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,

Een nieuw scoutsjaar betekent naast nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, nieuwe leiding
en heel veel nieuwe pret ook een nieuw jaarthema: ‘Be prepared’. Dit jaar staat in het
teken van ‘dienst’, één van de basispijlers van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Wees
paraat om het juiste ding te doen op het juiste moment”, waren 100 jaar geleden de
woorden van de oprichter van de scouts, Chief Scout of the World Baden Powell himself.
Of zoals we in het jaarlied zingen:
Wees paraat! En zet je schouders eronder.
Wees paraat! Met elkaar en niet zonder.
Be prepared! Voor een betere wereld.
Be prepared! Om het vuur door te geven.
Be prepared! Om je leven te leven.
Ook nu zal er een hele leidingsploeg zijn uiterste best doen om er voor iedereen een super jaar van te
maken. Voor de ouders organiseren we op woensdag 30 september tussen 20u en 21u een
gezamenlijke infoavond waarop elke takleiding hun werking kort uitlegt. Zo hebben jullie maar 1
avond vrij te houden. De uitleg over het buitenlands kamp van de verkenners zal om 20u30
beginnen.
Verder willen we iedereen ook uitnodigen om regelmatig de website (www.scoutsborsbeek.be) en
de facebookpagina ‘Scouts Borsbeek’ te bekijken. Deze pagina is voor ons heel handig om foto’s,
links en berichten snel op te plaatsen. Het voordeel is dat ook mensen zonder facebookaccount deze
pagina kunnen bekijken. Surf naar www.facebook.com/pages/Scouts-Borsbeek/745302658861564
en je ziet alles verschijnen.
Op de volgende pagina’s vinden jullie een kalender met de belangrijke data en weekends voor dit
jaar op. Graag zouden we een oproep willen doen aan alle ouders om zeker eens naar de gezellige
eetslagen te komen: Italiaslag (gidsen en verkenners), Kaas- en wijnavond, Oosterse avond
(jonggidsen en jongverkenners), Brunch en BBQ. Noteer de data alvast in jullie agenda, zodat je deze
heerlijke dagen zeker niet mist.
De volgende maanden staan er al belangrijke en leuke dingen op het programma:
17 en 18 oktober: Italiaslag, georganiseerd door de gidsen (buitenlands kamp) en verkenners. Meer
info en een inschrijvingsformulier belanden snel in jullie mailbox/op de fb-pagina/op de site. Allen
daarheen om de kampen te steunen!
Vrijdag 23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging. Trek vandaag je scoutsuniform en das aan en
vertegenwoordig zo de leukste jeugdbeweging van de hele wereld!
Zondag 15 november, 12.30u-16u: Marsepeinverkoop. Vandaag verkopen we in Borsbeek en
omstreken onze heerlijke marsepein.
Een stevige linker van de groepsleiding,
Elisabet – Joris – Wilma
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Vriendenkring

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

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

Uniform

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

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

Dag allerliefste kapoentjes! Dit is de eerste Taktie van het jaar, het boekje waar alle
vergaderingen instaan voor de volgende weken. Kijk maar snel wat we allemaal gaan
doen!
27 september van 9u30 tot 12u00
Kennismakingsvergadering:
Jaja, het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen! Hebben
jullie er al zin in? Wij alvast wel zene! Vandaag gaan
jullie de andere kapoenen leren kennen en jullie gaan
ook ons leren kennen, jullie nieuwe leiding. We gaan
ook echte scoutsmanieren leren zoals een echt
scoutshand geven of een carré. Kortom het wordt
superleuk en wij zijn superbenieuwd om jullie allemaal te ontmoeten!!

4 oktober van 9u30 tot 12u00
Superheldenvergadering
Wisten jullie dat als je in de scouts zit, je sowieso een
superheld bent? Neen? Geloven jullie ons niet? Ik zal
het eens uitleggen. Op de scouts zijn wij goede
vriendjes, wij maken veel plezier, spelen bijna altijd
buiten, leren koken op vuren en ga zo maar door! Zie
je, wij hebben echt de kwaliteiten van een superheld!
Kom vandaag allemaal verkleed als superheld, zodat
wij goede daden kunnen verrichten maar vooral de wereld kunnen afhelpen van al die
slechteriken! Zeker verkleed komen dus!
11 oktober van 9u30 tot 12u00
Piratenvergadering
Hoge golven, windkracht tien
Storm op zee!
STORM OP ZEE!
Nergens is de zon te zien
Storm op zee!
STORM OP ZEE!
Maar voor ons is stormweer echt geen reden tot
paniek.
Want piraten worden van een storm op zee niet
ziek!
Wij gaan vandaag bewijzen dat wij echte piraten
zijn! Kom allemaal in jullie piratenoutfit en dan
transformeren wij jullie vandaag in echte stoere
zeebinken!

