Hopper winkel

HOPPER WINKEL
Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper
winkels vind je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van
te maken.
We richten ons tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het
geschikte materiaal zoekt. De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een
coole zaklamp, een kompas, stafkaart of degelijk schoeisel ? In de Hopper
winkels vind je al wat je nodig hebt!
Jeugdgroepen, verenigingen, besturen, … kunnen bij Hopper terecht voor
groot kook- en kampmateriaal, zoals tenten, shelters, klaptafels en banken, grote
kookpotten, bijlen, zagen,....
Verder verdeelt Hopper ook allerlei nuttige publicaties over jeugdbewegingwerk,
kampadressen, vorming enzovoort. Uiteraard is ook het officiële scouts- en gidsenuniform
enkel en alleen bij Hopper (en nog enkele erkende verdelers) verkrijgbaar.
Hopper Winkel wordt gerund met duidelijke principes! Zo gaat service bij ons vóór op het
commerciële zakendoen en puur winstbejag. Veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn bij ons
bijzondere aandachtspunten.
Het materiaal dat wij aanbieden wordt prijs- en
kwaliteitsbewust uitgezocht voor het spel van de jeugdbeweging. We vinden het eveneens
belangrijk om geen handel te voeren met landen waar kinderarbeid bestaat en kopen onze
producten elders, ook al is het dan soms duurder.
Van deze marketing wordt echt niemand rijk: wie bij
Hopper koopt steunt de jeugdbeweging.
Hopper Winkel Antwerpen

Voorwoord

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 hoop geweldige kampen! 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 verkenners: 16 tot 31 juli
2de jaars gidsen en verkenners: 17 tot 31 juli
Gidsen: 13 tot 30 juli

Zondag 10 mei 2015 is het jeugddag in Borsbeek,
die zal doorgaan van 13u tot 17u in het
Gemeentepark van Borsbeek. Die dag zullen het ’s
morgens geen vergaderingen zijn, maar onze
leiding is wel aanwezig op de jeugddag. Meer
informatie volgt later nog, maar het is alvast een
aanrader!
Maandag 25 mei 2015 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 verrassingsstandje van
de givers!
De laatste vergadering van het jaar, 28 juni 2015, 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 16u30 op het Mertensplein. Meer informatie en
de mogelijkheid om in te schrijven, kan je verder in het boekje vinden. 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 19 september
2015 vanaf 14u op het Fort 3 te Borsbeek!
Tot dan!
De groepsleiding,
Wilma, Joris en Elisabet

Beste ouders, sympathisanten, …
Graag willen we jullie allemaal uitnodigen op de laatste activiteit
van onze groep, dit jaar:

een gezellige BBQ op zondag 28 juni !!

Nadat de groep een hele dag op uitstap is geweest met jullie kids, verwelkomen we jullie graag voor
een heerlijke BBQ.
U bent allen welkom voor een aperitief vanaf 16u30. De kids komen terug vanaf 17u. Als iedereen er
is, zal het buffet opengaan.
Inschrijven kan tot zondag 21/6 via de website www.scoutsborsbeek.be of via onderstaand
inschrijvingsstrookje te bezorgen aan de groepsleiding. Indien u betaalt vóór 21/6 op rekeningnummer
BE80 7331 0630 7077 met vermelding van "uw naam" dan krijgt u een gratis aperitief bij aankomst!
Deze BBQ wordt georganiseerd door de Vriendenkring. Wij, zij
het oudercomité van de scoutsgroep dat instaat voor het
onderhoud van de lokalen. Twee jaar hebben we de ramen
vernieuwd nadat er veel vandalisme was geweest. Momenteel
zijn we aan het kijken voor enkele grotere werken te realiseren.
Zo onderzoeken we wat het kost om de elektriciteit te
vernieuwen en de verwarming te optimaliseren. Wij willen jullie
alvast bedanken voor jullie aanwezigheid en steun aan onze
groep.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze BBQ!
Vanwege de voltallige groep Scouts & Gidsen Borsbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ……………………………………………………………………, schrijf in voor de groeps BBQ op zondag 22/6 en ik
bestel:
Basispakket groenten : …….. (1stuk / persoon @ 6€)
Vlees: Worst:
…….. x 2€/stuk = ………€
Kipsaté:
………x 3€/stuk = ………€
Biefstuk:
………x 4€/stuk = ………€
Scampibrochet: ………x 3€/stuk = ………€
Vegiburger:
………x 3€/stuk = ………€
Voor de kids : Hotdog ………x 2€/stuk = ………€

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

KAPOENEN
Ooooh, het is al weer de allerlaatste Taktie van het jaar  Maar er komen nog
superleuke vergaderingen aan en niet te vergeten, ons KAMP! 
Zondag 03 mei van 9:30 – 12:00
Zwemvergadering Arena!
“Spitter spetter spater lekker in het water, ga maar vast naar huis, ik
kom een druppel later!” Zoals Alfred Jodocus Kwak het zong, gaan
wij vandaag te water gaan! Hohoho de leiding heeft er al zin in! Wat
jullie uiteraard niet mogen vergeten : Handdoek om jullie helemaal
mee te kunnen afdrogen, zwembroek, zwempak, eventueel zeep,
dit alles in een stevige rugzak, zodat wij als echte scouts te voet
kunnen naar het zwembad  We vragen wel aan de mama’s en
papa’s om hun kapoen om 12u00 aan het Arena-zwembad te
komen halen, want na al dat zwemmen zullen ze moe zijn!
Wat jullie zeker niet mogen vergeten is 1,5 euro! Moesten jullie
watervrees hebben is dit geen probleem want wij spelen maar al te
graag mee in het warme ondiepe water! Ook voor kapoentjes die
niet graag zwemmen is er leiding die mee aan de kant blijft zitten.
Zondag 10 mei van 13u00 – 17u00
Jeugddag
Het is een heel speciale dag vandaag: de JEUGDDAG van Borsbeek. Jullie moeten niet naar
het scoutsplein komen vandaag, maar naar het gemeentepark achter Ter Smisse. Er zullen
heel wat leuke activiteiten zijn, maar die gaan we nog niet verklappen… 
Zondag 17 mei van 9u30 – 12u00
Hoe vettiger, Hoe prettiger
Vandaag gaan we vuile spelletjes spelen! Ketchup zal
eventjes niet om te eten zijn tijdens deze vergadering… Doe
allemaal maar heel slechte kleren aan want ze zullen heel
vies worden! We verplichten jullie ook allemaal om thuis te
douchen want anders gaan jullie waarschijnlijk niet zo fris
meer ruiken na deze vergadering en dat willen wij niet hé!

