag	te	

worden.	‘Wie	heb	ik	aan	de	lijn,	hallo	hallo?’	
	
Wist	je	datjes:	

- Wij	het	weekend	echt	super	leuk	vonden?	
- Wij	super	trots	op	de	kei	goede	beloftes	jullie	gedaan	hebben?	
- Jullie	super	goed	kunnen	rocken?	
- De	leiding	dit	beter	kan?	
- De	leiding	soms	mopjes	mag	uithalen?	
- Wij	heel	erg	uitkijken	naar	de	K3	vergadering?	
- Dat	Kriista	en	Wilder	eigenlijk	verliefd	zijn	op	k3?	
- De	meisjes	leiding	verliefd	is	op	de	jongens	van	D5R?	
- Dit	eigenlijk	een	mopje	is?	
- Wij	jullie	echt	de	beste	kabouters	ooit	vinden?	
- Wij	jullie	niet	meer	zouden	kunnen	missen?	

	
Kusjes	en	knuffels	van	jullie	leiding!	
	
Xxxxxxxxxxxxx	
	

	
	
Wapsie,	Fillie,	Kriista,	Wilder,	Drinte	en	Mops	
	
Ps	het	antwoord	is	Quizmis	



Welpen 
Gegroet	kinders	der	wolven,	hierbij	het	programma	voor	de	maanden	december,	januari	en	
februari.	Wat	we	wel	al	kunnen	zeggen	is	dat	we	gaan	wandelen	in	de	winter,	met	
sinterklaas,	iets	met	eten	klaarmaken	en	dikzakken,	achterstevoren	in	’t	Stad,	dictators	in	
Antwerpen,	iets	wetenschappelijk,	iets	met	ne	quiz,	in	een	casino,	films	en	iets	in	de	ruimte	
met	raketten	en	meteorieten	enzo,	en	wie	weet	zelfs	hier	en	daar	een	zwarte	piet	en	wat	
slecht	weer	vandaag,	wie	weet	…		
	
Zondag	04	december	9u30-12u00	-	Sinterklaas		
Goed	nieuws!	De	sint	is	alweer	in	het	land	en	wij	
hebben	speciaal	kunnen	regelen	dat	hij	met	een	
paar	Zwarte	Pieten	2	dagen	vroeger	naar	de	
scouts	komt!	Omdat	jullie	blijkbaar	zo	braaf	zijn	
geweest	dit	jaar,	gaat	Sinterklaas	extra	goed	
gezind	zijn	(en	je	weet	wat	dat	betekent:	
SNOEP!!!).	Oefen	alle	sinterklaasliedjes	nog	
maar	eens	en	zorg	maar	dat	jullie	voor	1	dag	
eens	flink	zijn	op	de	scouts	;).		

	
Zondag	11	december	9u30-13u00	-	Kookvergadering		
Wie	herinnert	zich	de	lekkere	kookkunsten	van	Chikai	en	Jacala	
op	het	weekend	nog?	Ook	al	vonden	wij	dat	heeeeel	lekker,	toch	
waren	er	veel	welpen	die	dachten	dat	ze	het	beter	konden.	
Vandaag	is	dé	dag	om	dit	te	bewijzen!	Trek	je	koksmuts	en	schort	
aan	en	leer	nog	snel	dat	ene	receptje	uit	de	Flair	van	de	mama,	
want	vandaag	zal	de	leiding	jullie	kookkunsten	eens	beoordelen!	
(zie	maar	dat	het	lekker	is!	J	)		
Deze	vergadering	duurt	tot	13u!	

	
Zondag	18	december	9u30-12u00	-	Dikke	
vriendjesvergadering		
De	welpen	zijn	allemaal	dikke	vrienden	van	elkaar,	
maar	kunnen	jullie	wel	letterlijk	dikke	vrienden	
zijn?	Omdat	50	kilo	aankomen	tegen	deze	zondag	
ons	onmogelijk	leek,	stellen	we	voor	dat	jullie	met	
z’n	allen	kussens	onder	15	lagen	kleren	proppen	
om	er	zo	dik	mogelijk	uit	te	zien.	DIKKE	pret	
verzekerd	J		
	
	
	
	



Zondag	08	januari	9u30-12u00	-	Casinovergadering		
Had	je	tien	miljoen,	wat	zou	jij	dan	doen?	Een	feestje	
bouwen	en	je	geld	opdoen?	Ah	nee,	wij	gaan	proberen	
ons	geld	te	verdubbelen	in	het	casino	natuurlijk!	Oefen	
die	pokerface	al,	want	één	slechte	zet	kan	je	al	je	geld	
kosten…		
	
	
	

Zondag	15	januari	9u30-12u00	-	Quiz	
Dat	Olga	Leyers	niet	de	slimste	mens	ter	wereld	wordt,	
weten	we	allemaal	ondertussen	wel.	Maar	wie	is	de	slimste	
welp	ter	wereld?	Dat	is	de	vraag	die	we	vandaag	gaan	
beantwoorden!	Deze	en	nog	vele	andere	interessante	
vragen	zullen	op	jullie	afgevuurd	worden	deze	zondag.		

	
Zondag	22	januari	9u30-12u00	-	Filmvergadering		
Vinden	jullie	het	ook	niet	lastig	dat	je	elke	zondag	voor	de	
scouts	uit	je	warme	pyjama	moet	kruipen	om	je	uniform	aan	
te	doen?	Wel,	vandaag	gaan	jullie	niet	moeten	klagen,	want	
jullie	mogen	gewoon	in	jullie	pyjama	naar	de	scouts	komen!	
Neem	ook	zeker	jullie	slaapzak	of	een	dekentje	mee	om	voor	
de	volle	100%	te	kunnen	relaxen.		
	