18 oktober van 9u30 tot 12u00
Vriendjesvergadering
Omdat op de scouts iedereen altijd welkom is,
mogen jullie vandaag jullie vriendjes uitnodigen!
Zij mogen dan meespelen en wie weet willen zij
dan ook wel bij de scouts komen. Dat zou toch
superleuk zijn? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Dus nodig allemaal 1 vriendje of vriendinnetje uit.
Vergeet niet te zeggen dat ze speelkleding moeten
aandoen want wij gaan eens tonen wat echte
scouts doen vandaag!
23 oktober
Dag van de Jeugdbeweging
Het is zover! De beste dag van het jaar is weer aangebroken! Vandaag mogen jullie in
scoutsuniform naar school gaan, BE SCOUT BE PROUD!
25 oktober van 9u30 tot 12u00
Tour de France vergadering
Smeer jullie beentjes maar al in, zet jullie helmen maar al op en doe
jullie beste koers-outfit aan! Vandaag gaan we zien wie het beste is
in wielrennen, we gaan een tour de France fietsen! Wie wordt de
nieuwe Tom Boonen van de kapoenen? Om deze vergadering te
volbrengen, moeten jullie allemaal jullie snelste fiets meenemen. De
leiding is al weken aan het trainen dus wie zou er het snelste zijn?
De kapoenen of de leiding? SPANNEND!
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!
Wist-je-datjes!















Wij heel veel zin hebben in het nieuwe jaar?
De leidingsploeg dit jaar uit 41 man bestaat?
Dit het meeste is in de geschiedenis van de 70?
Dat we op weekend gaan van 20-22 november?
Wij het thema nog niet gaan verklappen?
Wij supertrots zijn op alle kapoenen die over zijn gegaan?
Wij ook supertrots zijn op degene die niet zijn overgegaan? 
Wij jullie heel graag goed verkleed zien?
Wij graag willen dat jullie afbellen of mailen als jullie niet naar een vergadering
kunnen komen?
Het e-mailadres kapoenen@scoutsborsbeek.be is?
De telefoonnummers achteraan de Taktie staan?
Jullie altijd een das van de scouts moeten aandoen voor een vergadering of
andere activiteit?
Je deze bij de groepsleiding kan kopen na de vergadering?
Dit het laatste wist-je-datje is?

Jullie nieuwe leiding:
Liese - Marijana - Lisa - Roeland - Jorne - Leonie

Kaboeties
Weer een nieuw jaar vol plezier, vol kabouters en mét NIEUWE LEIDING!
Jippieeee! We zijn met 6, wat best wel veel is, maar natuurlijk betekent dat ook wel
6x meer plezier elke vergadering! Dat wordt een mega super tof jaar!
27/09 9u30 – 12u KENNISMAKING
Hallo, wij zijn Raasja, Wapsie, Filoen, Jiggel, Reska en Filie ! Wij kennen elkaar al wel,
maar eigenlijk jullie nog niet. Daarom gaan we elkaar vandaag wat beter leren
kennen, want kennen jullie elkaar eigenlijk al wel goed? Dat zullen we vandaag eens
testen! Kom met je leukste humeur en je meeste zin om kabouters en leiding te leren
kennen naar de scouts! We maken er de leukste eerste vergadering ooit van!
4/10 9u30 – 12u VRIENDJESVERGADERING
Wie

oh

wie

heeft

de

meeste

vriendinnen die naar de scouts
willen komen?
We maken er een WEDSTRIJD
van!!!! Vandaag nemen we om ter
meeste vriendinnen mee naar de
scouts.

Het

moeten

wel

vriendinnetjes zijn die graag elke
week naar de scouts willen komen,
zodat we met superveel kabouters zijn! Dus zoek tussen je school/hobbyvriendinnetjes naar nieuwe kabouters!
1 2 3 GO!!! Laat de zoektocht beginnen!!!

11/10 9u30 – 12u OERMENSVERGADERING
HOE HA HOE HA! Wij praat niet goed. Wij eerste mens op
aarde zijn. Wij nog niet geleerd hoe moet praten. Vandaag kom
verkleed als oermens alle kabouters. Wij spelletjes spelen.
Spelletjes heel leuk zijn. Tot deze dan zondag!

