


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 en leden, 

 

Wij hebben er in ieder geval al heel leuke maanden opzitten, we hopen natuurlijk jullie ook! 

Bij de kapoenen mochten we dit jaar héél veel superleuke nieuwe kindjes verwelkomen, de 

kabouters zijn al helemaal terug in de tijd gekatapulteerd tot bij de oermensen, de welpen 

weten ondertussen hoe ze moeten vechten voor in het geval er een oorlog uitbreekt, de 

jonggidsen, jongverkenners, gidsen en verkenners hebben al een fantastisch weekend achter 

de rug en op de zeer geslaagde Italiaslag konden de gidsen en verkenners al een centje voor 

hun kamp verdienen. 

De activiteiten van de eerste Taktie zijn voorbij gevlogen, maar niet getreurd: hier alweer het 

nieuwe programma voor november en december!  

 

Zondag 15 november, 12.30u-16u: Marsepeinverkoop. Vandaag verkopen we in Borsbeek 

en omstreken onze heerlijke marsepein. Over de naverkoop vindt u meer info op de 

volgende pagina.  

Zaterdag 28 november: Kaas- en Wijnavond. Dit jaar vindt de Kaas- en Wijnavond plaats in 

het lokaal. Meer info vind je op één van de volgende bladzijden. We kunnen ook al zeggen 

dat er kinderanimatie voorzien is, zodat jullie rustig kunnen genieten van een glaasje wijn en 

een heerlijk broodje met kaas.  

Zondag 29 november: 10.30u-14u: Sint-Jan Berchmansviering. Vandaag gaan we het 

bestaan van onze scouts nog eens vieren. Eerst samen naar de mis, daarna koffiekoeken 

eten als middageten en achteraf nog een paar leuke spelletjes met de hele groep. 

Zondag 6 december: Sinterklaas. Vandaag komt de Sint speciaal onze scouts bezoeken. Wie 

braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe!  

 

En ten slotte voor binnen een maand of twee: geniet allemaal van een zalig Kerstfeest en 

een gelukkig Nieuwjaar!  

 

Een stevige linker van de groepsleiding,  

Elisabet – Joris – Wilma  



Marsepein 

 Scouts & Gidsen Borsbeek 

 

Beste kapoenen, welpen, jonggidsen, jongverkenners, gidsen en 

verkenners 

Beste (groot-/schoon-)ouders, familie, vriend(inn)en, sympathisanten 

 

Ook dit jaar kunnen jullie wederom genieten van verse, overheerlijke 

marsepein, verkocht door onze scouts! Koop uit sympathie, uit goesting of als cadeautje voor 

uw geliefde (klein)kinderen. 

 

Op zondag 15 november 2015 gaan we in heel Borsbeek bij iedereen aan de deur bellen 

om onze lekkere marsepein te verkopen. Onze lieftallige leden zullen tussen 13u en 16u bij u 

aanbellen! U kan natuurlijk ook marsepein ter plaatse kopen aan het lokaal (Mertensplein, 

Borsbeek). 

 halve kilo marsepein: € 7 

 hele kilo marsepein:  € 10 

We proberen onze marsepein aan zo democratisch mogelijke prijs te verkopen. Helaas waren wij 

dit jaar genoodzaakt om onze prijzen voor de marsepein te verhogen. Wij willen benadrukken dat 

dit enkel te maken heeft met de verhoogde aankoopprijs omwille van een stijging van de 

grondstofprijs van amandelen. Met deze opbrengst worden de lokalen, het kamp- en 

weekendmateriaal onderhouden en indien nodig vernieuwd of aangevuld.  Wij hebben immers het 

beste voor met uw kind, zodat het naar hartenlust kan genieten van de scouts!   

Niet thuis op zondag 15 november 2015 of heb je nog extra zin om marsepein aan te kopen? Geen 

nood! U kan na 15 november nog steeds marsepein bestellen.  

Optie 1: Optie 2: 
Op zondagvoormiddag aan onze lokalen 
op het Mertensplein. 

Fam. Van Boxem 
Sint-Rochusstraat 15, 2100 Deurne 
03/321.37.05 

 

Wij danken jullie alvast voor de steun!   

 

P.S.: Voor onze geliefde scoutsleden: probeer zo veel mogelijk marsepein onder jouw naam te 

verkopen, de winnaar binnen de scouts krijgt een leuke prijs! 

 



Kaas- en wijnavond 

Beste Ouders, 

Koken kost geld.  Zo ook het onderhoud en 

verwarmen van ons scoutslokaal.  Hierin 

proberen wij, de vriendenkring (een bende 

geëngageerde ouders van leden en leiding), de 

scoutsleiding te ondersteunen.   

In plaats van op een gure novemberavond 

gezellig onder een dekentje in de zetel te gaan 

zitten voor de TV willen wij jullie van harte uitnodigen op onze jaarlijkse 

Kaas- & Wijnavond 

op 28 november 2015 om 19u 

in onze scoutslokalen. 
Wat kan u van ons verwachten? U krijgt van ons het beproefde recept: een gezellige 

avond met een bourgondische kaas- of vleesschotel, een verfijnd broodassortiment 

en de keuze uit een heerlijke wijn of een biertje.  

We bieden jullie volgende keuzes aan:  

 Kaasschotel :   €15 

 Vleesschotel :   €15 

 Junior kaasschotel :  €9 

 Hotdog :    €2 

Spreek af met vrienden, kennissen of andere ouders van de scouts. Inschrijven kan 

u vóór 24 november via onze website www.scoutsborsbeek.be, of via de 

facebookpagina ‘Scouts Borsbeek’.  

Als u ingeschreven hebt, krijgt u een bevestigingsmail.  Indien u niet over internet 

beschikt kan u steeds telefonisch inschrijven via de gegevens achteraan op deze 

Taktie. 

 

Wij willen jullie alvast bedanken voor jullie steun en hopen jullie in grote getalen te 

mogen verwelkomen. 

 

Leiding en Vriendenkring. 

http://www.scoutsborsbeek.be/


Uniform 

 

Uniform?  
 
Het basisuniform is voor welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners, jins en 
leiding hetzelfde:  

• beige hemd; 
• groene trui; 
• groene lange broek, korte broek of rok; 
• scouts T-shirt (liefst van de 70); 
• das (en dasring). 