Zondag 24 mei van 9u30 – 12u00
Waterspelletjes
De leiding is zo blij dat de winter gedaan is!! En nu denken jullie
waarschijnlijk: “Waarom?! Sneeuw is toch super leuk?” En daar
geven wij jullie zeker gelijk in, maar omdat het zomer is en de zon
suuuuuuuuper hard schijnt, kunnen wij WATERSPELLETJES spelen
 Neem dus jullie waterpistolen maar al klaar, want we gaan nat
worden vandaag. Bereid jullie voor op waterballonnengevechten,
glijden over zeilen, ... Wij hebben er al zin in! (Een zwembroek is
niet verplicht, maar mag altijd)
Zondag 31 mei van 9u30 – 12u00
Pyjamavergadering

Trek jullie lievelingspyjama maar aan voor deze vergadering en neem
een slaapzak mee! Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar het
gaat zeker leuk worden. Knuffels mogen ook mee, ze zullen niet vuil
worden vandaag 

Zondag 07 juni van 9u30 – 12u00
Verrassingsvergadering
Wat we vandaag gaan doen is nog een geheim, want het is
verrassingsvergadering! En niet beginnen raden hé, want jullie
kunnen het toch nooit raden  Of misschien toch wel? Ach,
jullie leiding zal het in elk geval niet verklappen dus jullie zullen
gewoon moeten komen om te zien wat de verrassing is. Hopelijk
kunnen jullie de nachtjes voor deze vergadering goed slapen en
liggen jullie niet té lang wakker, want het zal super leuk zijn! 
Zondag 14 juni van 9u30 – 12u00
Sportvergadering
Ja we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan. Vandaag gaan we bewegen.
We gaan zoveel bewegen tot ons zweet allemaal op is en
onze benen niet meer meewerken van vermoeidheid. We
gaan sporten zoals we nog nooit gesport hebben. Nu
moeten jullie niet denken dat het niet leuk wordt omdat
we zoveel gaan sporten want we gaan echt de leukste
sporten op de wereld uitoefenen. Doe jullie
‘Basketsloefkes’ maar al aan zodat wij aan iedereen
kunnen laten zien dat wij de fitste tak zijn van heel de 70.

Zondag 21 juni van 9u30 – 12u00
Hawaïvergadering
Aloha! Omdat het bijna zomervakantie is en jullie
misschien wel een reis gaan maken, gaan we ons daar
vandaag al op voorbereiden. Trek je mooiste hawaï- of
zomeroutfit aan en kom al mee genieten van het
vakantiegevoel! We gaan eventjes niet aan school
denken vandaag, dus we gaan heel veel pret hebben!
Alle soorten hemden met bloemetjes, hawaïkransen en
kleurrijke hoeden zijn toegelaten want met deze kleren
kunnen we op het strand gaan liggen in de zon met ons
lekker drankje! Hmmmmmm..
Zondag 28 juni van ??u?? – ??u??
Groepsdag + BBQ
Vandaag is het groepsdag! We gaan dus met iedereen van onze scouts samen iets leuks
doen! Wat we net gaan doen is nog een verrassing, maar het gaat superleuk worden. Dit is
ook de laatste vergadering van het jaar  Dus zeker allemaal komen! Verder info volgt nog
via brief/mail. Om het jaar allemaal samen af te sluiten, organiseert de vriendenkring
aansluitend aan de groepsdag een BBQ. Meer info vooraan in de Taktie! 

WIST-JE-DAT…
-

Wij al erg uitkijken naar het kamp?
Wij nog niet gaan verklappen wat het kampthema is?
Het zeker heeeeel leuk gaat worden?
Wij op kamp gaan van 25-31 juli?
Dit nog heel ver weg lijkt?
Dit eigenlijk niet zo heel ver weg meer is?
Onze scouts de prijs van ‘beste scouts van de wereld’ heeft gekregen?
Dit eigenlijk niet waar is omdat deze prijs niet bestaat?
Als deze prijs zou bestaan onze scouts deze wel zou winnen?

Kusjes en Knuffels van jullie leiding ! Elly, Jorne, Leonie, Pieter-Jan en Helena

Allerliefste kabouters,
Het is alweer tijd voor het laatste boekje van het jaar! Ooooooooohhh    
Maar voor we ongelukkig kunnen zijn omdat het jaar voorbij is, hebben wij nog superleuke
vergaderingen voor jullie klaarstaan! Eeeeennn, als het jaar bijna voorbij is, wilt dat
natuurlijk ook zeggen dat het kamp er bijna aankomt! Hebben jullie er ook al zoveel zin in??
Wij kunnen echt niet wachten! WANT HET GAAT
ONGELOOFLIJKSUPERMEGAFANTASTISCHLEUK WORDEN!!!