18/10 9u30 – 12u GO IV VERGADERING
Wie is de snelste? Wie kan er het beste klimmen?
Wie kan er het beste raadsels oplossen? Wie durft
er het meeste? Wie kent er veel weetjes? Wie kan
er het beste dansen? Wie zingt er zoals Beyoncé?
Wie kan het beste koken? Dat gaan we allemaal
vandaag onderzoeken! Kom in je meest
avontuurlijke kledij naar de vergadering!
Vrijdag 23/10: Dag van de Jeugdbeweging
Het is zover! De beste dag van het jaar is weer aangebroken! Vandaag mogen jullie
nog eens in uniform naar school gaan, BE SCOUT BE PROUD!
25/10 9u30 – 12u MARKTKRAMERVERGADERING
APPELEN EN PEREN! APPELSIENEN EN MELOENEN!
Allemaal te koop in mijn kraam
vandaag! Appelen, peren, appelsienen
en meloenen verkopen is de opdracht
van vandaag! Natuurlijk hebben wij
niet alleen fruit en groenten, maar ook
kleren, tapijten, poetsgerief, snoep en
HAMBURGERS! Wij zouden graag
vandaag geen kabouters zien, maar
echte marktkramers!
1/11 9u30 – 12u 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!

Wist je dat…:
-

Wij suuuuuuuuperveel zin hebben in dit jaar?

-

Jullie sowieso de leukste kabouters ooit zijn?

-

Wij jullie al gezien hebben op de overgang en jullie duidelijk echte durvers
zijn?

-

Wij hier echt super blij mee zijn??!!

-

Wij al een taktie vol leuke activiteiten gepland hebben?

-

Wij hopen jullie elke vergadering met super veel gaan zijn!

-

Wij daarom ook een vriendinnetjesvergadering doen zodat we met nog meer
zijn?

-

Het dan echt een groot kaboeterfeest gaat zijn dit jaar?

-

Wij nu gaan afsluiten en al uitkijken naar al deze toffe vergaderingen?

Veel kusjes en knuffels
Raasja

Wapsie

Filoen

Jiggel

Reska

Filie

Welpen
Hey welpen! Klaar voor een nieuw scoutsjaar vol
superleuke vergaderingen? Wij alvast wel! Dit is
de eerste taktie van het jaar dus hier is een
grappige foto om dat te vieren:

Zondag 27 september (9u30-12u00) –
Kennismaking
Tijd voor de eerste vergadering van het jaar! Omdat niet iedereen alle leden en
leiding kent, gaan we vandaag spelletjes spelen om daar verandering in te
brengen. Na deze vergadering gaan jullie naar huis met een hoop nieuwe vrienden
erbij! Wij hopen dat jullie met zo veel mogelijk aanwezig zijn om het jaar goed
te beginnen!

Zondag 4 oktober (9u30-12u00) – Alles Op Wieltjes
Smeer de wieltjes van jullie rollerblades, skateboard, step,
eenwieler, longboard, waveboard (of nog iets anders met
wieltjes onder) nog maar eens goed in, want je zal ze nodig
hebben! Vandaag zullen we jullie snelheid, behendigheid en
kunstjes op wieltjes testen. Kom dus met je favoriete
wieltjes naar de scouts en rollen maar!
Voor de duidelijkheid: een fiets heeft ook wieltjes, dus het
is geen schande als je met de fiets komt bij gebrek aan
andere wieltjes!

Zondag 11 oktober (9u30-12u00) – Pleinspelen
Dikke Bertha, vlaggenstok, telefoontje, kat en muis, schipper mag ik overvaren,
vlaggenroof… Dit zijn de ingrediënten voor een top vergadering! Met een grote
groep enthousiaste welpen is het plaatje helemaal compleet.

Zondag 18 oktober (9u30-12u00) – Legervergadering
Wij vragen ons af of jullie allemaal stoere jongens
zijn. Om dat te testen houden we vandaag een
legervergadering! Zoals jullie wel weten zijn
legermannen altijd goed gecamoufleerd. Kom dus in
jullie stoerste legeruniform om met jullie strafste
tactieken de overwinning te behalen!

Donderdag 23 oktober – Dag van de jeugdbeweging
Vandaag kan je aan iedereen laten zien dat je trots bent om een scout te zijn!
Dit kan je bijvoorbeeld doen door in je uniform naar school te gaan!

Zondag 25 oktober (9u30-12u00) – Padvindersvergadering
Het is tijd voor een echte scoutsvergadering! Na vandaag weten jullie hoe het is
om een echte padvinder te zijn.
Geen berg te hoog, geen zee te diep, geen land te ver. Ook al heeft hij pech, een
padvinder vindt altijd zijn weg!