 
Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform, maar wij hebben liefst een das en een T-shirt van 
de 70. Het basisuniform is eventueel ook in kapoenenmaten beschikbaar.  
 
Kentekens?   
 

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



KAPOENEN  

Dag liefste kapoentjes, de eerste twee maanden waren al 

super leuk! De leiding heeft al zin in de volgende vergaderingen 

hoor, jullie ook? Kijk maar snel wat we allemaal gaan doen! 

1 november van 9u30 tot 12u00 
Spook-vergadering 

Oeh vandaag wordt het een spannende vergadering. Jullie moeten 

vandaag allemaal verkleed komen in een enge outfit! We gaan 

vandaag kijken wie van jullie het engste is en welke kapoen het 

beste mensen kan laten verschieten en bang kan maken. Kan je dit 

nog niet goed? Geen probleem, vandaag leren we alle bang-maak-

tips! Vergeet dus zeker niet jullie enge outfit want dat is de basis 

van alles! Begin alvast maar met Boeeeee te roepen… 

 

8 november van 9u30 tot 12u00 

Zoo-vergadering 

Wie gaat er graag naar de zoo? Iedereen natuurlijk! :D 

Omdat dieren echt wel heel leuk zijn maar wij 

natuurlijk geen olifant of giraf in onze lokalen kunnen 

zetten, gaan wij vandaag onze eigen zoo maken! Jullie 

mogen allemaal verkleed komen in een dier zodat we 

onze dieren alvast hebben, anders gaat het een lege 

zoo zijn natuurlijk.  Begin maar al te brullen, kwaken 

of hinniken want elk dier is welkom in “ZOO de 70”!  

15 november van 12u30 tot 16u00 
Marsepeinverkoop 
 
Jaja, vandaag is het een belangrijke vergadering. 
Jullie moeten massaal komen want het wordt 
super leuk en jullie kunnen een wedstrijd winnen! 
Leer dit tekstje maar alvast uit je hoofd: 
 
Hallo, wij zijn van de scouts van Borsbeek en wij 
verkopen marsepein,  
Wij verkopen halve kilo’s en hele kilo’s (de prijzen 
worden nog vermeld ;) ) 
Jullie willen ons wel steunen hé? 
 

Zoals jullie zien, wordt dit een super leuke vergadering! 



20-21-22 november (uren volgen nog) 

Weekend 

Nu het scoutsjaar toch al een tijdje bezig is, is het tijd om op weekend te gaan! Wat we allemaal gaan 

doen , gaan we nog niet verklappen. Alle belangrijke info komt nog op een brief. Neem jullie slaapzak 

maar al klaar! 

 

29 november 10.30u-14.00u 

SJB-vergadering 

Vandaag is het een speciale vergadering, want we gaan iets met 

heel de groep doen, maar wat? Dat is nog een verrassing! Zeker 

komen, want het gaat heel leuk worden! 

 

6 december 9.30u – 12.00u 

Sinterklaasvergadering 

Hij komt, hij komt, 

de lieve, goede Sint. 

Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 

de vriend van ieder kind! 

Zijn jullie allemaal wel braaf geweest dit jaar? Dat zal de Sint 

bepalen. Neem allemaal jullie mooiste tekening mee, daar zal 

de Sint zeker blij mee zijn! 

13 december 9.30u – 12.00u 

Het sterkste geslacht 

 

Vandaag gaan we eens kijken wie de sterkste, slimste, beste zijn: 

de jongens of de meisjes.  

Dus meisjes: haal jullie beste voetbaltechnieken maar al boven! 

En jongens: begin al maar te leren hoe je vlechtjes moet maken! 

 

20 december 9.30u – 12.00u 

Kerstfeestje 

Omdat het binnenkort Kerstmis is, gaan we dat vandaag vieren! De leiding is 

alvast de kerstboom aan het versieren. Neem vandaag allemaal een 

ingepakt cadeautje (ongeveer 3€) mee zodat we elkaar kunnen verrassen! 

Hohoho, wij hebben er zin in!  



27 december 

Geen vergadering 

Omdat iedereen druk bezig is met kerst te vieren, is het vandaag geen scouts . Wij wensen jullie 

een hele vrolijke kerst en deel veel knuffels uit op deze mooie dag !   

3 januari 

Geen vergadering 

Amai, hebben jullie ook al veel te veel gegeten tijdens deze feestdagen?! De leiding hun buikje is al 

helemaal rond gegeten.. Wij denken dat jullie het nieuwe jaar heel goed hebben gevierd en nog een 

beetje moeten uitrusten hiervan. Daarom is het vandaag geen vergadering . Tot volgende week!!! 

10 januari 9.30u – 12.00u 

Pyjamavergadering  

Vandaag gaan we lekker gezellig in ons warme lokaal genieten van 

onze wollige, zachte pyjama’s. Knuffels en kussens zijn zeker en vast 

ook welkom!  

17 januari 9.30u – 12.00u 

Verrassingsvergadering 

Wat we vandaag gaan doen, blijft een verrassing maar wij weten in elk 

geval dat het echt super-mega-zalig-geweldig-bangelijk-schitterend-

ennogveelmeer wordt . Wat zou het zijn? Zeker komen, dan kunnen jullie 

het ontdekken! 

Wist-je-datjes:  

 Wij het heel leuk vonden toen jullie vriendjes erbij waren? 

 Wij het ontzettend jammer vinden dat er twee keer geen vergadering is? 

 Wij jullie dus kei lang moeten missen ? 

 Wij hopen dat jullie ons ook een beetje gaan missen? 

 Wij heel veel zin hebben in de feestdagen? 

 De leiding graag cadeautjes krijgt met Kerstmis? 

 Wij nu gaan slapen? 

Groetjes van jullie allerliefste leiding xxx 

Leonie – Liese – Lisa – Marijana – Jorne - Roeland 



 
 
 
 
 
 
 
Zondag 1/11- 9:30 – 12:00 Pretparkvergadering  

Walibi! Bobbejaanland! Plopsaland! 
Efteling! Bellewaerde! Boudewijnpark! 
Fantasialand! 
 Woooooooow dat zijn allemaal echt 
wel supermegazaligtoffe pretparken! 
Vandaag gaan wij proberen al die 
megatoffe pretparken te combineren in 
één pretpark! “Wat?” denken jullie nu 
allemaal? “Hoe gaan we dat doen?”. 