	

Zondag	29	januari	9u30-12u00	-	Achterstevoren-vergadering	
)achterstevoren	lees(	Hahahahaha	.worden	kunnen	zou	grappig	heel	weleens	dat	dat	
dachten	wij	omdat	gewoon,	lopen	achterstevoren	volledig	zal	
vandaag	van	vergadering	de,	welpen	Hallo	
	
Hallo	welpen,	de	vergadering	van	vandaag	zal	volledig	
achterstevoren	lopen,	gewoon	omdat	wij	dachten	dat	dat	
weleens	heel	grappig	zou	kunnen	worden.	Hahahahaha	(lees	
achterstevoren)		
	
Zondag	5	februari	(uren	volgen	via	mail)	-	Winterwandeling		

We	gaan	wandelen	vandaag	in	winterse	landschappen,	we	
zullen	ondergesneeuwde	gebergten	moeten	trotseren	en	
al	skiënd	of	al	langlaufend	deze	winterwandeling	moeten	
trotseren.	Met	andere	woorden:	het	is	vandaag	
winterwandeling,	hopelijk	sneeuwt	het	nog	in	februari	en	
wie	weet	passeren	we	langs	een	heuvelachtig	landschap…	
Iedereen	welkom	om	mee	te	komen	wandelen!		
Meer	info	volgt	nog	via	een	mailtje!		
	



Zondag	12	februari	9u30-14u00	-	Vergadering	in	’t	Stad	
Antwerpen	is	’t	Stad	en	al	de	rest	is	parking!	En	vandaag	
gaan	wij	’t	Stad	onveilig	maken!	Want	uiteindelijk	zijn	wij	
toch	allemaal	Antwerpse	dikke	nekken?	Ofnie?	Dus	oefen	
jullie	beste	‘plat	Antwaarps’	dialect	al	maar,	want	dat	zullen	
we	wel	kunnen	gebruiken	in	deze	wereldstad!		
Gelieve	allemaal	gepast	€3	mee	te	nemen!	Deze	
vergadering	duurt	uitzonderlijk	tot	14	uur!		

	
Zondag	19	februari	9u30-12u00	-	dictator-vergadering	
‘geef	acht,	ter	plaatse,	rust.’	
‘geef	acht,	ter	plaatse,	rust.’	
‘geef	acht,	Schijt	in	uw	broek	met	volle	kracht!’	
Vandaag	worden	jullie	allemaal	in	perfect	uniform	verwacht,	doe	jullie	haar	
al	maar	strak	naar	achter	want	vandaag	gaan	we	is	zien	wie	dat	hier	de	
grote	leider	is.	Laat	jullie	leiderskwaliteiten	maar	al	beginnen	werken…	
	

Zondag	26	februari	9u30-12u00	-	wetenschaps-vergadering	
Haal	die	labo	jas	maar	al	boven,	zoek	jullie	veiligheidsbril	snel	want	
vandaag	gaan	we	naar	de	wereld	van	de	wetenschap.	Ontploffingen,	vieze	
brouwsels	en	misschien	wel	enge	reacties!	Vandaag	gaan	we	het	allemaal	
zien	maar	vooral	uittesten!	Heb	je	een	beetje	bang?	Geen	probleem	we	
gaan	geen	testen	op	de	leiding	doen.	Of	we	testen	op	welpen	gaan	doen?	
Dat	is	nog	af	te	wachten…	

	
Zondag	5	maart	9u30-12u00	-	ruimtevaart-vergadering	
Maak	jullie	klaar	voor	vertrek,	vandaag	gaan	we	naar	de	wereld	
waar	Darth	Vader	leeft.	Haal	die	lightsabers	al	maar	boven	want	
we	gaan	enge	figuren	tegen	komen	die	ons	wel	eens	in	de	weg	
zouden	kunnen	staan.	Vergeet	jullie	zeker	niet	te	verkleden	in	iets	
ruimteachtig	zodat	we	toch	een	beetje	gecamoufleerd	zijn.	
	

Zo,	Dit	was	em	dan!	Hopelijk	zien	we	jullie	elke	week	met	veel	verschijnen	op	het	
Mertensplein	om	er	weer	een	top	zondagvoormiddag	van	te	maken.	Veel	groetjes	van	jullie	
allerleukste	leiding	xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo	
	
Wist-je-dat?		

Ø Wij	het	een	heel	leuk	weekend	vonden	met	jullie?		
Ø De	derde	en	de	eerstejaars	heel	goed	hun	belofte	hebben	gedaan	toen?		
Ø Het	bloedboek	der	welpen	misschien	toch	wel	een	flauw	mopje	was?		
Ø De	leiding	dit	toch	wel	een	heel	hard	heel	gelachen	met	dit	mopje	J	?	
Ø Wij	nu	weten	dat	de	welpen	veel	betere	moppentappers	zijn	dan	Chikai?		
Ø Jullie	nog	zeker	veel	marsepein	moeten	(ver)kopen?		
Ø Wij	nu	gaan	stoppen?		
Ø Daaaaaaaaaaaaaag!		

	
Akela	–	Baloe	–	Chikai	–	Chill	–	Jacala	–	Kaa	–	Rikki-Tikki-Tavi		



JØNGGIDSEN  
Na een topweekend en vele zalige vergaderingen staan wij de 
volgende drie maanden weer klaar met zondagen (en soms vrijdagen) 
gevuld met pret! Lees snel verder om te ontdekken wat voor leuks wij allemaal in petto hebben voor 
jullie. 