Zondag 1 november (9u30-12u00) – Sportvergadering
Vandaag gaan we de grootsten in de sportwereld
achterna. Kompany, Usain Bolt, Tom Boonen, Roger
Federer, Jonathan Borlée… zullen nog iets kunnen leren
van wat jullie vandaag gaan presteren! Kom in je favoriete
sportoutfit en zorg voor een stevig ontbijt, want we
vliegen er stevig in vandaag! Zijn jullie klaar om records
te breken, goals te maken, de ziel uit je lijf te lopen?

Vrijdag 6 – zondag 8 november – Weekend
Laat jullie ouders deze datum alvast noteren, want van 6 tot 8 november gaan we
op weekend! Verdere info volgt nog!

Wist-je-dat:
-Wij, de leiding, heel veel zin hebben in dit mega bangelijk jaar?
-Twee fouriers van het vorige welpenkamp nu jullie leiding worden?
-Raksha nog een jaar welpenleiding wordt omdat jullie zo’n toffe kerels zijn?
-Jullie evenveel vrouwelijke leiding als mannelijke leiding hebben?
-Wij echt niet kunnen wachten tot de eerste vergadering?

Raksha

Mang

Tabaqui

Bagheera

Rama

Rikki-Tikki-Tavi

Heyhallo Jeune-Guides
Zijn jullie vaders piraten? Want jullie zijn echte schatten. Komen jullie toevallig uit Griekenland?
Want daar komen toch alle godinnen vandaan? Gelukkig heeft de leiding zijn zwemdiploma behaald,
anders verdronken we in jullie ogen. Goed, nu zijn we al een beetje opgewarmd om van start te gaan
met dit nieuwe fantastische scoutsjaar (want fantastisch wordt het echt wel).
Mocht je ons zoeken, wij zijn in de wolken.
Zondag 27 september 9:30-12:00u: get to know each other
Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen…maar natuurlijk niet op de standaard (saaie) manier.
We hebben iets georganiseerd waar we veel pret mee gaan beleven! Dit klein weetje over ons
verklappen we al:
Afspraak op Mertensplein om 9.30u in B’beek City. Be there, it’s a date!
Zondag 4 oktober 8:40-17u: stadsspel
Met de trein naar…. tsjoeketsjoeketuuut (surprise!) Jullie zullen wel denken: “Wow dat is vroeg op
het jaar om een hele dag op verplaatsing te gaan”, maar we hebben zo veel leuke dingen gepland,
dat het ons beter leek om er meteen goe in te vliegen!
Voor vandaag neem je best mee:
-

Lunchpakket en drinken
Ne koek
6 euries
Een grote glimlach op jullie smoeltjes
Identiteitskaart
Eventueel een abonnement van nmbs als je dit hebt

We spreken met z’n allen af om 8:40 uur in Berchem station, in perfect uniform! We zijn terug in
Berchem station rond 17 uur.
Van vrijdag 9 oktober t.e.m. zondag 11 oktober: WEEKEND JOEPIEDEPOEPIE
Alsjemenou, kunnen jullie geloven dat we nu al op weekend vertrekken? Wij wel.
Meer info volgt nog via mail en ne schonen brief.
Zondag 18 oktober 9:30-12:00u: Loof de Heer, want hij is goed.
Lc 10: 1-6 “1Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar
iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. 2Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders
zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3Ga
op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. 4Neem geen geldbuidel, geen reistas en
geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. 5Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit
huis!” 6Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je
terugkeren.”

Een beloning voor de eerste die dit stukje uit de Koran
kan vertalen.
In een droom verscheen de Heer tot ons allen en
sprak wijze woorden. Hij nodigt ons uit om vandaag in
verbondenheid met Hem de eucharistie te vieren.
Onze Heer staat open voor alle godsdiensten, maar
het is belangrijk dat je laat zien dat je gelovig bent.
Kom verkleed in een godsdienst naar keuze.
Amen.
23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Het is zover! De beste dag van het jaar is weer aangebroken! Vandaag mogen jullie nog eens in
uniform naar school gaan, BE SCOUT BE PROUD!
Zondag 25 oktober 9:30-12:00u: mannenvergadering
PJ en Frank zijn het schoolvoorbeeld van wat stoere
binken zijn. Willen jullie ook hun coole mannenskills
leren en bewijzen dat er ook een echte vent in jou
schuilt? Dan is dat nu de moment! Om het wat
makkelijker te maken, lijkt het ons beter al in de huid
te kruipen van een echte mooiboy en je dus goed te
verkleden.
De Balle!
Vrijdag 30 oktober 19:30-22:00u: spooky halloween vergadering
1 keer op het jaar is het griezeltijd, vanavond dus pret verzekerd. Wij hebben alvast de griezelkriebels
te pakken en zijn klaar om te lachen, gieren, brullen.
Laat je niet afschrikken en kom alles vanavond zelf ontdekken. Mwahahaha…
Wist-je-datjes:
-