Wel dat gaan jullie vandaag ontdekken! 
 
 
Zondag 8/11 – 9:30 – 12:00  Snoepjesvergadering 
Wat is er leuker buiten de scouts? ETEN! geef maar toe dat jullie 
ook allemaal echte zoete bekken zijn! Vandaag gaan we op de 
scouts spelen, maar vooral eten met snoepjes! Ik begin hier al 
spontaan te kwijlen voor de pc want geef toe, is er iets lekkerder 
dan snoep? Nee, ik dacht van niet! Omdat de leiding niet zo heeft 
veel centjes heeft om deze verrukkelijkheid te kopen vragen we aan 
elke kabouter om 2 euro mee te brengen!  
1 kleine tip, eet deze ochtend maar niet te veel want jullie buikjes 
gaan goed gevuld worden met van alles lekkers! 
 
 
Zondag 15/11 – 12:30-16:00  
Marsepein 
Vandaag is het een speciale dag! 
Marsepein verkoop! We gaan met 
de hele scouts op pad om deze 
heerlijke marsepein te verkopen 
aan de deuren! Begin jullie tekstje 
als maar in te oefenen.. ‘hallo, wij 
zijn van de scouts van Borsbeek en 
wij verkopen super lekkere marsepein,…’ Omdat wij als kabouters de beste tak zijn, 
gaan wij een wedstrijd maken van deze vergadering! Al wie komt krijgt op het einde 
een verassing! Massaal komen dus! Want met de centjes kunnen wij het beste kamp 
ooit gaan beleven! 
Op deze vergadering moeten jullie in PERFECT uniform komen! Want wij zijn een 
echt trotste scouts! 



 
Vrijdag tot zondag 20-22/11 –  Weekend 
WAAH, begin jullie er maar op voorbereiden want dit weekend wordt het beste 
weekend van dit jaar! We gaan allemaal 
samen een bangelijk weekend beleven! Wat 
wij gaan doen? Haha dat ga ik jullie nu nog 
eens niet verklappen! Jullie mama en papa 
krijgen hier nog meer info over! Dus nog 
even in spanning afwachten! 
 
Zondag 29/11 -  10:30 – 14:00 Sint-Jan Berchmansviering 
Deze vergadering is een traditie van de 70! We gaan gezamenlijk naar de kerk en 
daarna wacht een heerlijk eetbuffet aan koffiekoeken op ons! Omdat deze 
vergadering echt wel een traditie is  en een belangrijke vergadering is, verwachten 
wij alle kabouters op deze vergadering. Samen met de hele scoutsgroep in de kerk 
zitten, ik geef toe, een speciaal moment in je scouts-carrière, 1 boodschap: KOMEN 
DUS! 
 
Zondag 6/12  9:30 – 12:00 – Sint 
‘Zie ginds komt de stoomboot, 
uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, 
ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer’ 
 
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 13/12 – 9:30 – 12:00  Doe-het-
zelf-vergadering (diy) 
DIY: doe het zelf vergadering! Jullie horen 
het al vandaag gaan we het vakmanschap 
in! We gaan allemaal samen knutselen en 
onze creatieve geest laten werken. Smeer 
jullie handjes maar al in en doe jullie 
schilderpak al maar aan, want verfvlekken 
kunnen wel eens voorkomen! 
 
 
 
 



 
 
Zondag 20/12 – 9:30 – 12:00  Kersfeestje (4 euro) 
Omdat het hele land al in kerstsfeer is, gaan wij hier 
natuurlijk aan mee doen! Vandaag mogen jullie 
allemaal zo mooi mogelijk OF als een echte kerstfiguur 
verkleed komen! Want we gaan een heus kerstfeestje 
houden. Niet met de gekke tante die al wat te veel 
gedronken heeft, of met de opa met de grappige 
moppen. Nene, we gaan deze helemaal zelf vieren, 
met kabouters en leiding. Omdat kerst de tijd van de pakjes is, verwachten dat jullie 
allemaal een pakje meebrengen (van max. 4 euro). Denk eraan, dit moet iedereen 
een leuk pakje vinden! De pakjes daar zorgen jullie voor, de rest doet de leiding! 
 
27/12: GEEN SCOUTS! 
Van al die kerstfeestjes zullen jullie wel moe zijn! Daarom mogen jullie vandaag 
uitslapen en jullie mammies en pappies eens verwennen. 
 
Zondag 03/01- 9:30 – 12:00 D5R 
Vandaag gaan we testen of jullie even goede vrienden zijn als Amber, Leyla, Wout, 
Vincent en Amber! Hoe we dit gaan onderzoeken blijft voor jullie nog even een grote 
verrassing! Spanneeeeend!!! Zeker komen dus!  
  
Wist je datjes: 

- Wist je dat de leiding jullie echt super toffe kabouters vindt? 
- Wij elke keer met heel veel zin komen naar de vergaderingen? 
- Jullie bij de oermensvergadering, echt wel heel goed verkleed kwamen? 
- Wij dit zelf echt moeilijk vonden? 
- Wij super veel zin in het weekend hebben? 
- Jullie het thema sowieso leuk gaan vinden? 
- Want dat wij hierover al gepolst hebben? 
- En dat jullie al super enthousiast waren? 
- Dat Djiggel eigenlijk echt wel zwanger is van een tweeling? 
- En wij stiekem allemaal al boven de 30 jaar zijn? 
- Dit laatste echt wel een mopje is? 
- Want jullie weten dat Djiggel 12 jaar is? 
- Ergens in onze pagina een tip voor het weekend staat? Spannend? 
Dikke kusjes van jullie leiding! 
Djiggel, Wapsie, Filoen, Raasja, Reska en Fillie 
 



 
 
 

Jooooooow Welpen! Den eersten taktie van het jaar vol met pret is voorbij 
(oooooh ) – maar al een geluk krijgen jullie er nu een nieuwe! We hebben 
onze hersenen eens goed laten draaien voor deze taktie (ja, we weten wat 
jullie nu denken, de leiding heeft toch geen hersenen?) en ook al zeggen we 
het zelf, het ziet er toch naar uit dat het een paar top vergaderingen gaan 
worden! Genoeg opgeschept nu, aan jullie om te ontdekken wat we nu weer 
gaan uitsteken…   
Ps: alle dingen die schuin geschreven staan in dit boekje (zo dus) zijn dingen 
die jullie zouden zeggen. Da is zo is iets anders hé! 
 