4 december van 9.30u tot 12.00u: Sinterklaas 
Zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? Wij zijn er toch niet zo zeker van… Haha 
mopje, uiteraard zijn jullie wel braaf geweest! Vergeet jullie schoen niet te 
zetten en neem vandaag een mooie tekening mee voor de sint! 

9 december van 19.00u tot 21.30u: Shopping Center vergadering  
Tijdens deze donkere dagen (winter én examens, wat?!) willen wij graag iets 
leuk doen met jullie. En zeg nu eerlijk, wie houdt er niet van eens goed te gaan 
shoppen? Wij alvast wel! Natuurlijk gaan we niet op de beste koopjes jagen, 
maar jullie zullen jullie jagersinstinct wel nodig hebben! Shop till you drop, 
ladies (en Joris)!  

16 december van 19.30u tot 22.00u: Schaatsen + FIETS + 4 euro 

Joepie! Vanavond gaan we schaatsen! Om even te ontspannen van die lastige examens, gaan we 
samen op het ijs staan klungelen. Zeker komen want dit is waarschijnlijk jullie enige kans om de 

leiding te zien vallen -  

23 december van 19.30u tot 22.00u  Kerstfilm  
Wat maakt Kerstmis compleet? We weten allemaal dat een kerstboom, 
cadeautjes en quality time met de familie het meest logische antwoord is, MAAR 
jullie vergeten iets cruciaal! Wat is Kerstmis zonder duuzend uren in de zetel 
hangen met de zaligste kerstfilms op de achtergrond? Geen Kerstmis! Wil je de 
ultimate Christmas experience beleven, zak dan af naar het Mertensplein 
vandaag! Pyjama’s en dekentjes zijn niet verboden.  

30 december: GEEN VERGADERING 

De leiding is zich volop aan het klaarmaken voor het nieuwe jaar en heeft het dus druk, druk, druk! 
Vandaag dus jammer genoeg geen vergadering /. Tot volgend jaar!  

8 januari van 9.30u tot 12.00u: Gezelschapsspelletjesvergadering 

Om te bekomen van een zot nieuwjaar en om even niet meer te denken aan de stress van het nu al 
niet meer nakomen van al je goede voornemens, gaan we vandaag nog eens old school 
gezelschapspelletjes spelen! Neem die bord- en kaartspelen van onder het stof en bereid je 
pokerface al voor.  

 



15 januari van 9.30u tot 12.00u: Amerikavergadering  
Ook al lijkt het dat die Amerikanen de laatste tijd helemaal van ’t 
padje zijn, toch is het niet allemaal om zeep! Wij geloven dat 
jullie de Amerikanen kunnen laten zien hoe het echt moet! 
Verkleed je in een Amerikaan en kom vandaag bewijzen dat jullie 
het beter kunnen dan die gekke Amerikanen. Yes, we can? Yes, 
you can!  

20 januari 19.30u tot 22.00u: Dropping + FIETS 
De jonggidsen zijn de beste in alles, maar kaartlezen en droppingen wandelen zijn toch niet jullie 
sterkste punt. Vandaag halen we de scouts in onszelf naar boven en stappen we zo snel een dropping 
uit dat zelfs Usain Bolt er jaloers op zou zijn.  

29 januari van 9.30u tot 12.00u: Spaghettivergadering  
Een hele vergadering spaghetti koken? Is de leiding nu helemaal gek 
geworden? Was er zoveel spaghetti over van de Italiaslag? Nee! Wij 
gaan vandaag namelijk alles met spaghetti doen, behalve het koken. 
Tot dan! Pasta la vista!  

5 februari: Winterwandeling 
Naar jaarlijkse traditie doen wij een winterwandeling, JOEPIE! Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd! Meer info en de uren volgen nog in 
een extra mail.  

12 februari van 9.30u tot 12.00u: Valentijn 
In de tijden van Tinderromance en Facebookliefjes, willen we terug 
naar de echte romantische liefde. Back to liefdesbrieven, stiekeme 
afspraakjes en knuffelberen. Netflix and chill? Nee hoor, van deze 
vergadering zal je de vlinders in je buik voelen!  

 

 

18 & 19 februari: Pitaslag 
Money, money, money! Must be funny in the rich man’s world! Dit weekend gaan we allemaal 
centjes verdienen om iets zot te kunnen doen op ons kamp. Oefen je tandpasta-smile al en schaaf je 
bedieningsskills maar bij, want dit weekend willen we veel poen scheppen voor ons kamp! Shiften 
worden later nog verdeeld. 

26 februari van 9.30u tot 12.00u: Groot verjaardagsfeest  
Lang zullen ze leven! Lang zullen ze leven! Lang zullen ze leven in 
de gloria! In de gloooooriiiiiaaaaaa! In de 
gloooooooriiiiiiiaaaaaaaa! HIEPERDEPIEP HOERAAAA! De leiding 
wordt vandaag allemaal 12 jaar oud en dit willen we natuurlijk 
met onze beste vriendjes vieren. Maar jullie moeten wel lief zijn 
want anders mogen jullie niet naar ons feestje komen!  



5 maart van 9.30u tot 12.00u: Just Dance vergadering 
Vandaag gooien we onze dansbenen los! Het wordt de 
meest epic dancebattle die jullie ooit al hebben 
meegemaakt. Wij zorgen voor de muziek, jullie hopelijk 
voor de dancemoves. Dit wil je toch niet missen?  
 