Wij hier niet de ‘standaard-wist-je-datjes’ willen schrijven, zoals van: “wij hebben ontzettend
veel zin in het jaar”… maar uiteraard is het wel de waarheid.
Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
Je jouw eigen ellebogen niet kunt likken?
Jullie dit allemaal sowieso geprobeerd hebben?
Zout eten dodelijk is? 1 bord zout eten overleef je niet.
We tussen de 65 en 90 procent van de tijd dat we spreken roddelen? OMG!
De hersenen van vrouwen eerder reageren op babygehuil dan de hersenen van mannen?
Een baby tot 110 decibel geluid maakt?
110 decibel evenveel is als een bladblazer?
Je met bladblazers tenminste nog bladeren kunt blazen?
Je baby’s beter niet als bladblazers gebruikt?
Wij nu ciaoo zijn?
Tot zondag en de groetjes thuis:

Liefste jongverkenners,
Een nieuw scoutsjaar staat weer voor deur,
het is weer gedaan met de septembersleur!
Dit jaar maar liefst 6 toppers die jullie gaan entertainen
zie dus maar dat ze ingesmeerd zijn, jullie benen!
Willen jullie ook ons een heel jaar gelukkig zien,
hebben we wel een tip misschien:
kom op zondag met de fiets en geef een berichtje als je niet kan komen
dan worden jullie de prinsen van onze dromen!
27 september: Kennismakingsvergadering: 9u30-12u

Of ‘the real slim shady’ vandaag ook komt, is nog
een verrassing, maar begin al maar te oefenen op
originele manier om u voor te stellen! Bonuspuntjes
voor wie het best verkleed komt als Eminem!

4 oktober: Fat Bastards: 9u30-12u
Stap 1: zoek kleren die wat te groot zijn en wat uitgerokken mogen
worden
Stap 2: doe die kleren en je scoutsdas aan
Stap 3: zoek kussens, dekens, truien…
Stap 4: steek de kussens, dekens en truien onder je kleren
Stap 5: PRET!

9,10,11 oktober: WEEKEEEEENND
Meer informatie volgt nog in de weekendbrief!

17-18 oktober: Italiaslag
Dit weekend organiseren de givers weer hun wereldberoemde Italiaslag! Meer informatie staat
vooraan in de taktie!
18 oktober: Oerwoudsnelheidsspel: 9u30-12u
Hang-buik-zwijn, hang-buik-zwijn,
Huub wil op vakantie maar zijn auto is te klein.
Pijn-boom-pit, pijn-boom-pit,
liggend kan je schijten maar het is beter als je zit.
Oerwoud-snelheids-spel, oerwoud-snelheids-spel,
Ik weet niet wat het is, maar me amuseren zal ik wel!
Credits to Hans Teeuwen

23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Het is zover! De beste dag van het jaar is weer
aangebroken! Vandaag mogen jullie nog eens in uniform
naar school gaan, BE SCOUT BE PROUD!

25 oktober: Borsbeek Wereldstad: 9u30-12u
Wikipedia leert ons dat Borsbeek het dorp is waar Lea Couzin en Hugo
Schiltz geboren zijn en dat die blijkbaar bekend zijn, dat er een
beschermd orgel in de Sint-Jacobskerk staat en dat dit onze
coördinaten zijn: 51° 12' NB, 4° 29' OL
Als echte Borsbekenaren weten wij natuurlijk dat onze geweldige
gemeente nog veel meer te bieden heeft, daarom gaan we vandaag
ons hart ophalen in deze wereldstad!

Vrijdag 30 oktober: Halloween: 19u30-22u
Ik kom naar de Halloweenvergadering en ik neem mee/doe aan:
Mijn engste verkleedkleren
Een pillamp
Al mijn moed
Een pamper voor de zekerheid
WIST-JE-DAT…











Wij al enorm veel zin hebben in het jaar?
Wij de 3e vergadering al op weekend gaan?
Wij daar nóg meer zin in hebben?
Wij de nieuwe Romeo’s en K3 zouden kunnen zijn?
Wij ons kans helaas gemist hebben om mee te doen met K3 zoekt K3?
Wij een nieuwe groep, L3, zouden kunnen oprichten als Margot haar naam ook met een L
begon?
Largot maar een beetje een rare naam is?
Lars misschien kan meedoen? :D
Dit boekje gemaakt is tijdens de herexamens?
Wij daarom niet verantwoordelijk zijn voor alle rare mopjes en foto’s?