ZATERDAG 25april: 10u-15u: Wouterdag
Ondertussen kennen jullie elkaar al heel goed, maar hoe goed kennen
jullie de welpen en kabouters van andere scoutsen? Vandaag gaan we
samen met hen spelletjes spelen zodat we nog meer vriendjes kunnen
maken! Hoera! Jullie krijgen nog een brief met daarin alle informatie.

Zondag 3mei: 9u30-12u: We spelen een spel vandaag…van MB!
Normaal gezien zouden we deze vergadering in het vorige boekje al
gespeeld hebben, maar omdat jullie toen met heel weinig kabouters
waren ging dat niet. Daarom spelen we ons superleuke spel vandaag!
Jippiee!

Zondag 10mei:13u-17u: Jeugddag Borsbeek
Vandaag organiseert Borsbeek voor alle kinderen een superleuke Jeugddag. Op deze dag
kunnen alle kinderen van Borsbeek en van alle jeugdbewegingen in Borsbeek naar het
Gemeentepark (achter Ter Smisse) komen om daar allerlei leuke activiteiten te doen. Welke
activiteiten dat juist zijn, houden we nog even geheim, maar we kunnen wel al verklappen
dat het thema Hollywood zal zijn! Hopelijk zien we jullie allemaal daar met al jullie vriendjes
en vriendinnetjes!

Zondag 17mei: 9u30-12u: Hoe vettiger hoe prettiger
Dat jullie af een toe het varken al eens kunnen uithangen,
weten we allemaal. Maar vandaag mogen jullie dit eens een
hele vergadering lang doen! Joepie!! We gaan ons vandaag
eens écht vuil maken, dus doe zeker slechte kleren aan!

Vrijdag 22mei: 19u-21u: Levend weerwolven
Omdat jullie zo graag Weerwolven van Wakkerdam spelen, gaan we dat vandaag eens
helemaal zelf spelen. Bereid je dus al maar voor om een weerwolf, een heks of cupido te
worden!!

Vrijdag 29mei: 19u-21u:
Techniekenvergadering (hangar)
Vinden jullie het ook zo cool hoe de oudste
takken zo goed kunnen sjorren? En willen
jullie dat ook leren? Dan moet je vandaag
zeker komen, want we gaan jullie de eerste
technieken al aanleren! Wees er maar
zeker van dat wij ook iets cool hebben
gemaakt op het einde van de vergadering!
Omdat al het sjormateriaal op het fort ligt,
spreken we vandaag af aan de hangar!

Vrijdag 5juni: 19u-21u: VERJAARDAG MARGOT 
HIP HIP HOERA! Vandaag is Margot jarig!  Hoe we dit gaan
vieren is nog even geheim, maar het wordt in ieder geval
een topvergadering!

Vrijdag 12juni: 19u-21u: VERJAARDAG EVELIEN 
En nog een keer HIP HIP HOERA! Want morgen is Evelien
jarig! 
Om dit te vieren, wilt Evelien graag nog eens samen een

leuke film kijken! Neem dus zeker allemaal gezellige kussens en dekentjes mee en wie weet
zorgen wij wel voor een lekker hapje of drankje tijdens de film!

Vrijdag 19juni: 19u-21u: Pleinspelen
Als laatste vergadering van het jaar spelen we nog eens alle leuke pleinspelletjes! En het
wordt nog beter, want jullie mogen mee beslissen welke spelletjes we gaan spelen! Denk
dus al maar na welke spelletjes jullie het leukst vinden: dikke berta, tik tak boem, kiekeboe,
buske stamp,…

Zondag 28juni: Groepsdag + BBQ
Om het jaar goed af te sluiten gaan we vandaag een hele
dag pret maken met onze hele scouts! Naar waar we
gaan is voorlopig nog geheim, maar jullie zullen nog een
brief krijgen met alle informatie. ’s Avonds organiseert de
vriendenkring voor iedereen een super lekkere BBQ waar
ook jullie ouders kunnen komen eten! Mmmmm, lekker!
Meer info vooraan in de taktie.

WIST-JE-DATJES:
Wist je dat..










…wij jullie nog steeds de beste kabouters ooit vinden?
…wij echt ongelooflijk veel zin hebben in het kamp?
…maar ook in de vergaderingen die nog komen?
…we de verjaardag van Evelien én Margot gaan vieren?
…zij heel graag cadeautjes krijgen op hun verjaardag?
…jullie daarom altijd een tekening of iets anders mogen maken voor hen?
…wij hopen dat jullie allemaal meegaan op kamp?
…wij heel blij zijn dat het eindelijk beter weer is?

Zonnige groetjes van jullie leiding,

WELPEN
Ooooooooooooooooooooh neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, de laatste taktie van dit jaar :’( :’(
:’( :’( :’( :’( :’( :’( :’( :’( :’(
Wij, jullie leiding, weten dat jullie dit ongetwijfeld toch wel een heel klein beetje jammer
vinden. Maar wanhoop niet, want we gaan nog twee maanden superleuke dingen doen,
joehoeeee!

Zondag 3 mei (9u30 – 12u00): sport/olympische spelen
Gegroet topsporters! Vandaag testen we of jullie even goed kunnen
sporten als David Beckham, Usain Bolt, Ronaldo, Michael Jordan... Jullie
snappen het wel (en ik kan geen sporters meer verzinnen). Wees paraat
en goed opgewarmd want we gaan lekker bewegennnnn!!!

Zondag 10 mei (13u00 – 17u00): jeugddag
Vandaag geen vergadering op de scouts, maar wel jeugddag, en dat is bijna even leuk... De
gemeente heeft allemaal leuke spelletjes en activiteiten voorbereid, dus neem je vriendjes
en vriendinnetjes mee naar het gemeentepark (achter ter Smisse) en kom daar plezier
maken, joepieee!