 

Dit was het dan voor deze drie maanden. Maar geen paniek! De leiding heeft nog heel wat leuke 
wist-je-datjes voor jullie klaarstaan. 

WIST-JE-DAT… 

¾ wij zoveel sluikreclame hebben gemaakt op ons Ikea weekend dat Ikea ons eigenlijk zou 
moeten bedanken? 

¾ Zweedse balletjes met puree super nice zijn?  
¾ Te veel Zweedse balletjes minder nice zijn?  
¾ De jonggidsen wel super nice zijn?  
¾ Lotte een nieuwe Ikea kast heeft gekocht? 
¾ We hebben gemerkt dat jullie graag kasten ineenzetten? 
¾ Jullie dit dus ook voor Lotte mogen doen?  
¾ Wij al mega veel zin hebben in het volgende boekje?  
¾ Wij gaan proberen wat meer foto’s te posten op ons Instagramaccount? 
¾ Wij nu gaan stoppen?  
¾ Grapje!  
¾ Nee, nee! We gaan nu echt stoppen. 

VEEL LIEFDE EN KUSJES EN KNUFFELS <3  

Lotte – Louise – Joris – Leonie – Lisa – Ivana  
 

 



Jongverkenners 
 

Ik ben vandaag in mijn dichterlijke bui, dus ben ik niet lui. 

Deze Taktie wordt zwoegen en zwichten, want ik ga heel de tijd dichten. 

 

 

Zondag 11/12 9u30-12u EPIC MEAL TIME 

Oh jawel! Vandaag geen ontbijt!  

Roep nu allemaal in koor en met veel jolijt, 

de volgende woorden recht uit je raam: 

HET IS EPIC MEAL TIME!! 

Verwacht geen slaatjes of iets anders gezond 

deze ochtend gaat er enkel veel vettig eten in je mond! 

 

 

 

Vrijdag 16/12 19u30-22u Pisquiz 

Iets met pis! 

Iets met een quiz! 

Weten jullie al wat het is? 

Het is de pisquiz! 

Zondag 4/12 9u30-12u Sinterklaasvergadering 

Wie komt daar nu piepen rechts van de woorden? 

Een goedheilig man van andere oorden! 

Hij komt namelijk van Spanje met de stoomboot 

en weldra zitten jullie allemaal bij hem op de schoot. 

Laten we hopen dat hij in zijn boek geen enkele naam leest 

Want dan zijn jullie allemaal braaf geweest. 

Dan krijgen jullie pakjes en snoep van sinterklaas 

en keren jullie naar huis met een maag vol speculaas! 

 

 



Vrijdag 23/12 19u30-22u Kerstfeestje 

Ho ho ho het is weer die tijd van het jaar 

Het is al heel koud en de kerstboom staat klaar 

En hoe had het ook anders gekund: 

jullie topleiding heeft jullie een kerstfeestje gegund! 

Wat moet je meenemen: een pakje ter waarde van 5 eurotjes 

Zo krijgt iedereen leuke cadeautjes 

Wat mag je nog niet vergeten 

5 euro voor het drinken en eten! 

 

Vrijdag 13/1 Schaatsen  

Vandaag gaan we schaatsen 

Maar meer info zullen we nog wel in een mail plaatsen 

 

Vrijdag 20/1 19u30-22u Just Dance 

Omdat wij niet houden van regen en koude, 

gaan we deze avond een danswedstrijdje houden 

Dus kom allemaal af en test uw kansen! 

Vandaag gaan we zien wie het beste kan dansen! 

 

 

Zondag 29/1 9u30-12u Jongens worden meisjes 

Wij lezen al weken Sten zijn gedacht  

en hij heeft wat twijfel over zijn geslacht.  

Daarom hebben wij een oplossing voor al zijn dromen: 

Hij (en jullie allemaal) moeten vandaag als een meisje 
naar de scouts komen! 

 

 

 

 



Zondag 5/2 Winterwandeling 

Deze zondag gaan we een winterwandeling maken  

Hopelijk moet Lars hier niet bij braken.  

Dus zet je stapschoenen klaar en verwijder je eelt! 

Meer info wordt nog wel doorgemaild. 

 

Zondag 12/2 9u30-12u Valentijn 

Yeeeey, vandaag is het bijna valentijn!!!  

En dat vinden wij natuurlijk zeer fijn 

Want deze vergadering is ook met de jonggidsen 

en dus hebben jullie eindelijk is de kans om met hen te titsen! 

Dus kam je haren, doe wat parfum op en zorg dat dat ene 

meisje je lust: 

en misschien wordt er wel op een zondagmorgen gekust… 

18/2-19/2 Pitaslag 

Dit weekend laten we heel Borsbeek en omstreken smullen 

En proberen we zoveel mogelijk maagjes te vullen! 

Maak je familie al maar warm, of zelfs heel de Belgische natie 

Maar we komen later nog wel met meer informatie. 

 

25/2-26/2 Filmmarathon 

Goed nieuws beste vrienden en filmfanaten 

Deze avond gaan we is ne goeie filmmarathon doen met al uw scoutsmaten 

Hoelang dat gaat duren en de precieze uren 

Zullen we nog wel via mail naar jullie ouders doorsturen! 

Wist je dat? 

- Er geruchten zijn dat Lars op weekend gewoon moest kotsen van Gysbrecht zijn kop 

- door zoveel poëzie geraken de wist-je-datjes er bijna niet meer op 

- Er op de foto bij de jongens-worden-meisjesvergadering 2 van uw mannelijke leiding staan 

- De taktie is nu gedaan / 

Veel groetjes van je topleiding! 

