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,
Je hebt al de tweede taktie van het jaar in je handen, de tijd vliegt als je het ons vraagt! Voor
zij die snel vergeten nog even herhalen wat we de voorbije twee maanden al allemaal achter
de rug hebben.  De overgang waar we vele nieuwe gezichten mochten verwelkomen, de
dag van de jeugdbeweging waarop iedereen kon laten zien dat de scouts de allerleukste
jeugdbeweging van het land is, een heel succesvolle Italiaslag waarvoor de gidsen en
verkenners iedereen die komen eten is heel dankbaar zijn én een aantal takken hebben zich
al kunnen amuseren op een zalig weekend. Kortom, we hebben er met z’n allen alweer van
genoten!
Natuurlijk was dat nog maar het begin, dus hier de activiteiten die de volgende maanden op
het programma staan:

Zondag 9 november, 12.30u-16u: Marsepeinverkoop. Vandaag verkopen we in Borsbeek en
omstreken onze heerlijke marsepein.
Zaterdag 22 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, inschrijven kan via de
webiste. 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 7 december: Sinterklaas. Vandaag komt de Sint speciaal onze scouts bezoeken. Wie
braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe!
Zondag 4 januari: Nieuwjaarsreceptie. Voor de kinderen is het gewoon vergadering
vandaag, maar de ouders zijn vanaf 11u welkom aan het lokaal om met een hapje en een
drankje op het nieuwe jaar te klinken.

Dan hebben we nog een leuk nieuwtje: vanaf ergens begin november zal onze nieuwe site
beschikbaar zijn. De website blijft www.scoutsborsbeek.be maar zal er helemaal anders
uitzien!

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 (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.

zondag 9 november 2014 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
Op

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

 halve kilo marsepein: € 6
 hele kilo marsepein: € 9
We proberen onze marsepein aan zo democratisch mogelijke prijs te verkopen. 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 9 november 2014 of heb je nog extra zin om marsepein aan te kopen? Geen
nood! U kan na 9 november nog steeds marsepein bestellen.
Optie 1:
Op zondagvoormiddag aan onze lokalen
op het Mertensplein.

Optie 2:
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,
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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 22 november 2014 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 :
Vleesschotel :
Junior kaasschotel :
Hotdog :

14€
14€
8€
2€

Spreek af met vrienden, kennissen of andere ouders van de scouts. Inschrijven kan
u vóór 17 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.

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
2 november van 9u30 tot 12u00
Halloween-vergadering
‘Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een
griezelbeest! Met Halloween ben je welkom in de hel!’
Jaja, begin maar al te bibberen. Kom vandaag verkleed in je ergste
nachtmerrie! (verkleed komen als een pompoen is ook toegelaten.)
Wij zijn alvast bang! Komen dus! BRRR..!

9 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 jullie hoofd:
‘Hallo, wij zijn van de scouts van Borsbeek en wij verkopen
marsepein. Wij verkopen halve kilo’s en hele kilo’s, jullie willen ons
wel steunen hé?’
Zoals jullie zien wordt dit een super leuke vergadering!

14-15-16 november
Kapoenenweekend! (Zalig!)
Dit weekend wordt het beste weekend ooit! We trekken er dit
weekend met alle kapoenen op uit! Houd deze keer vrijdag en
zaterdag dus ook vrij want we gaan enorm veel pret hebben!
3 dagen scouts betekent ook 3 keer zo veel plezier! Maar wat we
precies gaan doen, dat houden wij nog eventjes geheim voor
jullie..
Meer info volgt nog via jullie mammies en pappies!
Zaterdag 22 november
Kaas- en wijnavond
Deze vergadering is enkel voor mammies en pappies.
Meer info vinden jullie vooraan in het boekje.