Zondag 17 mei (9u30 – 12u00) : zwemmen (Arena!!!)
Spetter spieter spater, lekker in het water... Ja hoor, je raadt het
goed, vandaag gaan we een plonske doen in het zwembad. Wij
verwachten jullie om half tien aan het zwembad Arena in Deurne,
dus vraag maar liefjes aan de mama/papa om jullie af te zetten.
Wat jullie zeker moeten meebrengen:
- een zwembroek
- een handdoek
- 1,50 euro

Dinsdag 19 mei (21u00): ouderavond
Stuur vanavond om 21u jullie mama en papa maar naar het lokaal, want het is ouderavond.
Zo kan er lekker over jullie geroddeld worden, hehehehe!

Vrijdag 22 mei (18u30 – 20u30): dierenvergadering
Roekoe, roekoe! Miauw! Woef! Oink, oink, oink! Boeeeee! Ia, iaaa! Old
MacDonald had a farm, ia ia ooooo!!! Dag beste aapjes, komen jullie
vanavond mee spelletjes spelen in de zoo?
Jullie leiding, duidelijk dieren uit de jungle, willen deze vergadering voor
geen goud missen hoor.

vrijdag 29 mei (18u30 – 20u30): vrouwenvergadering
Ola chiquitaaaassss! Oh my god, houden jullie ook zo veel van
shmink en mode en kleine schattige dieren? Wij hopen van wel,
want vandaag worden onze vrouwelijke kantjes naar boven
gebracht, hihihihi! Wij zien jullie vanavond graag verkleed
verschijnen, in een mooie vrouwtjesoutfit. Trek de hoogste hakken
in de kast aan en doe de felste lippenstift op, en rep je dan naar
de scouts om een leuk vrouwenavondje! Kusjeszzzzz xxxxxxx

vrijdag 5 juni (18u30 – 20u30): fortspel
Het fort van Borsbeek is een prachtige omgeving vol fauna en flora. Het is een omgeving die
ons toelaat om superbangelijkzaligleuke spelletjes te spelen, woehoeeeewwww!!! Kom
vanavond naar de scouts en dan trekken we naar het fort om lekker veel pret te maken 

vrijdag 12 juni (18u30 – 20u30): foorballen
Joepieeee, vanavond foorballeeeuuuuu!!!! Wat is dat
nu weer, horen wij jullie al denken.. Wel, kom
vanavond naar de vergadering en kom er zelf achter.

vrijdag 19 juni (18u30 – 20u30): gezelschapsspelletjes
Vanavond zijn wij in goed gezelschap (jullie!), en wij hebben wel zin om
spelletjes te spelen. Oh wauw, dachten jullie hetzelfde ofwaaaa? Ja hoor,
vanavond spelen we gezelschapsspelletjes. Breng allemaal een leuk
gezelschapsspel mee (met je naam erop of in een zakje!)

28 juni: groepsdag + BBQ
Owww yessss, weeral ne superleuke groepsdag, zalig is dat!!! Meer informatie volgt nog in
de brief/e-mail. Om het jaar daarna met z’n allen af te sluiten, organiseert de vriendenkring
een BBQ. Meer info vooraan in de taktie!

21- 31 juni: kamp
ZIJN JULLIE KLAAR VOOR HET BESTE KAMP
ALLERTIJDEN??? WIJ WEL ZENNEEEEE!!!! Wij hopen dat dit
een goeie afsluiter van ons superleuke jaar wordt.

Wist je dat...
-

Wij dit een superleuk scoutsjaar vonden?
Wij het suuuuperjammer vinden dat het nu al gedaan is?
Dit jaar suuuuuuuuupersnel vooruit is gegaan?
Wij jullie echt wel gaan missen na het kamp :’(
Wij hopen dat jullie ons niet gaan missen, maar lekker van jullie
vakantie gaan genieten!
Wij hopen dat jullie volgend scoutsjaar allemaal terugkomen!
Wij nu al keihard naar volgend scoutsjaar uitkijken?
Het kamp echt super zalig gaat worden!
Jullie niet meer terug naar huis gaan willen gaan!!!

Groetjes, van jullie leiding
Akela, Shere-khan, Raksha, Baloe en Bagheera

JONGGIDSEN
Hallo allerliefste, allerknapste, allertofste, allerleukste meiden
van scouts Borsbeek.
Met spijt in het hart moeten wij mededelen dat dit het laatste boekje is
van dit scoutsjaar. Oooohhh . Maar niet getreurd, wij hebben nog veel
hele leuke dingen voor jullie in petto.

ZATERDAG 2 mei: Tombolaprijzen inzamelen 14u-17u
Wij staan op de jaarmarkt met een tombola, maar zonder prijzen gaat dit
natuurlijk niet lukken. Daarom gaan we vandaag op zoek naar
tombolaprijzen. Als jullie thuis op de zolder of bij de oma en opa nog
spullen hebben liggen waarvan jullie denken: ‘Dit zijn goede
tombolaprijzen.’, dan mag je deze zeker meebrengen.
Zondag 10 mei: Jeugddag 13u-17u
Vandaag wordt er in Borsbeek, in het Gemeentepark (achter Ter Smisse)
een jeugdag gehouden. Dit is een dag met alle jeugdbewegingen van ons
dorp. Jullie kunnen hier allerlei leuke
dingen komen beleven, dus allen
daarheen! Wij zullen hier natuurlijk ook
zijn. Tot dan!
Zondag 17 mei: Parkspel 9.30u-12u
Park, park, park, wij gaan naar het park 
De zomer is nu toch echt wel in aantocht
en daar maken we graag gebruik van. Dat we gaan genieten van de
buitenlucht is nu al wel duidelijk, maar als je wilt weten wat we exact
gaan doen, dan is er maar 1 antwoord:
KOMEN !!!!!
MAANDAG 25 mei: Jaarmarkt
Naar jaarlijkse traditie staan wij samen met de
jongverkenners op de jaarmarkt. Om nog meer
centjes in te zamelen voor ons kamp, organiseren
we een tombola.
Kom allemaal in perfect uniform (hemd, das en
groene/ bruine / beige broek/rok/short) en
natuurlijk een grote glimlach op je gezicht. We gaan
werken in schiften, maar deze volgen later nog.