Vrijdag 6 november – Zondag 8 november: Weekend 
Huh? Zijn wij ni al op weekend geweest? Wa staat da hier nu weer te doen?  
 
Zondag 15 november 12:30 -16:00: Marsepeinverkoop 
Hallo, wij zijn van de scouts van Borsbeek en wij verkopen Marsepein. We 
hebben kilo’s en halve kilo’s! 
Vandaag gaan we met z’n allen ons schattigste snoetje opzetten en in 
Borsbeek alle mensen overtuigen om Marsepein van ons te 
kopen. Moet wel lukken toch? Perfect uniform van groot belang! 
 
Zondag 22 november 09:30 – 12:00: Halloweenvergadering 
Ma huh?? Halloween, is da ni 30 oktober?? Der klopt hier iets ni 
ze… 
De leiding heeft beslist dat Halloween vandaag valt! En voor da 
jullie in koor beginnen te zagen, ja, wij kunnen da. Na.  
 
Zondag 29 november 10:30-14:00: Sint-Jan Berchmans Vergadering 
Vandaag vieren we de heilige van onze scouts, namelijk Sint-Jan 
Berchmans! Welpen die flink mee in de mis zitten maken wel eens kans op 
een smakelijke koffiekoek en chocomelk… 
 
Zondag 6 december 09:30-12:00: 
Sinterklaasvergadering 
Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje,leg 
wat in mijn laarsje, danku Sinterklaasje!! 
Joepie! De Sint komt langs (hopelijk met wat 
lekkers!). We zijn natuurlijk niet zeker, maar we 
hebben ergens opgevangen dat de kindjes die een 
tekening bijhebben voor de Sint meer snoep 
krijgen…  



 
Zondag 13 december 09:30-12:00: Filmvergadering 
Pff, hopelijk kiest de leiding geen Barbie-film…  
Brrrrrr, beetje fris buiten he? Pakt da we gezellig binnenblijven 
en een filmpje kijken. Lijkt ons wel een strak plan! Iedereen 
mag zijn slaapzak meenemen, dan krijgen we het misschien 
warm.  
 
Vrijdag 18 december 19:00-20:30: Kerstfeestje 
Joepie! De kerstvakantie begint , dolle pret! Cadeautjes, veel eten, laat 
opblijven, in de sneeuw spelen, heel den dag in uwe pyjama blijven… Zalig 
toch! Omdat we op de scouts dat ook allemaal heel tof vinden, neemt elke 
welp een cadeautje van maximum €3 mee.  
 
Oooooh, jammer genoeg is dit alweer de laatste vergadering van het jaar… 
De leiding heeft jammer genoeg examens en moet dus heel de kerstvakantie 
studeren (en ook een heel klein beetje feesten). We zien jullie terug op 
zondag 10 januari! Ja, we weten het, we gaan jullie ook heeeel erg hard 
missen . Maar wees niet getreurd, we zien elkaar zeker nog terug! Om 
jullie toch niet een maand te laten wachten zonder een beetje aan de scouts 
te kunnen denken, zijn hier de wist-je-datjes: 
 
Wist-je-dat…. 
°Een zeester geen hersenen heeft?  
°Je doodgaat van een volledig bord zout opeten?  
°Katten ongeveer 85% van de dag helemaal niks doen? 
°Wij dus ook wel graag katten zouden willen zijn? 
°Mestkevers de weg vinden door naar de sterren te kijken? 
°Je in Frankrijk kan trouwen met iemand die al gestorven is, zolang de 
president zijn toestemming maar geeft?  
°Rupsen in 20 dagen 10.000 keer hun gewicht kunnen eten? 
°Dat wel heel erg veel is? 
°Wij zelf deze weetjes allemaal niet wisten? 
°Wij nu afscheid gaan nemen…. 
 
Groetjes van de welpenleiding, 
 
Rama – Bagheera – Rikki-Tikki-Tavi  - Mang – Tabaqui - Raksha 



 

 
 
Jow! Het jaar is echt wel goed begonnen! Deze openingszin is belachelijk cliché, maar wij 
hebben voor de rest geen inspiratie voor een inleidingstekstje hehe! De volgende tekstjes 
zijn beter hoor, pinky promise! 
 
Zondag 8/11 9u30-12u00: epic meal time 
“Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld op doen! Ik kocht 
liters limonade, honderd kilo chocolade om aan iedereen uit te delen!” We hebben helaas 
geen 10 miljoen euro, maar wel heel veel eten vandaag! Meer spekreepjes en meer falafel! 
 
Zondag 15/11 12u30-16u00: 
marsepeinverkoop 
“Hallo, wij zijn van de scouts van Borsbeek en 
wij verkopen marsepein!” “Nee, ik lust da ni en 
ik heb suikerziekte en ik heb al van mijn 
kleinkind gekocht.” Haal die verkoop-skills 
maar al uit de kast, want vandaag gaan we 
weer van deur tot deur om onze heerlijke 
marsepein te verkopen. Hopelijk krijgen we 
niet te veel excuses zoals hierboven en verdienen we veel geldjes vandaag! 
 
 

Zondag 22/11 9u30-12u00: quiz 
Quizzzztime! We zullen alvast even oefenen, vul de 
volgende zin aan: ‘De leiding is …’ A: zalig; B: A; C: B. Geen 
moeilijke vraag, deuh! Vandaag komen we te weten wie de 
nieuwe Einsteins zijn. De vragen gaan wel wat moeilijker zijn 
dan in het voorbeeld, dus begin maaral te blokken! 
 