Robin maal twee Femke maal twee Nathan  Lieselot  Lukas 



GIDSKES 
JOOWWWWWWWWWW GIDSKES! Hebben jullie weer zin in nieuwe vergaderingen? Na ons zalig weekend 
hebben we weer een leuke planning voor jullie klaar staan. Met de examens in het vooruitzicht 
zorgen wij voor vrijdagavonden vol plezier! En zelfs een hele week… Yes, leefweek, here we come! 
Deze keer ook speciaal een lange taktie tot maart. Zo kunnen jullie alles al zeker vrij houden! 

Vrijdag 9 december van 19u30 tot 21u30  
Disneyvergadering 
 
Wat mijn favoriete Disneyfilms zijn? Oei, dat zijn er te veel 
om op te sommen…! Wat zijn jullie lievelingsfilms van 
Disney? Om die vraag te beantwoorden, komen jullie best 
verkleed in een Disneyfiguur naar het Mertensplein. Laat 
je fantasie de vrije loop, maar kom verkleed! Dan gaan we 
vandaag tonen aan de (weliswaar overleden) Walter 
Disney dat zelfs in 2016 Disney nog steeds actueel is.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag 16 december van 19u30 tot 21u30 
Nightgames @ fort B’beek 
 
Nightgames op het fort van Borsbeek zegt al genoeg denk ik? Doe donkere, warme 
kleren aan en dan gaan we verschillende originele sluipspelletjes en dergelijke 
spelen in het donker op het fort! Wij zijn alvast benieuwd wie heel het fort door 
kan sluipen zonder gezien te worden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vrijdag 23 december van 19u30 tot 21u30 
Kerstfeestje 
♪ “Oh, denneboom ♫ Oh, denneboom ♫ 
Wat zijn je takken wonderschoon 
♫ Ik heb je laatst in 't bos zien staan 
Toen zaten er nog geen kaarsjes aan ♪ 
Oh, denneboom ♫ Oh, denneboom ♫ 
♪ Wat zijn je takken wonderschoon” 
 
Oefen maar al op deze Kerstliedjes want die ga je vanavond zeker nodig hebben! Je moet ook 
allemaal een klein cadeautje meebrengen van maximaal 5 euro. Dan maken we er vanavond een 
gezellige avond van met veel pret en hopelijk ligt er tegen dan al sneeuw! #Wittekerst 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag 13 januari van 19u30 tot 21u30 
Vrijdag de 13e vergadering 

Zoals de slogan van ‘den hema’ het zegt: “What’s the worst that could 
happen?”. Wel, vandaag kan er heel veel ergs gebeuren aangezien het vrijdag 
de 13e is... Zijn jullie stiekem bang van zwarte katten of ontwijken jullie ladders 
zodat jullie er zeker niet onder hoeven te wandelen? Wij denken er ook zo 
over en hadden daarom het geweldige idee om onze gidsenpowers te 
raadplegen om deze vrijdag de 13e te overleven. Nog beter zelfs, misschien 
kunnen we op deze manier deze vreselijke fabel wel doen verdwijnen. 



Vrijdag 20 januari van 19u30 tot 21u30 
Just Sing & Dancestar vergadering 

Just Sing & Dancestar vergadering?! Wie heeft er nog meer uitleg nodig? 
Vandaag gaan we dansen en zingen maar ook zingen en dansen. Trek dus 
zeker uw beste dansschoenen aan en warm jullie stemmen maar al op. Als 
je nog niet uit de titel kunt afleiden wat we vandaag gaan doen, moet je 
zeker komen. Als je al wel uit de titel kan afleiden wat we gaan doen, moet 
je ook zeker komen. Één ding is in elk geval wel zeker: ER ZAL GEZONGEN 
EN GEDANST WORDEN VANDAAG! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zondag 29 januari van 9u30 tot 12u00  
Soowpvergadering 
 
Hebben jullie al gehoord dat de Frank uit thuis ruzie zou 
hebben met simonneke omdat ze een affaire zou hebben 
met den benny uit familie? En blijkbaar zou Véronique 
Van Den Bossche boos zijn op Peter omdat hij weer was 
gaan rijden met de moto samen met de Waldek. En Kaat 
zou blijkbaar danslessen volgen bij louiseke van familie 
en daar zou Trudy dan weer niet gelukkig mee zijn. 
Kunnen jullie nog volgen? Het is ene grote soowp voor ons want wij zijn niet meer mee ondertussen. 
Willen jullie nu ook zo graag weten hoe alles juist in elkaar zit en welke soowp gewoon de beste is? 
Wel, deze zondag kunnen jullie wel is een antwoord krijgen op al jullie soowpvragen.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 5 februari 
Winterwandeling 
 
Vandaag moeten jullie niet jullie dansbenen insmeren, maar wel 
jullie stapbenen. We gaan namelijk op onze jaarlijkse 
winterwandeling! We kunnen al zeker zeggen dat het super plezant, 
gezellig en vooral winters wordt. Meer informatie volgt nog via 
mail.  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zondag 12 februari - vrijdag 17 februari 
LEEFWEEK  
 
4 mama’s en een papa, dat kan toch niet? TOCH WEL!                                                                               
Deze week vervangen wij jullie teerbeminde 
mammies en pappies door niemand minder dan 
onszelf… Jullie mogen een weekje komen logeren bij 
ons thuis, het lokaal dus. Met andere woorden komen 
jullie een weekje op de scouts wonen. Wij zullen jullie 
bokes smeren, helpen met huiswerk, entertainen na 
het huiswerk, u in uw bedje steken, een nachtzoentje 
geven, jullie met veel liefde wakker maken,... Kortom 
zijn wij deze week, nog meer dan anders, jullie steun 
en toeverlaat en rots in de branding. Verdere 
informatie zal nog gecommuniceerd worden naar 
jullie en jullie ouders.  
 