Vrijdag 5 juni: Filmavond 19.30u-22u
* Tromgeroffel * Jullie hebben er lang om moeten vragen en
eindelijk is het moment er gekomen! Een filmavond. Joepie!
Neem wat spullen mee zodat je comfortabel naar de film kan
kijken, zoals een dekentje, kussen enz. Vergeet zeker ook niet
een film mee te nemen die je graag wil zien en 5 euro voor
hapje en drankje.
Vrijdag 12 juni: Bbeek city spel 19.30u22u
Niet alleen jullie zitten in de examenperiode,
maar de leiding heeft ook examens  Dit is dus
de perfecte gelegenheid om onze zinnen te
verzetten! We doen dit graag met een
dorpspel, of moet ik stadspel zeggen?
Wij kennen Borsbeek als onze binnenzak, maar
kennen jullie dat ook?
Kom dat maar eens bewijzen.
Vrijdag 19 juni: Relaxavond
19.30u-22u
Vanavond zijn we zennnnn. Zij die nog
examens hebben, kunnen de stress
even laten verdwijnen. De anderen die
al klaar zijn, hebben nu de gelegenheid
om alle stress van de voorbije weken te vergeten!
Zondag 28 juni: Groepsdag
Ja ja ja, het is weer zover. Groepsdag!!!!
Het scoutsjaar is spijtig genoeg al om, daarom gaan we met heel de
scouts een dagje weg. Verdere info krijgen jullie zeker nog, maar schrijf
deze dag maar al in jullie agenda! Na deze leuke dag, organiseert de
vriendenkring nog een BBQ, waar ook al jullie ouders/broers/zussen voor
zijn uitgenodigd. Meer info vooraan in de taktie.

Wist – je – dat
* Dat dit het laatste boekje van dit jaar is
* Wij dat heel spijtig vinden
* Wij een super leuk jaar hadden
* Wij jullie zullen missen
* Dat het kamp dan wel heel snel eraan komt
* Wij daar super veel zin in hebben.
* Jullie het super leuk gaan vinden
* Jullie allemaal mee moeten gaan
* Dat dit een leuke afsluiter is van een mega tof jaar
XOXOXO

JONGVERKENNERS
Warempel! Het is alweer het laatste boekje van dit fantastische
jaar. Desalniettemin heeft uw favoriete leiding weer heel wat
leuks in petto! Lees gauw verder!

Zaterdag 2/05 Prijzenzoektocht 14-17u:
Aangezien dat wij een fenomenaal kamp willen beleven, zullen we eerst de takkas moeten
spijzen. Op de wereldbekende Borsbeekse jaarmarkt zullen wij naar jaarlijkse gewoonte
vertoeven met ons tombolakraam. Maar daar zijn dus ook prijzen voor nodig, die gaan we
vandaag zoeken.
Zondag 10/05 jeugddag Borsbeek 13-17u:
Vandaag is er geen activiteit op de scouts. Het is ’s namiddags wel jeugddag in het
gemeentepark. Dit is een activiteit voor de gehele Borsbeekse jeugd. U weze welgekomen (uw
leiding zal ook aanwezig zijn).
Zondag 17/05 Als-het-goed-weer-is-dan-doen-we-ne-vettiger-hoe-prettigervergadering 9u3012u00:
De titel verklaart zichzelf (doe best slechte kleren aan).

Maandag 25/05 jaarmarkt
Zoals eerder vermeld, zullen wij vandaag een tombolakraam uitbaten op de jaarmarkt. Meer
informatie volgt.

Vrijdag 29/05 klakkebuizen 19u30-22u00:
Na te beseffen wat een vreugde en jolijt dat de vorige klakkebuisspelletjes met zich
meebrachten, besloot uw teergeliefde leiding wederom een klakkebuisvergadering te
organiseren. Joechei!
Vrijdag 5/06 krantenspel 19u30-22u00:
Vandaag spelen we het grote krantenspel, hoera! Wat dat
allemaal inhoud kom je op de vergadering wel te weten. Je mag
nog altijd kranten meenemen voor deze vergadering.

Ter illustratie: krant

Vrijdag 12/06 foorball 19u30-22u00:
Ondertussen zit iedereen weer in die vermaledijde tijd van het
jaar: de examenperiode. Omdat dat veel stress met zich
meebrengt, is het hoogtijd om u af te reageren. Hoe kan dat
beter dan op loeiende foormuziek een balleke te shotten?

Vrijdag 19/06 epic meal time 19u30-22u00:

NVDR: dit zijn de enige momenten waarop dit
soort kleding- muziekstijl gepermitteerd zijn

Drommels, het is al reeds de laatste normale vergadering van het jaar. ‘Normaal’ als in ‘de
laatste vergadering alleen met de jv’s’ want de rest wordt epic.
Voor zij die het concept niet kennen, komt het gewoon neer op
‘muug veel schranzen’

z
Zondag 28/06 groepsdag + bbq

Zondag 28/06 Groepsdag + BBQ:
Hoe we deze dag met gans de groep gaan spenderen is nog een goed bewaard geheim. De
ervaring leert dat water nooit ver weg is... Meer info volgt. Om met iedereen het jaar af te
sluiten, organiseert de vriendenkring na de groepsdag een BBQ. Meer info vooraan in de taktie.