 
 
Zondag 29/11 10u30-14u: Sint-Jan Berchmansviering 
Het is weer zo ver, we gaan naar de mis! En daarna gaan we veel pret maken! Als ge niet 
komt voor de mis, kom dan op z’n minst voor de koffiekoeken en de warme chocomelk en 
voor ons want wij houden van jullie! <3 <3 <3 
 
 
 



Zondag 6/12 9u30-12u00: Sinterklaas 
“Sinterklaas kapoentje, gooi wat in m’n schoentje, gooi wat in m’n laarsje, danku 
Sinterklaasje!” Jaja, de Sint is terug en da betekent veel pret en uiteraard cadeautjes! Wij 
hebben ons verlanglijstje al klaar:  

- Lien: marsepein en just dance 2015 en 2016 en het 
nieuwe regenboogpakje van K3 en Chuck Bass en heel 
het noorderlicht 

- Japser: geld en geld en wortels en  geld en 
voetbaltickets voor de EK-finale en geld  

- Anneleen: Channing Tatum en een roze pony met 
glitters en een regenboog en een flamingo en een stuk 
grond op de maan 

- Sita: een wereldreis en een walvis en een koala en een 
dierentuin en een ster 

- Stien: Ryan Gosling en een privé-jet en een huis in Zuid-
Amerika en alle raketten van de wereld zodat Anneleen niet naar de maan kan 

- Pieter-Jan: bier 
 
Vrijdag 11/12 19u00-21u30: just dance-vergadering 
Dat jullie kunnen dansen, hebben jullie op weekend al bewezen en omdat dat 
suuuuuuuperleuk is, gaan we dat heel den avond doen! Begin maar al met die warm-ups en 
doe ook maar al wat stem-oefeningen want meezingen wordt sterk aangeraden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 18/12 19u00-21u30: kerstfeestje 
Ho ho ho, kerstmis komt nu echt wel dichtbij, maar wij brengen het nog dichter en vieren 
het vandaag al! Breng een cadeautje mee dat maximum €5 kost en heel veel sfeer! 
Verkleedkleren zijn altijd een pluspuntje!  
 
Zondag 27/12 en zondag 03/01: GEEN VERGADERING 
Deze dagen moeten jullie niet naar de scouts komen want 
jullie leiding moet studeren voor examens! 
BOOOOEEEEEE! Ja inderdaad! Dus brand maar allemaal 
een kaarske zodat wij goeie puntjes hebben! 
 
Vrijdag 08/01 20u00-22u00: schaatsen 
Vandaag gaan we schaatsen! Hoera! We spreken af aan schaatsbaan Ruggeveld in Deurne 
om 20u. Neem allemaal jullie identiteitskaart mee en €4 want zoveel pret is helaas niet 
gratis! Doe ook zeker warme kleren aan en vergeet geen handschoenen want dat is 
verplicht! Neem ook een pas mee. 



Wist-je-datjes: 
- Wij het een topweekend vonden? 
- Jullie dan ook topjonggidsen zijn? 
- Wij echt nog chips hebben voor een maand? 
- Anneleen haar iPhone terug gemaakt is?  
- Die echt wel helemaal kapot was? 
- Er een geheime boodschap in de taktie zit? 
- Diegene die da vindt een beloning krijgt? 
- De macaroni op weekend echt wel ranzig was?  
- Het tienuurtje da echt wel heeft goed gemaakt? 
- Jullie op kamp beter zullen moeten koken? 
- Wij er vertrouwen in hebben da jullie da kunnen? 
- Wij dat vooral heel hard hopen omdat wij daar ook van moeten eten? 

 
Koesies van jullie leiding, 

 
Lien, Stien, Anneleen, Sita, Jasper, Pieter-Jan 
 
 



JONGVERKENNERS 

 
Wazzup jv’s??? Na toch al wel twee heel plezante maanden kunnen wij met 
nog meer goesting aan de volgende twee beginnen, eeeuyyyyy! Wat voor pret 
wij in november en december nog allemaal zullen beleven kunnen jullie 
hieronder al lezen, maar wij kunnen al garanderen dat jullie zotte spieren 
gaan kweken, een fatsoenlijke dasknoop gaan leren, en dat jullie veel 
snoepjes gaan krijgen! Yesss!!!!! 
 
Zondag 8 november: Verrassing! : 9u30-12u 
Wat we vandaag gaan doen blijft nog een groot mysterie. 
We kunnen al wel verklappen dat jullie zieke skillzzz 
zullen bijleren. Zijn jullie al benieuwd? KOMT DAN AF 
EEEHHHHH!!! 
 
PS: iedereen wordt met zijn velo verwacht. 
 
Zondag 15 november: Marsepein: 12:30-16u 

 
Joepiejeej vandaag gaan we marsepein 
verkopen! Wij verwachten dat iedereen mee 
moneyzz komt verdienen om er een topjaar 
van te maken, dus toon uw goed hart want er 
zijn veel hongerige mensen in Borsbeek die 
wachten op een stukje marsepein! 
 
 
 

Zondag 22 november: Ik-zie-eruit-als-een-adonis-vergadering: 9u30-12u 
 
1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor 
1, 2, 3, 4 even rust en dan weer door 
1, 2, 3, 4 links en rechts en spreid en sluit 
1, 2, 3, 4 adem in en adem uit 
 
Vandaag gaan we sixpacks kweken en hopelijk zien 
we er dan zo uit  
 
 
 
Zaterdag 28 november: Kaas- en wijnavond 

 
Jantje zit te huilen bij een beekje. 
Een voorbijganger vraagt hem wat er is. 
“Mieke heeft mijn boterham in de beek gegooid!” 
Voorbijganger: “Met opzet?” 
Jantje: “Nee, met kaas!” 
HAHAHAHAHAHAHA!  
Meer info staat vooraan in het boekske. 



 
Zondag 29 november: Sint-Jan-Berchmansviering: 10u30-14u 

 
Johannes (Jan) Berchmans (Diest, 13 maart 1599 -
 Rome, 13 augustus 1621) was een Vlaams jezuïet en is 
een Rooms-katholiekeheilige. Meer info 
www.wikipedia.org 
 
Vandaag gaan we de patroonheilige van onze geliefde 
scouts nog eens herdenken, hoezee! Voor zij die 
afkomen is er ook nog wat lekkers voorzien, geen bokes 
meenemen dus!  
 
 

 
Zondag 6 december: Sinterklaas: 9u30-12u 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 
aan, 
Sint drukt op een knopje een tijdbom gaat aan, 
TIEN NEGEN ACHT ZEVEN ZES VIJF VIER 
DRIE TWEE EEN, 
Dag Sinterklaasje, daaaag, daaag, daaag, 
daaag!!!! 
Hihihi #flauwemopjes 
PS: vergeet geen tekening mee te brengen 
vandaag of de Piet steekt u in zijne zak! 
 