23 november van 10u30 tot 15u00
Sint-Jan Berchmansvergadering
Vandaag is Sint-Jan Berchmans jarig! Wat we deze vergadering gaan
doen blijft nog een verrassing! Wat ik jullie wel al kan vertellen is dat
het super plezant wordt! Het is ook iets dat we met de hele groep gaan
doen dus dat is sowieso pret verzekerd!

30 november van 9u30 tot 13u00
Kookvergadering
Vandaag worden wij de nieuwe Jeroen Meus of Piet
Huysentruyt! Haal jullie kookboeken maar al boven want we
gaan lekkere dingen koken! Vergeet zeker geen kookschort en
wie een koksmuts heeft, gaat zeker niet uit de toon vallen.
Wij hebben alvast zin om al dat lekker en zelfgemaakt eten op
te smullen. Omdat wij op onze scouts natuurlijk geen moestuin
hebben, vragen we jullie om 3 euro mee te brengen zodat de
leiding lekkere dingen kan gaan kopen om mee te koken. Op het
einde van de vergadering eten we onze creaties samen op en
als er genoeg is, dan kunnen jullie mammies en pappies ook een
kleine hap proeven…
7 december van 9u30 tot 12u00
Sinterklaas komt!
“Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje, leg
wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!”. Wij de
scouts van Borsbeek hebben de ongelofelijke grote eer
om de Sint en zijn Pieten bij ons op de scouts te mogen
verwelkomen! Wij hebben alvast ons schoentje gezet!
Wij hopen natuurlijk dat iedereen braaf is geweest,
want de Pieten hebben hun zak voor stoute kinderen
bij…
(Goed om te weten: De Sint wordt heel gelukkig van mooie tekeningen!)
14 december van 9u30 tot 12u00
kerstvergadering
Een gezellige boom vol met lichtjes? Een kalkoen die pruttelt in de
oven? Gezellig, toch? Vandaag gaan wij ons helemaal in de
kerstsfeer brengen! Nu zie ik jullie al denken: ‘wat hoort er
allemaal bij kerst?’. Het antwoord is: CADEAUTJES! Kerst zonder
cadeautjes is geen kerst dus vragen wij om allemaal een cadeautje
mee te brengen van ongeveer 3-5 euro! Dit cadeautje moet voor
jongens en meisjes zijn en natuurlijk ook ingepakt zijn zodat
iedereen in een vrolijke kerstsfeer naar huis kan!
21 december
De leiding gaat jullie ongeloofelijk-hard-missen-vergadering
Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts, wij vinden dit super
jammer en wij gaan jullie dan ook super hard missen! Maar de
leiding is op dit moment heel hard aan het studeren zodat ze
hopelijk goede punten op school kunnen behalen! Want als de
leiding goede punten haalt, kunnen ze daarna weer super veel pret
met jullie komen maken! Vandaag vragen wij dus aan alle kapoenen
om te duimen voor jullie leiding 
(Wij bedoelen natuurlijk duimen met jullie vinger hoog in de lucht
hé en niet duimen met jullie vinger in jullie mond want dat vinden
wij niet zo leuk..)

28 december
Grote-verwen-mammie-en-pappie-dag
Vandaag wederom geen scouts want de leiding is nog steeds aan het
studeren . Maar dat wil zeggen dat deze zondag de ideale dag is om
jullie mammies en pappies eens goed te verwennen! Ontbijtje op bed?
Jullie kamer eens opruimen? Helpen bij de afwas? Jullie horen het al, leg
die leuke ouders van jullie maar eens goed in de watten en geniet samen
met hen van deze zondag.
4 januari van 9u30 tot 12u00
Legervergadering + nieuwjaarsreceptie (ouders)
Legervergadering: “Geef acht!” Vandaag gaan wij
bewijzen dat ook kapoenen het leger aankunnen! Doe
jullie beste camouflageschmink en legeroutfit maar aan
want we gaan alle kneepjes van het vak leren en wie weet
moeten jullie op het einde wel een echte legermissie
doen…
Nieuwjaarsreceptie: 2015 is ondertussen feestelijk ingezet. De scouts wil dit graag
vieren met al jullie mammies en pappies! Daarom zijn jullie mammies en pappies
welkom vanaf 11u voor lekkere hapjes en drankjes! Hmmm, dat gaat smaken!
Wist-je-datjes?
-