Wist-je-datjes:
-

Het kamp doorgaat in het prachtige Petit-Halleux a.k.a. ‘hemel op aarde’, ‘the place to
be’, ‘rustgevende natuurpracht met een feeëriek uitzicht’, ‘…’?
De 3de jaars mogen mee op voorwacht vanaf 16 juli?
De rest is een dagje later eveneens welgekomen (voor de vermoeide lezer: 17 juli)?
Meer info volgt?
Als je thuis prijzen hebt voor de tombola => meenemen?
Als je thuis kranten hebt, mag je die ook meenemen voor de ongetwijfeld leuke
‘gazettenvergadering’ ?
Wij het waarlijk een enorm leuk jaar vonden?
Hopelijk jullie ook?
Veel succes met de examens!

Uw leiding,
Jasper, Lars, Patatje, Robin en Sibron

LES GUIDES
Wenen, wenen, wenen en nog eens wenen want dit is het laatste boekje van ons gidsenjaar al .
Maaaaaaaaaar dat betekent natuurlijk ook wel dat we al veel dichter bij Roemenië komen
owyeaaaah! Om jullie geheugen nog
eventjes op te frissen, hier ligt Roemenië.
België
Roemenië
Maar tot dan komen er nog een aantal
TOP-vergadering en geldactiviteiten aan.
En onze nieuwekamptopleiding komt
ook eens meedoen dat jullie die al goed
kennen.

Vrijdag 1/05 + Zaterdag 2/05
Spartacusrun (uren worden nog meegedeeld via facebook en mail)
Vandaag is het de laatste ‘run’ dat we doen, oooooh  Dat wordt afscheid nemen van een hele
reeks ‘runnen’ die SUPERfun waren! Deze run is wel de zotste van ze allemaal! MONEYZZZ
Zondag 10/05 13u – 17u
Vandaag is het jeugddag, een dag vol plezier in het gemeentepark van Borsbeek. We spreken
deze week dan ook niet af aan het lokaal maar ineens in het park. Er gaan daar verschillende,
superleuke activiteiten zijn en jullie zullen ons daar ook vinden aan een kraampje! Zeker komen!
!!!Woensdag 13/05 OUDERAVOND ROEMENIE 20u!!!
Vanavond krijgen alle mama’s en papa’s meer uitleg over ons OH zo geweldig kamp naar
Roemenië! Het zou fijn als alle ouders aanwezig kunnen zijn.
Zondag 17/05 9u30 – 12u

GROTE VERRASSINGVERGADERING!
De vergadering van vandaag hangt af van het weer in ons zalige
Belgenlandje. Maar dat neemt niet weg dat het weer een
topvergadering gaat zijn! Als het mooi weer is, kom je met je
beste zomerse humeur. Als het slecht weer is breng je je beste
regenachtige-maar-toch-veel-zin-in-pret humeur!

Maandag 25/05 JAARMARKT!!!!
Vandaag is het jaarmarkt waar wij samen met de verkenners weer iets gaan doen, het gaat iets
anders zijn dan de vorige jaren. Van de uren worden jullie nog op de hoogte gebracht! Het zou
echt geweldig zijn als jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. Wij weten dat het dan bijna examens
zijn maar als jullie allemaal komen, moet iedereen daar geen uuuuuuren staan! Dus de
boodschap is: KOMEN!
Vrijdag 29/05 19u30 – 22u
BOERDERIJ! JIPPIEEE! KOEIEN! JIPPIEEE! KIPPEN! JIPPIEEE!
VARKENS! JIPPIEE! KONIJNEN! TERRRRRORRRR!!!
De konijnen hebben de boerderij over genomen! Wij gaan
moeten survivallen (zo wat onze hungergamessurvivalskilss
gebruiken) om dat hier te overleven. Kom in jullie zotste
survival, maar toch boerderij, kleren en help ons de boerderij
terug over te nemen.

Vrijdag 05/06 19u30 – 22u
Het moet vandaag echt warm zijn en
we moeten de examens echt mega
beu zijn. Want vandaag doen we
crazy-waterspelletjes! Zie dat jullie
misschien wel een handdoekje bij
hebben en een warme trui, want
tegen 22u is het al een beetje fris!
BEREID U VOOR OP DE ULTIMATE
BATTLE!!!!!!
+ we gaan wat Aziaten inhuren, want
dat moet blijkbaar voor watergames.
Vrijdag 12/06 19u30 – 22u
KLETTEKE GAAT MEE OP KAMP VERGADERING
Zoals jullie wel weten, gaat er iemand nieuw mee op kamp HOHOHOHOHO! De best wel grote
meneer die mee gaat op kamp is Sebastiaan ‘Kletteke’ Vernimmen. Foerieren kan hij al goed, dat
hebben we gemerkt op gidsenweekend. Nu gaat hij zijn leidingskills ook nog eens laten zien
tijdens deze vergadering, maar vooral eigenlijk in Roemenië! SHPANNEUND!!!
Vrijdag 19/06 18u30 – 22u
Groentjes, vleesjes, een warme bbq en plezier: meer hebben we niet nodig om een super leuke
laatste vergadering te doen. Breng zelf je vleesje mee en €2, want wij regelen de rest! Breng je
allerleukste humeur mee en het wordt echt AFFFFFF!