Vrijdag 11 december: Klakkebuizen: 19u30-
21u30 

 
“Say hello to my little frieeeend! BAM BAM 
BAM BAM BAM IEDEREEN DOOD LOL” Ja ja, 
jullie hebben het al door, vanavond gaan we 
klakkebuizen. Hoera! SHOTS FAAYAAAAARD 
**** Laat al jullie Black Ops, Halo, Battlefield,… 
skillz nu maar eens zien. 
 

PS: tweede- en derdejaars worden verwacht met de klakkebuis die ze vorig 
jaar als kampaandenken hebben gekregen. 
 
 
Vrijdag 18 december: Kerstfeestje: 19u-21u30 
Woehoeeeeeewwwww gedaan met die rotexamens!!! 
Hebben jullie zin in een kleine fiësta? Wij wel!  
Zoals elk jaar is het weer tijd dat de kerstman zijn 
schoenen opblinkt en zijn baard borstelt, dus verwachten 
wij van jullie hetzelfde!  
Kom vanavond goedgeluimd en met een cadeautje van 
maximum 5 euro en we maken er een bonte avond van! 
#niverzwakkeblijvehakke 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diest
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1599
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/1621
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezu%C3%AFeten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk


 
 
 
Zondag 27 december: Geen vergadering  
Helaas lieve matties, vandaag moeten jullie het zonder ons doen want het is 
vakantieeeee! Dus slaap maar lekker uit, en vanaf 3 januari vliegen we er 
terug in. 
 
Wist-je-dat… 
 

- Pinguïns knieën hebben? 
- Een varken niet fysiek in staat is om naar boven te kijken? 
- Je niet aan je elleboog kunt likken? 
- Je wel aan iemand anders zijn elleboog kan likken? 
- Je dat best niet doet want da’s wel ranzig 
- Donald Duck strips verboden waren in Finland omdat hij geen broek 

aanheeft 
- Ze die strips hier beter ook verbieden want hoe vulgair is dat! 

Zondaars! 
- Er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen? 
- Dat wel 100 heel achterlijke mensen zijn? 
- Lena ambities heeft om de nieuwe Karen van K3 te worden? 
- Lars die ambities stiekem ook heeft? 
- Het weekend echt wel leuk was? 
- Wij jullie ook echt wel leuk vinden? 
- Het kamp ook echt wel leuk gaat worden? 
- Iemand van de leiding echt crazy paint-skillz heeft? 
- Dat hieronder bewezen wordt? 

 
Peace out bradda’s xxx 

 

   

  



Gidskes 
Het is weer tijd voor het tweede boekje van het jaar! 

We hebben al veel achter de rug zoals ons mega tof weekend, de succesvolle 

italiaslag (hopelijk is dat ook zo, want de italiaslag moet nog komen op het moment 

dat dit geschreven wordt). Maar er komen natuurlijk nog veel meer leuke activiteiten 

bij. Ben je benieuwd? Lees dan zeker verder. 

Voor heel veel pret, leuke dingen, grappige momenten, deugnieterij moet je bij ons 

op de scouts zijn   
Zondag 8 november 09u30 – 12u00:  

JoyAnnaThielemanshaatvergadering 

Wij vinden haar niet leuk, jullie vinden haar niet leuk. Dan is het 

hoog tijd om een haatvergadering te doen rond Joy Anna 

Thielemans.  

Wil je mee al je frustraties over haar kwijt? Kom dan zeker naar 

deze vergadering, want gehaat zal er worden en nog geen klein 

beetje!  

Zondag 15 november 12u30 – 16u00: 

Marsepeinverkoop 

Naar jaarlijkse gewoonte verkopen we marsepein van deur tot deur. 

Oefen dit zinnetje dus maar al heel goed:  

Hallo, wij zijn van de scouts van Borsbeek en wij verkopen marsepein. 

Een halve kilo kost (dan de prijs) en een hele kilo kost (dan de prijs). 

En dan natuurlijk verkopen  

Kom zeker vandaag in perfect uniform en een rugzak, kartonnen doos of fietszakken 

zijn heel handig vandaag. 

Zondag 22 november 09u30 – 12u00: Singstar 

en Just dance 

Zoals jullie wel elke ochtend zullen voelen als jullie met de 

fiets naar school gaan. Is het ’s morgens ijskoud. En dan is 

er nog die zondagochtend naar de scouts fietsen. Terug 

zo koud. Maar geen paniek. Jullie leiding heeft een 

oplossing. Vandaag gaan we Just Dancen en Singstaren (kan fout geschreven zijn). 

Lekker onze spieren warm dansen en onze 

stembanden warm zingen. Als je nog spelletjes 

hebt van Singstar en Just dance (of Wii – kasjes) 

mag je die altijd meenemen, maar zet zeker je 

naam er op. 



Zondag 29 november 10u30 – 14u00: Sint-Jan Berchmansviering 

Onze scouts heet Sint–Jan Berchmans en daarom is het weer tijd om naar de mis te 

gaan. We zitten daar met heel de scouts en ook nog met andere mensen. Maar we 

gaan aan de kerk en aan die mensen laten zien dat wij met heel veel leden zijn in 

onze scouts. 

Na de mis is het natuurlijk tijd voor KOFFIEKOEKEN. Mmmhh lekker. 

En afsluiten doen we met leuke pleinspelen met de hele scouts. Dan zullen we laten 

zien dat de gidsen de beste leden van de scouts zijn. 

Zondag 6 december 09u30 – 12u00: Sinterklaas 

Hij komt, hij komt, 

de lieve goede Sint,  

mijn beste vriend, jouw beste vriend, 

de vriend van ieder kind. 

Mijn hartje klopt, 

mijn hartje klopt zo blij. 

Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij, 

wat brengt hij jou en mij? 

Wie zoet was koek. 

Wie stout was krijgt de roe. 

Hopelijk zijn jullie flink geweest, want Sinterklaas weet alles!  

Neem zeker een tekening mee om extra puntjes (en wie weet ook wel snoepkes) te 

scoren bij onze goed heilig man. 

Vrijdag 11 december 19.30 – 21.30: Vrijgezellen deel 2 

Zoals jullie natuurlijk nog weten, en als je het niet weet dan is dat een schande, zijn 

wij op vrijgezellenweekend geweest. Maar wij hadden nog een mega cool spel en dat 

hebben wij nog niet kunnen spelen. Daarom gaan we dat vanavond doen.  