Jullie leiding,
Brent – Robin a.k.a Shmet – Lars – Lieselot – Lena – Margot

G?I?D?S?E?N
Heej meiden, welkom in het nieuwe jaar. Vanaf nu zijn jullie onze leden en zijn wij jullie leiding.
We zullen met hard en ziel voor jullie zorgen, jullie beschermen en jullie onder onze vleugels
nemen. Haha denken jullie nu echt dat wij zo serieus zijn? Dan hebben jullie het echt wel mis
hoor! We gaan dit jaar YOLO gaan en heel veel lol maken. Jaja we zijn zelfs mee met jullie
woorden.
#leukzijn
#moooiboyyy
#yolo
#gidsenzijnawesome
#wijkennenjulliehelemaalnogniet
#maardaarkomtrapveranderingin!

Zondag 27 september 9.30-12.00uur : kennismaking
Omdat wij jullie niet zo goed kennen, gaan wij er deze vergadering
gebruik van maken om hier verandering in te brengen.
Wat willen jullie dit jaar allemaal graag doen? Wie zijn wij? Wie zijn
jullie? Wat doen jullie? En waarom? Het is allemaal één groot
mysterie… Wij zijn er alvast van overtuigd dat het liefde op het eerste
zicht zal zijn!
Zondag 4 oktober 9.30-12.00uur: B-Beek City
Jullie
orsbeekenaars kennen Borsbeek als geen ander! Maar
toch denken wij dat jullie de kleinste en fijnste plekjes nog niet ontdekt
hebben! Daarom spelen we vandaag een stadsspel in onze
hometown Bbeek. Borsbeek een stad? Jaja Borsbeek is wereldstad
en de rest is parking!
9-10-11 oktober: WEEKEND
Yooow, dit weekend gaan wij gaan met jullie op trot. Wat we
gaan doen is voorlopig nog een groot geheim, maar meer
informatie zal snel volgen!
Het enige dat we al wel prijs kunnen geven is 1 belangrijke
tip: GA MEE!
Om de witte plek hieronder vullen, zijn er een paar mooie
woorden in een driehoek…

Feeëriek
Loebas
Lavaparels
Dessertmagnaat
Unilateraal
Kamelenbult

Zaterdag & Zondag 17-18 italiaslag
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, maar dit weekend
is het de tijd van centjes verdienen. Om een geweldig kamp te
kunnen hebben, moeten we er voor zorgen dat onze Italiaslag een
super groot succes is! De exacte informatie krijgen jullie nog,
MAAAAAR MAAK ALVAST HEEL VEEL RECLAME EN ZORG
ERVOOR DAT HEEL JE FAMILIE EN JE VOLLEDIGE
VRIENDENROEP KOMT ETEN!!!!! (en laten we hopen dat er veel
Italiaanse knapperds komen! Een voorbeeld hiervan kunnen jullie
aan de rechterzijde van dit tekstje terugvinden.)
Vrijdag 23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Het is zover! De beste dag van het jaar is weer aangebroken!
Vandaag mogen jullie nog eens in uniform naar school gaan, BE
SCOUT BE PROUD!

Zondag 25 oktober 9.30-12.00uur: Wie is de mol?
is een Nederlands televisieprogramma dat wordt uitgezonden door de publieke omroep
AVROTROS en wordt geproduceerd door de Nederlandse productiemaatschappij IDTV. Het
programma draait om een spel, waarbij de kandidaten moeten samenwerken om geld voor een
pot te verdienen. Een van hen is de mol, degene die het spel in het geheim saboteert. De
winnaar krijgt de pot.
Zondag 1 november 9.30-12.00uur: ALLERHEILIGEN
Voor diegenen die niet weten wat er op deze dag te vieren valt:
Allerheiligen (Sollemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) is een
christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder
katholieken en anglicanen. In de Katholieke Kerk is het een hoogfeest.
Ook de Oosters-orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste
zondag na Pinksteren, mogelijk in navolging van de Lemuria, gevierd op
13 mei. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en
martelaren.
Nu weet iedereen wat deze heuglijke feestdag inhoudt! Tijd om er
vandaag iets mee te doen… Wat we daarmee bedoelen, zullen jullie moeten komen ontdekken!
Zo zijn we aan het einde gekomen van het programma voor de komende twee maanden
*iedereen begint te wenen*. Uit goede gewoonte volgen dan nu de wist je datjes:
- Wij veel zin hebben in dit jaar.
- Wij al weten waar we op kamp gaan.
- De boer echt een mega schattige kleinzoon heeft.
- De boer echt mega rijk is!
- Joris echt super handig is.
- Joris alles in het lokaal maakt.
- windmolens goed zijn voor het milieu
- piraten een ooglapje dragen omdat hun ogen niet snel aan het donker wennen.
- Papegaaien echt super veel lawaai maken.
- Jullie de rebus hieronder mogen oplossen, hoho spannend!!!!!