Zondag 28/06 GROEPSDAG + BBQ
Vandaag is het de grootste plezier-dag van allemaal (buiten heel Roemenië dan uiteraard)! Want
vandaag is het GROEPSDAG JIPPIEJEEEEJ!! De bestemming is nog geheim, de uren en wat jullie
moeten meebrengen dus ook.
Vergeet zeker ook niet dat het daarna BBQ is waar je je moet voor inschrijven. Dit is wel echt de
perfecte groeps-avond-gezamenlijk-plezier-maken-activiteit voor Roemenië! HIPHOI
Dit was het dan al weer 
Maar nog eventjes wat wist je datjes om het jaar af te sluiten.
Wist je dat;
-

Wij kei veel zin hebben in Roemenië;
Wij blij zijn dat Kletteke mee gaat op kamp en onze reddende engel wil zijn.
Er nog een aantal geldactiviteiten zijn.
Er ook wel nog hieeeeeel toffe vergaderingen aankomen.
Wij hopen dat we massa’s hotties zijn in Roemenië.
We hier niet te hard op hopen, want Roemenen stellen blijkbaar niet veel voor.
Wij dan hopen dat er een bus Abercrombie-boys met ons mee wilt wandelen.
Wij hier heel hard op hopen en dan erg gelukkig gaan zijn.
De jongens er iets minder gelukkig mee gaan zijn.
Dit niet zo veel uitmaakt, want dat de meisjes in de meerderheid zijn OWYEAH!!
Wij de leefweek echt zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalig vonden.
Wij het echt een supermegachill jaar vonden.
Wij jullie volgend jaar echt wel gaan missen.
Wij vooral de domme mopjes en de giere sfeer gaan missen.
Wij stiekem nu al aan het wenen zijn   

ADIOS BANDIDAS
Henksshpeinks, MC MeJoelie, Michellebel & Klettekeeee

Verkenners <3
Jooooooooow brada’z, met spijt in het hart presenteren wij u reeds ons laatste boekje van
dit scoutsjaar. Zoals jullie in de titel kunnen zien, heb ik een <3 gebruikt om jullie aan te
spreken, omdat we dit jaar een band hebben geschept die verder gaat dan een gewone
zondagvoormiddag. Ik voelde me in het jaar steeds meer en meer verbonden met jullie,
vandaar het hartje broeders. Uit naam van de hele verkennerleiding zou ik jullie dus willen
bedanken voor dit prachtige jaar. Ik wordt niet graag emotioneel, maar m’n ogen beginnen
te tranen, dus ik ga stoppen met praten. (wééééé tranen en praten rijmt ongeveer met
elkaar) Thug Life <3
Vrijdag 1 - Zaterdag 2 mei: Spartacus Run
TThiiiiiiiiiis iiiiis Spaaaaarrrtttaaaaaaaaaaaa: Vrijdag en Zaterdag gaan we hard! Hard
weirken! Aangezien we nog wel wat geld kunnen gebruiken, zullen we die Spartacusrun in
Boom is in goede banen gaan leiden. Deze
geldactiviteit is in principe verplicht, dus indien
jullie kunnen is het de bedoeling dat je aanwezig
bent. De uren en de verdere informatie volgen zo
rap mogelijk, maar save the date, jongens!
Zondag 10 mei: Jeugddag Borsbeek
Dit evenement gaat door van 13 tot 17 uur. Er wordt pret gegarandeerd, en het is te doen in
het park van Borsbeek. Wij gaan de exacte uren nog laten weten, want wij gaan niet de hele
tijd aanwezig kunnen zijn, aangezien vandaag het kamp goedgekeurd moet worden. Daarom
laten we zo rap mogelijk weten op welke uren wij wel aanwezig zullen zijn. Uiteraard mogen
jullie ook naar dit evenement komen als wij niet aanwezig zijn, ge ziet maar hé ;)
Zondag 17 mei 9h30-12h00: Zwemmen in Boekenberg
Ik hoop dat het weer vandaag prachtig wordt, want dan kunnen we een zwemmeke gaan
placeren in Boekenberg Park. Indien ge dus goesting hebt om de koude waters van Deurne
te trotseren is deze vergadering u in de mond gegoten, en indien niet, komt dan ook maar,
want de pret wordt weeral eens gegarandeerd !!!! Tot dan!

Maandag 25 mei: Jaarmarkt
Vandaag gaan we nog ne laatste keer moneyz verdienen
zodat we eten voor jullie kunnen kopen op kamp. Uiteraard
zijn de examens in de buurt aan het komen, dat weten wij
wel. Daarom volgt er weer zo snel mogelijk een shiftenlijst,
zodat niemand er te lang moet staan. Belangrijk extra
gegeven : NODIG ZOVEEL MOGELIJK VOLK UIT OM IETS TE KOMEN DRINKEN OP DE
JAARMARKT, DAN ZULLEN JULLIE OP KAMP NIET MOETEN VERHONGEREN.
Vrijdag 29 mei 19h30-22h00: Filmvergadering
Vandaag doen we nog is een vrijdagavondvergadering. We gaan zoals in de goeien ouden
tijd nog is filmkes zien!! Welke films, da hangt van jullie af, dus kiest verstandig en ge moogt
altijd zelf films meenemen (Piraterij is een misdrijf weetjewel ;-) )
Vrijdag 5 juni 19h30-22h00: Hange in Boelaerpark
Vanavond gaan we heinge! Heingen in Boelaerpark, met
onze matties. Het wordt dus een rustig avondje om is te
ontspannen tussen de examens door, het wordt dus zeker
wel de moeite. KOM HEINGE IN’T PARK !

Vrijdag 12 juni 19h30-22h00: Waterspelletjes
Het ga zot goei weer worden vanavond, want het is
Juni, dus gaan we eindelijk pret beleven met water! Het
is tof om ervan te drinken, maar om ermee te spelen is
nog veel plezanter! Doe misschien best kleren aan die
heel nat mogen worden, en laat al uw elektronica thuis
vanavond, want da kan eigenlijk alleen maar heel hard
kapot gaan! We kunnen het echt ni genoeg herhalen
boyz, MAAR GE ZULT ALLEMAAL HEEL NAT WORDEN ;-)
Vrijdag 19 juni 19h30-22h00: Klakkebuizen
vergadering jonge
Vanavond is het de laatste vrijdagavondvergadering
van het jaar! Da kunnen we alleen maar vieren met
een echt ZOT KLAKKEBUIZENSPEL! Laat u uniform
nog maar eens in de kast hangen en doe u
donkerste kleren aan om u te camoufleren! Zorgt
maar da ge strak staat, want het zal nodig zijn!!!