Tip van de dag: doe warme kleren aan.  

Vrijdag 18 december 19.30 – 21.30: 

Kerstfeestje  

De examens zijn gedaan (voor jullie tenminste, niet 

voor ons *sad face emoticon*) en de kerstvakantie 

staat voor de deur. Dat wilt dus zeggen: tijd voor een 

kerstfeestje. Whoop Whoop!  

 

Wij willen een deftig feestje bouwen met jullie, dus daar zijn wel een aantal vereisten 

voor nodig. Ten eerste kunnen cadeautjes niet ontbreken. Neem dus een 

kerstcadeautje mee van maximum 3 euro. Ten tweede zijn er natuurlijk ook hapjes 

en drankjes of natjes en droogjes of drinken en versnaperingen of … Hoe je het ook 

wilt noemen maakt niet uit, het moet gewoon aanwezig zijn! Neem dus 2 euro mee, 

zodat wij voor jullie allemaal lekkere dingen kunnen voorzien. Ten derde is het een 

feestje, dus feestelijke kleren zijn hier iets gepaster dan ons uniform. Je mag dit dan 

ook in de kast laten hangen voor vanavond.  

 



Vrijdag 8 januari 19.30 – 21.30: K3  

Ga je mee, we varen op de zee zee zee 
In een rubber bootje met z'n twee twee twee, maar wij varen toch liever met alle 

gidsen eigenlijk. Ondertussen is K3 zoekt K3 al lang voorbij en is de nieuwe K3 

gevormd. Toch gaan we onze jeugd nog eens herbeleven en een vergadering 

besteden aan onze liefde voor K3. Haal jullie rosse, blonde of zwarte pruik en K3-

pakjes dus van onder het stof, zodat we Karen, Kristel en Kathleen/Josje trots 

kunnen maken!   

 

Dit is het einde van het scoutsprogramma voor november, december en een klein 

deeltje januari.      

We konden jullie natuurlijk wel geen wist-je-datjes ontzeggen!  

Wist – je – datje:  

 Dit al het tweede boekje is van het jaar 

 Het dus echt snel vooruit gaat 

 Wij jullie super toffe grieten vinden 

 Wij het vrijgezellenweekend leuk vonden 

 Wij jullie veel succes wensen bij de examens 

 Jullie daarna kunnen genieten in de kerstvakantie 

 Wij in de kerstvakantie moeten studeren voor onze examens 

 Onze vakantie enkel bestaat uit eten en studeren 

 Het eten niet zo erg is, maar het studeren echt niet leuk is   

 Wij jullie al een gelukkig 2016 wensen 

 Wij ook graag cadeautjes krijgen 

 Dit een grote hint was 

 

KOESIES XXXXXX  

 

 

 

 

 



Verkenners 
Het is al reeds het tweede boekje van het scoutsjaar. “De tijd vliegt als ge het plezant hebt 

hé” hoor ik u denken. Terecht want hoe plezant was ons weekend wel niet!? Nu we ook 

zeker weten dat we op kamp naar Slovenië gaan, is het aftellen en massa’s monnies 

verdienen omdat allemaal te bekostigen. U moet echter geen schrik hebben dat u enkel 

moet werken de komende weken, niets is minder waar want uw leiding heeft weer tal van 

activiteiten voorzien. 

 Zondag 8 november 9u30 – 12u:  James Bond 

 maar wel  

Enkele dagen geleden verscheen er een nieuwe top film. Het gaat over een Britse geheime 

agent met een hoog mojo-gehalte die de snoodaards telkens weer te snel af is . Het is helaas 

niet Austin Powers waarover ik het heb maar over een andere welopgevoede heer namelijk 

James Bond. Als je wil weten hoe we de schurken gaan pakken deze vergadering, kom dan 

zeker af! Spannend! 

 

 

Zondag 15/11 Marsepeinverkoop: 12u30-16u 

Vandaag gaan we weer flappen verdienen en dat namelijk door het onze welbefaamde 
Marsepeinverkoop! Kom allemaal met uw beste deurleurdersgezicht naar de scouts, bereid 
uw gladste verkooppraatjes voor en een rugzak en fiets voor het makkelijk vervoeren van 
onze lekkernij is ook altijd handig. 



Zondag 22/11 van 9:30 tot 12:00 Verassing!  

Beste maten, beste makkers, deze week mogen jullie niet in jullie bed blijven liggen. Er is 

namelijk een hele leuke vergadering gepland! Wat we nu juist gaan doen, ga ik nog niet 

verklappen, want het is een verassing. Kom dus op de normale uren naar het mertensplein 

voor pret en plezier. 

Zondag 29/11 Sint Jan-Berchmans Vergadering: 10u30-14u 

Zoals elk jaar is het weer tijd voor de Sint Jan-Berchmans vergadering! We verwachten jullie 
in perfect uniform op het Mertensplein voor een inspirerende mis, gevolgd door 
welverdiende koffiekoeken! 

Zondag 6/12 van 9:30 tot 12:00 De sint!  

Deze zondag komt de Sint langs in ons lokaal. Deze oude man heeft dan toch een plaatsje 
gevonden in zijn drukke agenda om op zijn verjaardag even bij ons langs te komen. Hij heeft 
nog steeds zijn schimmel bij zich en zijn zwarte piet danst elk jaar weer in het rond. Let op: 
Enkel de brave kindjes krijgen lekkers. De stoute kinderen worden streng gestraft door Sint 
zijn piet! Tot zondag! 

Vrijdag 11/12 van 19:30 tot 22:00 Klakkenbuizen 

Kapitein Miller (gespeeld door Tom Hanks) moet het hoofd bieden aan de Duitse vestingen 

op het strand. Na een bloederig gevecht is er een zekere Ryan omgekomen. Terwijl het 

ministerie van Oorlog de brieven aan het schrijven is, komt men erachter dat er nog twee 

broers van deze Ryan zijn omgekomen. Aangezien het broers van elkaar zijn, treedt de 

speciale regeling in werking dat de laatst overlevende broer, James Ryan (gespeeld door 

Matt Damon), naar huis mag. Het probleem is dat James Ryan bij de paratroopers van de 

101st Airborne Division ergens in Frankrijk is 

gedropt. Kapitein Miller krijgt de opdracht om 

soldaat Ryan op te sporen. Onderweg krijgen 

ze steeds meer de waanzin en gruwelijkheden 

van oorlog te zien en beginnen ze te twijfelen 

waarom het leger een groep mensen op pad 

stuurt om één soldaat te redden. 