 



Zondag 26 februari 09u30 tot 12u00 
Ontbijtvergadering  

Eten en scouts, meer moet er in het leven 
eigenlijk toch niet zijn? Deze twee 
gecombineerd is dus een match made in 
heaven! Jullie mogen in jullie pyjama, sloefen, 
knuffel, … en met een dekentje of een slaapzak 
naar de scouts komen. Aan ontbijt hoeven 
jullie vandaag niet te denken, want daar 
zorgen wij voor. Gelieve ook 3 eurootjes mee 
te nemen, zodat wij jullie met heel veel en heel 
lekker eten in de watten kunnen leggen.            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zondag 5 maart van 9u30 tot 12u00 
Fat Bastard vergadering  
 
“Yo mama so fat she puts on her belt with a boomerang.”  
“Yo mama so fat she's got more Chins than an Asian phone book.” 
“Yo mama so fat when she goes swimming the whales start 
singing "We are Family”.” 

Laten we ons vandaag verplaatsen in de schoenen van Yo 
mama. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom? Om ons volledig 
te kunnen inleven, is het natuurlijk noodzakelijk dat we onszelf 
veel dikker en breder maken. Jullie weten dus wat je te doen 
staat. Steek zoveel mogelijk kussens, dekens en alles wat jullie 
dikker kan maken in jullie kleren en wordt een fat bastard.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wist-je-datjes: 

- Wij het weekend echt zalig vonden? 
- Wij jullie ook echt zalig vonden in jullie 

verkleedkleren? 
- De marsepeinverkoop een groot succes was? 
- Wij trots waren dat er kei veel gidsen waren? 
- De leefweek echt ZALIG gaat worden? 
- De slogan van ‘den hema’ echt geweldig is? 
- Ik hier echt zelfs luidop met heb moeten lachen? 
- Wij als ‘jeugd van tegenwoordig’ nog steeds graag 

ons eigen ding doen? 
- Wij daarom een woordzoeker hebben voor jullie? 
- Wij #trendzetters zijn? 
- GE NOG STEEDS MOET VERWITTIGEN ALS GE NIET 

KUNT KOMEN OP ZONDAG! 
- Wij ondanks de grote letters hierboven niet boos 

zijn op jullie maar dit gewoon duidelijk willen 
maken aan jullie? 

- Wij hopen dat het nu duidelijk is? 
 
XOXO, 
de leiding – Jorne, Jolien, Sita, Stien, Lisbeth  
 

 



VERKENNERS	
	
Holler!	
Hier	zijn	we	weer	met	drie	maanden	pret	in	het	vooruitzicht!	Met	het	oog	op	de	feestdagen	
willen	wij	jullie	alvast	een	vrolijk	kerstfeest	en	een	gelukkig	nieuwjaar	wensen!	Wij	hopen	
dat	de	Sint	en	de	Kerstman	goeie	rapporten	meebrengen	voor	jullie,	en	voor	onszelf	ook	
alstublieft	dankuwel!	Dit	gezegd	zijnde	kijken	wij	erg	uit	naar	de	komende	drie	maanden,	
maar	niet	heus,	want	het	zijn	examens!	Hoera!		
	
Xoxo		

	
Zondag	4/12	9:30	tot	12:00	Sinterklaas	
Onze	goede	vriend	de	Sint	is	in	het	land!	Zalig!!!	Speciaal	
uit	Spanje	te	paard	overgevlogen	naar	het	Mertensplein	
en	dat	allemaal		voor	onze	(Stoute)	verkennertjes.	We	
zullen	is	zien	of	Zwarte	Piet	ne	grote	zak	heeft,	met	al	
die	GIGANTISCHE	verkenners	van	ons.		
		

	
Vrijdag	9/12	20:00	tot	22:30	Harry	Potter-vergadering	
Vandaag	gaan	we	meer	te	weten	komen	over	Harry	Potter.	Dat	jullie	Emma	Watson	allemaal	
een	heet	wuveke	vinden,	dat	wisten	we	al,	maar	er	is	nog	meer	te	vertellen	over	die	8	films!	
Als	jullie	denken	dat	jullie	er	alles	van	afweten,	man,	dan	hebben	jullie	het	helemaal	mis.	Wij	
hebben	namelijk	de	slimste	potter	binnen	onze	leidingsploeg,	rara,	wie	van	ons	is	het	?		

	
Vrijdag	16/12	20:00	tot	22:30	Kasavond		
Vanavond	gaan	we	gamen,	ook	wel	kassen	
genoemd	door	de	jeugd	van	tegenwoordig.	Wie	
van	jullie	kan	ons	kloppen	met	jullie	skills	in	Just	
Dance,	wii	sport,	Fifa,	Sing	Star	en	Mario	Kart?	U	
weze	gewaarschuwd,	wij	zijn	professionals!			
	

		
Vrijdag	23/12	Mystery	Christmasdinner	
Vandaag	gaan	we	samen	Kerstmis	vieren,	maar	of	het	een	
vrolijk	Kerstfeest	wordt,	daar	zijn	we	nog	niet	zo	zeker	
van!	Tun	tun	tuuuun	(dramatische	orgelmuziek)!	Meer	
info	volgt.		
		