Zondag 28 juni : Groepsdag + BBQ
Dit is al de laatste vergadering van het jaar! En naar jaarlijkse gewoonte gaan we dus met de groep
op stap! Naar waar we gaan blijft uiteraard een groot geheim, maar ge moet echt komen want
zonder jullie is er geen groep uiteraard!
Nadat we op de groepsdag de pret van ons leven hebben gehad, komen we allemaal samen om het
scoutsjaar af te sluiten met een prachtige BBQ. Hiervoor komt nog een inschrijvingslink op ’t internet
binnenkort ! De uren van de groepsdag en den BBQ worden nog meegedeeld vanaf dat wij er ook
meer over weten, jongenz.

Zo, dees was het voor dit jaar! Ik ben moe dus k’gaan er mee stoppen, dan rest er enkel nog ons
dankwoord aan jullie!!
Bedankt voor dit zuuuuuuuuuper awesome jaar boyzz, en er wacht binnenkort nog een
zuuuuuuuuuuper awesome kamp ook!!
Wist-je-datjes :
-Merci voor het chille jaar mannen
-Wij zijn uw awesome leiding :
-King Louis
-Matty T.
-Mannelijke Roeland
-Frank Frank
-

<3 <3

Adressenlijst 2014 - 2015
Groepsleiding
Naam
Elisabet Vetters
Wilma Van Boxem
Joris Simkens

Adres
Stenenkruisstraat 32
Sint Rochusstraat 15
Karel Govaertsstraat 23

2520 Ranst
2100 Deurne
2100 Deurne

E-mail
Telefoon
03/322.13.57
03/321.37.05
03/322.09.87

groepsleiding@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/52.60.27
0471/38.72.70
0474/06.20.28

2150 Borsbeek
2520 Ranst
2100 Deurne
2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.09.80
03/321.25.97
03/321.37.05
03/321.84.83
03/295.55.78

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0471/61.97.73
0479/82.32.75
0494/20.35.67
0491/14.62.00
0476/73.21.56

2160 Wommelgem
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/353.66.84
03/321.84.83
03/440.80.11
03/322.74.76

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0473/62.19.61
0479/48.61.31
0495/25.80.11
0488/31.41.91

2970 Schilde
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/385.80.03
03/366.27.08
03/236.04.76
03/366.27.08
03/294.90.65

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0478/93.38.63
0494/03.72.76
0487/26.69.40
0496/30.96.22
0499/30.44.71

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.47.83
03/322.42.15
03/366.43.27
03/322.20.27

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0493/59.13.80
0475/59.04.61
0493/76.41.91
0479/62.03.06

Kapoenenleiding
Naam
Pieter-Jan Van Aert
Jorne Frank
Leonie Van Boxem
Helena D'Hulst
Elly Wilri

Adres
Mertensstraat 22
Herentalsebaan 51
Sint-Rochusstraat 15
Unitaslaan 3
Louis Huybrechtsstraat 4

Kabouterleiding
Naam
Eline Van den Bosch
Evelien D'Hulst
Anneleen Moyson
Margot Huysmans

Adres
Kerkplaats 22
Unitaslaan 3
Diepenbeekvelde 2
August Van Putlei 31

Welpenleiding
Naam
Laurent Wauters
Joren Van de Vondel
Raf Boumans
Liedewei Van de Vondel
Lena Watters

Adres
Kluisdreef 17
Floris Primslei 7
Dokter Van de Perrelei 15
Floris Primslei 7
Floris Primslei 39

Jonggidsenleiding
Naam
Hannelore Moors
Jolien Meukens
Stien Wissels
Lien Van Kerschaver

Adres
Karel Soetelaan 50
Jozef Reusenslei 59
Priester Poppestraat 102
Schanslaan 3

Jongverkennerleiding
Naam
Robin Michielsen
Jasper De Saeger
Sibron Smets
Jasper Tuboville
Lars Galliaert

Adres
Granvellelaan 12
Louis Huybrechtsstraat 16
August Van Putlei 7
Boechoutselei 55
Hulgenrodenstraat 39

03/322.61.34

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/06.49.23
0484/88.53.69
0478/06.75.71
0472/48.72.45
0485/78.48.40

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.30.52
03/295.36.07
03/322.42.30
03/322.17.46

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/92.51.44
0473/24.92.21
0474/36.24.60
0478/61.02.82

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2520 Ranst
2520 Ranst

E-mail
Telefoon
03/322.48.37
03/294.90.65
03/322.13.57
03/321.25.97

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0487/80.95.80
0477/29.80.14
0470/86.93.39
0479/82.29.73

E-mail

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

Telefoon
03/322.85.22

03/290.61.98

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

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

Gidsenleiding
Naam
Hannah Van Mechelen
Julie Huybrechts
Jelle Dangez
Michiel De Clercq

Adres
Corneel Smitslei 14
Vlasput 11
August Van Putlei 180
Rosekapellestraat 64

Verkennerleiding
Naam
Mathias Teuwen
Louis Watters
Roeland Vetters
Jasper Frank

Adres
De Villegasplein 12
Floris Primslei 39
Stenenkruisstraat 32
Herentalsebaan 51

Materiaalteam
Naam
Gerben Cosemans
Pieter Vereycken
Jente De Puysseleyr
Jeroen Machiels

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

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2150 Borsbeek

Vriendenkring
Naam
Karen Fourneau

Adres
Jozef Reusenslei 109

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/321.66.69
03/322.13.41
03/321.81.58