Wij echt heel trots waren toen jullie toppiraten de schatkist terug vonden?
Wij nog steeds van deze lekkere schat aan het smullen zijn?
Dit helemaal niet waar is!?
Dit misschien toch een heel klein beetje wel waar is..?
De tandarts van de leiding dit niet zo leuk zal vinden?
Jullie elke vergadering even goed verkleed moeten blijven komen?
Wij echt mega-super-duper (!) blij zijn met de loombandjes die Mathias voor ons
heeft gemaakt?
Jullie videoclip (van de videoclipvergadering) zeker op Facebook gaat komen en
jullie mammies en pappies dit zeker moeten bekijken?
Jullie de leiding zeker moeten verwittigen als jullie niet kunnen komen?
(kapoenen@scoutsborsbeek.be)

Dikke knuffels & kusjes van jullie leiding xxx
Leonie, Pieter-Jan, Elly, Jorne en Helena

Kabouterzzz
2 november: 9.30 – 12.00 uur : Welpen vergadering:
Omdat jullie wel is graag voetballen en echte jongens zijn gaan we
vandaag een welpen vergadering houden. Trek je stoerste outfit aan
zodat we de welpen kunnen verslaan.

9 november : 12.30 - 16.00 uur : Marsepein verkoop
Hallo , wij zijn van de scouts van Borsbeek en wij verkopen
marsepein…… JAJA jullie kennen dit tekstje wel he? Vandaag is
het weer de leukste vergadering van het jaar. Zet jullie glimlach
al maar klaar. Kom zeker perfect in jullie uniform (Das en groene
broek en hemd als je dit hebt)

16 november: 9.30 – 12.00 uur : GOIV:
Kennen jullie GOIV? GOIV is een tv programma dat vroeger op
Ketnet was. Wij vonden dit echt super mega leuk. Daarom gaan wij
deze vergadering een super leuk spel spelen in verschillende ploegen.
De ploeg die wint, krijgt een prijs!

22 november Kaas en wijn avond!
Er volgt meer informatie voor de ouders!

23 november: uur : 10.30 – 15.00 u Sint-jan berchmans:
Vandaag is het de jaarlijkse viering van onze scouts.
Samen gaan we ’s morgens naar de mis en daarna gaan we
samen met heel de groep koffiekoekjes smullen en een
super mega leuke activiteit doen!

30 november: 9.30 – 12.00 uur : Wie is het?
Ra ra ra ra heeft hij een snor? Heeft hij/zij een hoed?
Is het hij of een zij ? Heeft hij of zij bril? Heeft hij/zij
een sjaal?
We spelen het grote ‘wie is het’ spel!

7 December : 9.30 – 12.00 uur : Sinterklaas
Hij komt , hij komt de lieve goed sint mijn beste vriend
mijn beste vriend. De vriend van ieder kind. Maak al maar
vast een super mooie tekening voor de Sint en begin maar
al te oefenen hoe je snoepjes moet vangen. Wees vooral
braaf of jullie worden in de zak gestoken door de
zwartepieten. 

14 December: 9.30 – 12.00 uur : Kookvergadering
3kg pret , 2kg vriendschap, 1kg kookkunsten , 2 eetlepels geduld, een snuifje
teamwork ,… Omdat jullie sowieso super lekker
kunnen koken of gewoon niet, gaan wij deze
vergadering koken.

21 December: 9.30 – 12.00 uur : Kerstvergadering
Ring de bel, ring de bel, ring de bel helemaal. Ooh wat is het
een fijn feest voor jan en allemaal. Hej ! ring de bel, ring de
bel , ring de bel helemaal ! ooh wat is het fijn feest en we
maken veel plezier! (Toon van jingle bells ) Neem een
cadeautje van max 3 euro mee.