Vrijdag	13/01	20:00	tot	22:30	Pokeravond	
Voor	ene	keer	mogen	jullie	eens	een	gokje	wagen	in	het	
superfancy	casino	op	het	Mertensplein.	MAAR:	wij	zijn	
een	stijlvol	casino!	Dus:	suit	up,	zet	die	staalharde	
pokerface	op	en	bereid	u	voor	op	een	glamoureuze	avond	pokernight!		
	
Vrijdag	20/01	20:00	tot	22:30	Nachtspel	



De	dagen	worden	weer	langer,	dus	nu	is	de	moment	om	nog	snel	een	echt	nachtspel	te	
spelen.	Komt	allen	met	uw	cameo-frak	en	ghilliesuit	aan,	en	poetst	uw	nachtbril	nog	eens	op	
voor	een	topavond!	
	
Zaterdag	28/01	20:00	tot	9:00	Filmnacht	
Aangezien	de	leiding	het	studeren	voor	de	examens	compleet	beu	is,	gaan	we	vanavond	nog	
eens	goed	ontspannen	met	een	filmpke,	een	colake	en	een	chipke.	Wa	hedde	nog	meer	
nodig?	Een	hoop	verkenners	om	de	pret	mee	te	delen	natuurlijk!	Dus	komt	allen	maar	af	
naar	het	lokaal	vanavond.	Meer	info	over	de	uren	volgt	nog.	Ps:	onesies	of	plushen	
teddybeer-pyjama’s	zijn	pluspuntjes!	
	
Zondag	05/02	Winterwandeling	
Vandaag	gaan	we	met	heel	de	scouts	nog	eens	genieten	van	de	natuurlijke	schoon	van	
Vlaanderen,	hoera!	Waarheen	we	trekken,	dat	weten	we	nog	niet,	maar	dat	het	plezant	
wordt,	dat	kunnen	we	jullie	wel	verzekeren!	Meer	informatie	volgt	nog.	
	
Zondag	12/02	Valentijnsvergadering		
Het	is	binnen	enkele	dagen	weer	Valentijn.	Valentijn	is	een	katholieke	feestdag,	gebaseerd	
rond	de	legende	van	de	Heilige	Valentijn,	die	heilig	verklaard	werd	in	496	door	Paus	
Galesius.	Nu	dat	we	allemaal	iets	bijgeleerd	hebben	kan	ik	u	verzekeren	dat	de	vergadering	
zeker	niet	zo	saai	zal	zijn	als	dit	tekstje!	
	

	
	
Zondag	19/02	Sportvergadering	
Ooit	al	eens	gedroomd	om	professioneel	Curling	speler	te	worden?	Heb	jij	al	eens	een	live	
Hornussen	wedstrijd	mee	willen	maken?	Zin	om	eens	achter	een	bol	kaas	aan	een	steile	
helling	af	te	lopen	in	de	Cotswolds?	Dan	heb	ik	goed	nieuws,	want	vandaag	is	het	
Sportvergadering,	kom	dus	zeker	maar	af.	
	
Zondag	26/02	SO-vergadering	
Is	zwangerschap	een	SOA?	Is	het	normaal	dat	er	ineens	haar	op	je	tong	groeit	als	je	ouder	
wordt?	Hoeveel	SOA’s	heeft	Mazze	exact?	Vandaag	gaan	we	de	antwoorden	vinden	op	al	
deze	vragen	en	meer,	dus	kom	zeker	af!	
	



	
	
Zondag	5/03	WOI-vergadering		
Zoals	onze	overgrootvaders	ooit	ons	land	(of	toch	een	deeltje	ervan)	verdedigden	tegen	den	
Duits,	zo	zullen	wij	vandaag	ten	strijde	trekken.	Tegen	wie	weten	we	nog	niet,	maar	tegen	
deze	zondag	zullen	we	wel	iemand	hebben	gevonden.	Dus	pakt	allemaal	uw	schop	mee	en	
poetst	u	klakkebuis	op,	want	vandaag	gaan	we	zoals	in	den	goeie	ouwen	tijd	oorlog	voeren!	
	
Wist-je-datjes	?:	
	

- De	Harry	Potter	vergadering	geen	voorstel	van	Raf	was?	
- De	Lars	vrij	goed	is	in	poker?	
- Wij	jullie	veel	succes	wensen	met	jullie	examens?	
- De	leiding	echt	geen	zin	heeft	in	de	examens?	
- De	Mazze	(hopelijk)	geen	SOA’s	heeft?	
- Wij	dat	eigenlijk	niet	zeker	weten?	
- De	kerstvergadering	kei	tof	gaat	worden?	
- En	ook	wel	spannend?	
- Het	laatste	voorbeeld	bij	de	sportvergadering	een	echte	wedstrijd	is?	
- Anneleen	en	Hannah	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	geen	horrorfilms	willen	zien	

op	de	filmnacht?		
	
Tot	het	volgende	boekske!	
	