Vrijdag 18/12 van 19:30 tot 22:00 

Kerstvergadering 

Ho, ho, ho het is zo ver, de kerst tijd is weer 
aangebroken!!! En dit vieren we vandaag 
samen in thema van een goei casino avond!! 
Allen zeker komen en kleed u wat chic aan :P 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tom_Hanks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matt_Damon
https://nl.wikipedia.org/wiki/101st_Airborne_Division


Zondag 27/12 en zondag 03/01: GEEN VERGADERING 

 

Zondag 10/01 9:30-12:00 : Sneeuwgevecht  

Kom allen naar de scouts voor sneeuwpret wees er zeker bij de sneeuw is er zeker al 
waarschijnlijk hopen we hoezee #afbeeldingsneeuwbal 

 

Liefs, 

Laurent, Louis, Patat, Raf en Robin 

Wist-je-datjes: 

- Sommigen onder jullie of jullie facebookvrienden althans echt niet kunnen schrijven? 

- Ik jullie daarom een beetje taalkundig advies zal geven? 

 

Schrijf niet: gy betekend veel vr my! maar schrijf: Jij betekent waarachtig veel voor 
mij! 

Schrijf niet: Sgool/egt maar schrijf: School/ echt 

Schrijf niet: zoizo maar schrijf: sowieso 

Schrijf niet: (dwaze, liefst fout 
geschreven, Engelse quote) 

maar schrijf: (een leuke, juiste geschreven en 
toepasbare Vlaamse zegswijze) 

Schrijf niet: I tink your so sexy maar schrijf: Mejuffer, u ziet er weer beeldig 
uit 

Schrijf niet: Lang gelede daw mkkr ng 
hebbe gesproke ! 

maar schrijf: Het is weer een hele poos 
geleden dat we elkaar nog 
gesproken hebben! 

Schrijf niet: Mb / mooi boy  maar schrijf: die welgebouwde adonis 

Schrijf niet: Like en pb maar gebruik 
dat gewoon 
niet! 

/ 

 

- Tot weerziens! 

 



Adressenlijst 2014 - 2015

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Jorne Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.32.75

Leonie Van Boxem Sint-Rochusstraat 15 2100 Deurne 03/321.37.05 0494/20.35.67

Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03/484.69.20 0495/51.33.07

Lisa Kamperdijk Louis Huybrechtsstraat 17 2150 Borsbeek 03/366.41.58 0496/76.48.74

Marijana Lipovac Unitaslaan 124 2100 Deurne 03/272.51.99 0488/29.07.38

Roeland Vetters Stenenkruisstraat 32 2520 Ranst 03/322.13.57 0470/86.93.39

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

Femke Stroobants Eugeen Verelstlei 16 2150 Borsbeek 03/366.47.50 0487/34.51.32

Hannah Van Mechelen Corneel Smitslei 14 2150 Borsbeek 03/366.30.52 0494/92.51.44 

Helena Dhulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0491/14.62.00

Ivana Lipovac Unitaslaan 124 2100 Deurne 03/272.51.99 0488/29.07.39

Veerle Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0497/42.81.11

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Charlotte Buelens Lode Van Berckenlaan 138 2600 Berchem 03/366.41.56 0470/55.14.16

Liedewei Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0496/30.96.22

Lisbeth Borms Herentalsebaan 143 2100 Deurne 03/295.59.58 0488/18.47.69

Nathan Weyn Hulgenrodestraat 68a 2150 Borsbeek 03/322.21.14 0470/50.78.50

Tim Wuyts Vlaamse Gaaistraat 5 2530 Boechout 03/272.31.26 0484/37.87.96

Victor Verhaegen Wenigerstraat 45 2150 Borsbeek 03/322.87.43 0484/66.20.68

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Anneleen Moyson Diepenbeekvelde 2 2150 Borsbeek 03/440.80.11 0495/25.80.11

Jasper Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.97 0479/82.29.73

Lien Van Kerschaver Schanslaan 3 2150 Borsbeek 03/322.20.27 0479/62.03.06

Pieter-Jan Van Aert Mertensstraat 22 2150 Borsbeek 03/366.09.80 0471/61.97.73

Sita Impens Spillemansstraat 45 2140 Borgerhout 03/271.08.03 0483/46.09.45

Stien Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0493/76.41.91
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Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Brent Parys Beukenlaan 8 2970 Schilde 0478/30.50.59

Lars Galliaert Hulgenrodenstraat 39 2150 Borsbeek 03/322.61.34 0485/78.48.40

Lena Watters Floris Primslei 39 2150 Borsbeek 03/294.90.65 0499/30.44.71

Lieselot Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/58.08.29

Margot Huysmans August Van Putlei 31 2150 Borsbeek 03/322.74.76 0488/31.41.91

Robin Smets August van Putlei 7 2150 Borsbeek 0471/52.87.51

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Evelien Dhulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0479/48.61.31 

Hannelore Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/59.13.80

Jolien Meukens Jozef Reusenslei 59 2150 Borsbeek 03/322.42.15 0475/59.04.61

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek 03/321.66.69 0476/06.49.23

Louis Watters Floris Primslei 39 2150 Borsbeek 03/294.90.65 0477/29.80.14

Laurent Wauters Kluisdreef 17 2970 Schilde 03/385.80.03 0478/93.38.63

Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0472/48.72.45

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

Elisabet Vetters Stenenkruisstraat 32 2520 Ranst 03/322.13.57 0493/52.60.27

Wilma Van Boxem Sint Rochusstraat 15 2100 Deurne 03/321.37.05 0471/38.72.70

Joris Simkens Karel Govaertsstraat 23 2100 Deurne 03/322.09.87 0474/06.20.28

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 

Jente De Puysseleyr Stalinsstraat 69 2100 Deurne 0485/10.11.24

Jeroen Machiels Groenhofstraat 3 2150 Borsbeek 03/290.61.98 0478/87.31.15

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Karen Fourneau Jozef Reusenslei 109 2150 Borsbeek 03/236.35.29 0494/18.89.09
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