28 December: Geen scouts valt in de vakantie
Omdat het vakantie is voor jullie en de leiding moet studeren is het geen
vergadering.

4 januari: Nieuwjaarreceptie :
Alle ouders zijn uitgenodigd vanaf 11u voor een hapje en drankje!

WIST JE DATJES:
- Wij het een super leuk weekend vonden
- Jullie echt allemaal super leuk zijn
- Wij graag op zondag morgen voor jullie opstaan
- Wij al uitkijken naar het kamp
- Jullie allemaal mee op kamp MOETEN !
- Wij echt een heel leuk kamphuis hebben!

Welpen
HALLOOOOO !!!! De nieuwe taktie is er, en dat betekent weer twee maanden dolle pret!
Ondertussen zijn we op weekend geweest en kennen we elkaar allemaal weer wat beter, en daardoor
denken wij (jullie allerliefste leiding) dat deze maanden nog tien keer leuker gaan worden! Hoera,
hoezee, dolle pret!
Zondag 2 november van 09:30 tot 12:00 : Casinovergadering
Deze voormiddag kruipen we in de huid van James Bond en toveren we
onze beste kaarten en poker chips boven. We gaan casino spelletjes
spelen! We ruilen ook ons scoutsuniform in voor keurige, chique kledij.
Zondag 9 november van 12:30 tot 16:00 : Marsepeinverkoop
Vandaag gaan we onze héééérlijke marsepein weer verkopen! We hopen dat alle welpen aanwezig
zijn zodat jullie nog eens kunnen laten zien aan de kabouters wie de beste verkopers zijn. We
verwachten dat jullie allemaal netjes in uniform zijn, en je allerbeste
glimlach opzetten :-)
Zondag 16 november van 09:30 tot 12:00 : Maffiaspel
Deze ochtend gaan we gevaarlijk doen en de strijd aanbinden met de
maffia. Bereid je dus maar voor op veel spanning en avontuur, wie weet
waar we gaan belanden vandaag…
Zaterdag 22 november: Kaas & Wijnavond
Joepie! Een leuke avond voor jullie én voor jullie ouders. (De wijn is natuurlijk wel niet voor de
welpen, daar moeten jullie vanaf blijven…) Voor meer info zie vooraan in de taktie.
Zondag 23 november van 10:30 tot 15:00 : Sint-Jan Berchmans vergadering
Dit weekend is het een speciaal weekend, want de patroonheilige van onze scouts verjaart. Daarom
gaan we ’s ochtends met iedereen naar de kerk, waar we dan het beloftelied zingen dat jullie geleerd
hebben op weekend en uuuiteraaaard allemaal nog kennen… Daarna smikkelen en smakkelen we
van koffiekoeken me chocomelk (mhmmm, geen bokes meenemen
dus!).
Zondag 30 november van 09:30 tot 13:00 : Kookvergadering
Vandaag eten we weeral eens op de scouts, maar deze keer geen
koffiekoeken. Deze week gaan jullie zelf voor de leiding koken,
zodat wij lekker kunnen achteroverleunen en niks moeten doen…
Joepie ja! Wat een leuke vergadering! Hoera voor de welpen!