Lars,	Brent,	Raf,		Anneleen,	Victor	en	Hannah	
	
	



Adressenlijst 2014 - 2015

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03/484.69.20 0495/51.33.07
Hannelore Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/59.13.80
Daan Mesens Corluylei 43B 2150 Borsbeek 03/295.57.06 0486/11.54.55
Yana Armirotto Jan Goovaersstraat 41 2150 Borsbeek 0486/25.91.52
Tim Boumans Dokter Van de Perrelei 15 2140 Borgerhout 0486/88.04.02

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Elly Wilri Louis Huybrechtsstraat 4 2150 Borsbeek 03/295.55.78 0476/73.21.56
Helena Dhulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0491/14.62.00
Lien Van Kerschaver Schanslaan 3 2150 Borsbeek 03/322.20.27 0479/62.03.06
Lies Van Aert Mertensstraat 22 2150 Borsbeek 03/366.09.80 0474/73.84.89
Robbe Van Baarle Lanteernhofstraat 131 2100 Deurne 0476/99.48.42
Tuur Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0476/22.70.60

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Marijana Lipovac Unitaslaan 124 2100 Deurne 03/272.51.99 0488/29.07.38
Veerle Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0497/42.81.11
Tim Wuyts Vlaamse Gaaistraat 5 2530 Boechout 03/272.31.26 0484/37.87.96
Jasper Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.29.73
Willem Van Mechelen Corneel Smitslei 14 2150 Borsbeek 03/366.30.52 0499/11/99.57
Matthias Mevis August Van Putlei 166 2150 Borsbeek 0488/10.52.24
Tibo Wilri Louis Huybrechtsstraat 4 2150 Borsbeek 0478/70.15.12

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Leonie Van Boxem Sint-Rochusstraat 15 2100 Deurne 03/321.37.05 0494/20.35.67
Lisa Kamperdijk Louis Huybrechtsstraat 17 2150 Borsbeek 03/366.41.58 0496/76.48.74
Ivana Lipovac Unitaslaan 124 2100 Deurne 03/272.51.99 0488/29.07.39
Joris Simkens Karel Govaertsstraat 23 2100 Deurne 03/322.09.87 0474/06.20.28
Lotte Vrancken Te Boelaarlei 61 2140 Borgerhout 03/297.18.84 0478/92.41.22
Louise Van Kerrebroeck Herrystraat 10 2100 Deurne 03/663.89.23 0491/73.88.31
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Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Femke Stroobants Eugeen Verelstlei 16 2150 Borsbeek 03/366.47.50 0487/34.51.32
Nathan Weyn Hulgenrodestraat 68a 2150 Borsbeek 03/322.21.14 0470/50.78.50
Lieselot Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/58.08.29
Robin Smets August van Putlei 7 2150 Borsbeek 0471/52.87.51
Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek 0476/06.49.23
Femke Galliaert Hulgenrodestraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0468/31.96.33
Lukas Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0471/24.52.82

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Jorne Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.32.75
Jolien Meukens Jozef Reusenslei 59 2150 Borsbeek 03/322.42.15 0475/59.04.61
Sita Impens Dieseghemlei 39 2640 Mortsel 03/271.08.03 0483/46.09.45
Stien Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0493/76.41.91
Lisbeth Borms Wouter Haecklaan 16 2100 Deurne 03/294.38.45 0488/18.47.69

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Hannah Van Mechelen Corneel Smitslei 14 2150 Borsbeek 03/366.30.52 0494/92.51.44 
Victor Verhaegen Wenigerstraat 45 2150 Borsbeek 03/322.87.43 0484/66.20.68
Anneleen Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0495/25.80.11
Brent Parys Sprinkhaanstraat 39 2150 Borsbeek 0478/30.50.59
Lars Galliaert Hulgenrodenstraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0485/78.48.40
Raf Boumans Dokter Van de Perrelei 15 2140 Borgerhout 03/236.04.76 0487/26.69.40 

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Liedewei Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0496/30.96.22
Margot Huysmans August Van Putlei 31 2150 Borsbeek 03/322.74.76 0488/31.41.91
Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0472/48.72.45

Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 03/322.85.22 0472/32.47.72 
Pieter Vereycken Karel Soetelaan 103/2 2150 Borsbeek 0474/56.86.43 
Joren Van De Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76
Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 03/322.42.30 0474/36.24.60

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Geert Van de Laar August Van Putlei 129 2150 Borsbeek 0485/62.35.58
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Femke Stroobants Eugeen Verelstlei 16 2150 Borsbeek 03/366.47.50 0487/34.51.32
Nathan Weyn Hulgenrodestraat 68a 2150 Borsbeek 03/322.21.14 0470/50.78.50
Lieselot Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/58.08.29
Robin Smets August van Putlei 7 2150 Borsbeek 0471/52.87.51
Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek 0476/06.49.23
Femke Galliaert Hulgenrodestraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0468/31.96.33
Lukas Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0471/24.52.82

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Jorne Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.32.75
Jolien Meukens Jozef Reusenslei 59 2150 Borsbeek 03/322.42.15 0475/59.04.61
Sita Impens Dieseghemlei 39 2640 Mortsel 03/271.08.03 0483/46.09.45
Stien Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0493/76.41.91
Lisbeth Borms Wouter Haecklaan 16 2100 Deurne 03/294.38.45 0488/18.47.69

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Hannah Van Mechelen Corneel Smitslei 14 2150 Borsbeek 03/366.30.52 0494/92.51.44 
Victor Verhaegen Wenigerstraat 45 2150 Borsbeek 03/322.87.43 0484/66.20.68
Anneleen Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0495/25.80.11
Brent Parys Sprinkhaanstraat 39 2150 Borsbeek 0478/30.50.59
Lars Galliaert Hulgenrodenstraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0485/78.48.40
Raf Boumans Dokter Van de Perrelei 15 2140 Borgerhout 03/236.04.76 0487/26.69.40 

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Liedewei Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0496/30.96.22
Margot Huysmans August Van Putlei 31 2150 Borsbeek 03/322.74.76 0488/31.41.91
Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0472/48.72.45

Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 03/322.85.22 0472/32.47.72 
Pieter Vereycken Karel Soetelaan 103/2 2150 Borsbeek 0474/56.86.43 
Joren Van De Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76
Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 03/322.42.30 0474/36.24.60

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Geert Van de Laar August Van Putlei 129 2150 Borsbeek 0485/62.35.58
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