Verkennerkes
Wheeeeh dreiries tis weer tijd voor een nieuw scoutsjaar! Jeeej! (lees dit kei-enthousiast) Wij hebben
er alvast mega veel goesting in en denken dat dat met zo’n fantastische groep als jullie wel saffe
brats wordt. Das naar t schijnt een uitdrukking???? Echt nog nooit van gehoord, blijkbaar worden wij
al oud en zijn we ni meer mee met de huidige street talk. Tijd dat jullie ons daar in bijscholen, op
zondag bijvoorbeeld.
Goed, het wordt dit jaar ook een beetje speciaal, want we gaan op kamp naar het buitenland of ook
wel buitenlands kamp genoemd (voor de mensen die iets trager denken). Hoe we dat allemaal gaan
regelen, horen jullie nog wel van ons. Ge kunt alvast eens beginnen mijmeren over een exotisch oord
waar ge toch geire eens naar toe zou gaan; maar voor we over het kamp beginnen dromen, zullen we
eerst eens overgaan tot de orde van de dag namelijk een heleboel plezante vergaderingen. Wat ne
schonen tekst was dit weeral al zeg ik het zelf.
Shout out naar Fabiooow en tot de zondag! Wij houden van jullie! #nohomo
27/09 9u30-12u BELANGRIJKE EERSTE VERGADERING + fiets
De eerste vergadering met jullie nieuwe leiding wordt echt goeie shit,
zorg er dus voor dat ge de zondag op het Mertensplein zit!
Wat we juist gaan doen? Dat blijven staatsgeheimen.
Ik gooi woorden op een hoopje en ze beginnen te rijmen.
Wij beloven echt dikke pret à volonté,
ey maar dreiries, ge weet de code: like en ge krijgt pb!
04/10 9u30-14u Stadsspel + fiets/lunchpakket
Vandaag verlaten we even onze uitvalsbasis aka Mertensplein en trekken
we naar een nog grotere metropool. We gaan eens zien of er veel mokkes
rond lopen in t stad want volgens katastroof (schaam u als ge da ni kent,
opzoeken die handel) zijn dat de schoonste van t land.
Om jullie al een beetje
voor te bereiden op die
mokkes:

9/10-11/10 Weekend
Meer info volgt. Zie maar dat ge er bent, anders gaat ge dik spijt hebben!

17/10 en 18/10 ITALIASLAG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wederom een topevenement, dit weekend gaan we massa’s geld verdienen. Ik herhaal: dit weekend
gaan wij massa’s geld verdienen. Om dit waar te maken moeten jullie massaal reclame maken de
familie, de vrienden, buren, uw vriendin, mannen van de gemeente, de poetsvrouw van ’t school,
uwen babysit, de marginalen van in ’t park (alhoewel die mogen daar blijven), de mannen van de
vakbond, de buschauffeur … uitnodigen. Iedereen moet ook verplicht komen helpen. Het is echt heel
belangrijk voor ons buitenlands kamp dat er dit weekend veel centjes verdiend worden. Shiften
zullen met een doodle verdeeld worden. (link volgt)

23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Het is zover! De beste dag van het jaar is weer aangebroken! Vandaag mogen jullie nog eens in
uniform naar school gaan, BE SCOUT BE PROUD!

25/10 9u30-12u Patat en Laurent zijn bijna jarig vergadering
Jaja wij zijn bijna jarig en verwachten van jullie allemaal een berichtje op facebook, das nu toch wel
het minste wat ge kunt doen. Niet beweren dat ge het vergeten bent eh, facebook is zelfs zo
genereus om jullie eraan te doen herinneren dat wij jarig zijn.

30/10 20u tot 01/11 10u filmnacht je weet zelf
Efkes eerst puur organisatorisch: blijven slapen mag, maar is niet verplicht! (je mag naar huis gaan,
wanneer je wil/moet) + 2 euro meenemen dan zorgen wij voor vesnaperingen e.d.
Da was het eigenlijk voor deze vergadering, mijn moppentrommel is een beetje leeg, maar ge weet
wat ge moet weten.
Zo da was alweer het eerste boekje van het nieuwe scoutsjaar.
Houdoee!
Patat, Raf, Louis, Laurent, Robin

PS: om af te sluiten nog een hele schone foto van ons Rafke, omdat het kan 

Adressenlijst 2014 - 2015
Kapoenenleiding
Naam
Jorne Frank
Leonie Van Boxem
Liese Verswyvel
Lisa Kamperdijk
Marijana Lipovac
Roeland Vetters