Zondag 7 december van 09:30 tot 12:00 : Sinterklaasvergadering
Gisteren hebben jullie uiteraard al veel cadeautjes gekregen van de sint bij
jullie thuis, maar vandaag komen daar nog veel meer snoepjes en lekkernijen
bij op de scouts! Maak allemaal een tekening of neem iets leuks mee om aan de
sint te geven, want bij ons komt de enige echte natuurlijk!
Zondag 14 december van 09:30 tot 12:00 : De dikke vriendjes vergadering
Deze ochtend gaan wij aan de rest van de scouts laten zien dat er bij de welpen
toch echt wel dé dikste vrienden van allemaal zitten! Kom allemaal zo dik mogelijk verkleed naar
de scouts (steek dus kussens onder jullie truien, doe 5 broeken aan, tien t-shirts…) om zeker goed te
kunnen meedoen met deze vergadering.
Vrijdag 19 december van 19:00 tot 21:00 : Kerstfeestje
De kerstvakantie begint en daarom vieren wij met de welpen ook de
geboorte van kinneke Jezus. Kom allemaal speciaal op vrijdagavond naar
de scouts, voor een gezellig kerstfeestje onder ons. We zouden ook willen
vragen om allemaal een cadeautje mee te nemen van maximum 4 euro voor
een onbekende andere welp.
Zondag 28 december: geen vergadering
Jammer genoeg zien we elkaar een weekje niet, omdat er veel mensen op vakantie zijn en anderen
het heel druk hebben met familiefeesten… Slaap deze zondag dus maar eens goed uit, drink een
glaasje kidibull om op ons te toosten, wij doen hetzelfde! We zien elkaar terug aan het begin van het
nieuwe jaar!
Zondag 4 januari van 09:30 tot 12:00: Professor- vergadering
Deze zondagochtend gaan we allemaal wetenschappelijke proefjes (oké,
misschien niet écht wetenschappelijk) en nog veel meer andere zotte
dingen doen waar jullie allemaal versteld van zullen staan.
Wisten jullie dat…
- De leiding heel trots is op de eerste- en derdejaars die hun belofte zo goed hebben gedaan?
- Wij ook heel blij waren dat iedereen het beloftelied zo goed meezong?
- Wij hopen dat jullie dit nog goed kennen voor bij de Sint-Jan-Berchmansvergadering?
- Wij jullie nieuwe kreten in de nesten mega-super-zalig vinden?
- Dit komt omdat jullie zelf mega-super-zalig zijn?
Heeeeeeel veel liefs van jullie leiding,
Akela, Balou, Shere-Khan, Bagheera en Raksha!

Hallo Super
Jonggidsen,
Hier is 2de boekje van dit mega toffe jaar.
Wij hebben ons al de eerste twee maanden rot geamuseert en zien al heel hard
uit naar de twee maanden die er aankomen.
Hopelijk jullie ook, maar dat zal wel want jullie zijn TOP grietjes 

Zondag 09/11 12u30-16u Marsepeinenverkoop
En ja hoor… Het is weer zover om heel Borsbeek af te gaan
met onze overheerlijke marsepein. Jullie kennen allemaal
wel de mega coole en goedverkopende zin: “Hallo, wij zijn
van de scouts van Borsbeek en we verkopen marsepein…”
Kom zeker met de fiets en neem ook een rugzak mee om de
marsepein in te steken.

14 tot 16 november WEEKEND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wij zijn op weekend 
Wij zien er al naar uit en hopelijk jullie ook?
Verdere informatie volgt nog!!!!

Zondag 22/11 Kaas-en wijnavond
Schrijf jullie samen met jullie ouders in om lekker te komen eten op onze kaas –
en wijnavond. En ik heb gehoord dat de bediening super zal zijn 

Zondag 23/11 10u30-15u Sint - Janberchmansviering
Dit is een blijft een traditionele vergadering. Zoals elk jaar gaan we eerst naar
de kerk en daarna krijgen jullie lekkere koffiekoekjes en gaan we ook een leuke
film zien. Kom dus zeker af naar het mertensplein!

Zondag 30/11 9u30-12u Handige Harry’s
Zijn jullie handige harry’s? Wij denken dat jullie dat niet zijn. Jullie
zijn te slap en vallen van de trap. Hihihi. Jullie denken nu van ‘ seg

leiding wij zijn wel kei handig en wij gaan dit jullie eens laten zien ‘ Dan is er
maar 1 boodschap, kom dus massaal naar de scouts.