Adres
Herentalsebaan 51
Sint-Rochusstraat 15
Vogelzangstraat 24
Louis Huybrechtsstraat 17
Unitaslaan 124
Stenenkruisstraat 32

2520 Ranst
2100 Deurne
2240 Massenhoven
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2520 Ranst

E-mail
Telefoon
03/321.25.97
03/321.37.05
03/484.69.20
03/366.41.58
03/272.51.99
03/322.13.57

kapoenen@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/82.32.75
0494/20.35.67
0495/51.33.07
0496/76.48.74
0488/29.07.38
0470/86.93.39

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2100 Deurne
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/295.55.78
03/366.47.50
03/366.30.52
03/321.84.83
03/272.51.99
03/440.80.11

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/73.21.56
0487/34.51.32
0494/92.51.44
0491/14.62.00
0488/29.07.39
0497/42.81.11

2600 Berchem
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2530 Boechout
2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/366.41.56
03/366.27.08
03/295.59.58
03/322.21.14
03/272.31.26
03/322.87.43

welpen@scoutsborsbeek.be
GSM
0470/55.14.16
0496/30.96.22
0488/18.47.69
0470/50.78.50
0484/37.87.96
0484/66.20.68

2150 Borsbeek
2520 Ranst
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2640 Mortsel

E-mail
Telefoon
03/440.80.11
03/321.25.97
03/322.20.27
03/366.09.80
03/271.08.03
03/366.43.27

jonggidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0495/25.80.11
0479/82.29.73
0479/62.03.06
0471/61.97.73
0483/46.09.45
0493/76.41.91

Kabouterleiding
Naam
Elly Wilri
Femke Stroobants
Hannah Van Mechelen
Helena Dhulst
Ivana Lipovac
Veerle Moyson

Adres
Louis Huybrechtsstraat 4
Eugeen Verelstlei 16
Corneel Smitslei 14
Unitaslaan 3
Unitaslaan 124
Diepenbeekvelde 2

Welpenleiding
Naam
Charlotte Buelens
Liedewei Van de Vondel
Lisbeth Borms
Nathan Weyn
Tim Wuyts
Victor Verhaegen

Adres
Lode Van Berckenlaan 138
Floris Primslei 7
Herentalsebaan 143
Hulgenrodestraat 68a
Vlaamse Gaaistraat 5
Wenigerstraat 45

Jonggidsenleiding
Naam
Anneleen Moyson
Jasper Frank
Lien Van Kerschaver
Pieter-Jan Van Aert
Sita Impens
Stien Wissels

Adres
Diepenbeekvelde 2
Herentalsebaan 51
Schanslaan 3
Mertensstraat 22
Spillemansstraat 45
Priester Poppestraat 102

Jongverkennerleiding
Naam
Brent Parys
Lars Galliaert
Lena Watters
Lieselot Moors
Margot Huysmans
Robin Smets

Adres
Beukenlaan 8
Hulgenrodenstraat 39
Floris Primslei 39
Karel Soetelaan 50
August Van Putlei 31
August van Putlei 7

E-mail
Telefoon
2970 Schilde
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Gidsenleiding
Naam
Evelien Dhulst
Hannelore Moors
Jolien Meukens

Adres
Unitaslaan 3
Karel Soetelaan 50
Jozef Reusenslei 59

2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

Verkennerleiding
Naam
Robin Michielsen
Louis Watters
Laurent Wauters
Jasper Tuboville
Raf Boumans

Adres
Granvellelaan 12
Floris Primslei 39
Kluisdreef 17
Boechoutselei 55
Dokter Van de Perrelei 15

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2970 Schilde
2640 Mortsel
2140 Borgerhout

Groepsleiding
Naam
Elisabet Vetters
Wilma Van Boxem
Joris Simkens

Adres
Stenenkruisstraat 32
Sint Rochusstraat 15
Karel Govaertsstraat 23

2520 Ranst
2100 Deurne
2100 Deurne

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

03/322.61.34
03/294.90.65
03/366.47.83
03/322.74.76

jongverkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0478/30.50.59
0485/78.48.40
0499/30.44.71
0493/58.08.29
0488/31.41.91
0471/52.87.51

E-mail
Telefoon
03/321.84.83
03/366.47.83
03/322.42.15

gidsen@scoutsborsbeek.be
GSM
0479/48.61.31
0493/59.13.80
0475/59.04.61

E-mail
Telefoon
03/321.66.69
03/294.90.65
03/385.80.03
03/236.04.76

verkenners@scoutsborsbeek.be
GSM
0476/06.49.23
0477/29.80.14
0478/93.38.63
0472/48.72.45
0487/26.69.40

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

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