Zondag 7/12 9u30-12u Sinterklaas
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend,
jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Hopelijk zijn
jullie heel braaf geweest want anders denk ik dat de Piet
jullie in de zak gaat steken. Dus ben je braaf geweest, kom
dan maar zeker naar de scouts. Als je niet braaf bent
geweest kom dan maar ook want dan kan je dit uitleggen
aan de Sint waarom je niet braaf bent geweest.
Je mag natuurlijk ook atijd een tekening maken voor de
lieve sint en zijn pieten.
Tot dan, brave kinderen.

Vrijdag 12/12 19u30-21u30 The mystery night
Mysterie, wat zal dat zijn? Voor ons een weetje, voor jullie een grote vraag. Wij
hebben er al zeker heel veel zin in. Hopelijk zijn jullie niet bang in het donker
want anders gaat het nog moeilijker worden. Kom in incognito en neem zeker
je fiets en je goede ogen mee ;)

Vrijdag 19/12 19u30-22u Kerstfeestje
Omdat wij de kerstdagen een super gezellige periode vinden,
willen wij graag een kerstfeestje organiseren met de coolste
grieten van de 70 , namelijk de jonggidsen!
Kom allemaal heel chic naar ons mega cool chic feestje.
Vergeet ook niet om een klein cadeautje mee te nemen van
maximum 3 euro.

Zondag 04/01 9u30-12u Nieuwjaarsreceptie
Wij wensen jullie veel liefde en veel geluk in 2015. Natuurlijk
willen we dit ook wensen aan alle mensen van de scouts. Daarom gaan wij een
gezellige receptie organiseren met lekkere hapjes en drankjes.
Dus zeg maar tegen de mama’s en papa’s dat ze welkom zijn vanaf 11 uur.

We hebben een handig kalendertje gemaakt dat jullie kunnen uitknippen. Het
dient om aan de koelkast of op het prikbord te hangen zodat jullie zeker niet
kunnen vergeten welke awesome vergaderingen er op het programma staan!
9/11 Marsepeinverkoop
14-16/11 Weekend
23/11 Sint-janberchmansviering
30/11 Handige Harry’s
7/12 Sinterklaas
12/12 Mystery night
19/12 Kerstfeestje

12.30u-16u Fiets + rugzak
Verdere informatie volgt nog
10u30-15u Fiets
9.30u-12u Fiets
9.30u-12u Fiets + tekening voor Sint
19u30-21u30 Fiets+ incognito
19.30u-22u Kerstcadeautje+chic gekleed

Wist- je- dat:












Wij heel blij zijn dat jullie afzeggen als jullie niet kunnen komen
Wij heel veel zin hebben in het weekend
Jullie masaal mee moeten komen
Wij het als super leuk vonden
Jullie hopelijk ook
Iedereen al altijd perfect in uniform is
Dat zo moet blijven 
Wij jullie toppertjes vinden
Ik al stiekem uitkijk naar kamp
Dat nog heel ver weg is
Ik is ga stoppen
met schrijven
 Lovies,
De leiding

Jongverkenners
Zondag 9 november 12u30-16u00 :
marsepeinverkoop
Hoezee! Vandaag gaan we B’beek
verblijden met onze wereldvermaarde
marsepein! Vergeet niet om met 2
woorden te spreken!

Zondag 16 november 9u30-13u30 + fiets: Stadsspel
Je raadt het nooit! Vandaag spelen we een spel in ’t stad. Zoals de
intellectuele medemens onder ons wel weet is Antwerpen ’t stad
en de rest is parking. Een waarheid als een koe en als ons kat een
koe was, kon ge ze melken achter de stoof. Maar we gaan nu
geen ouw koeien uit de gracht halen, ‘t is daarom dat we over
koetjes en kalfjes bezig zijn. We gaan nu toch de koe bij de
horens vatten: kom met uw fiets en we gaan lol maken in ’t stad!
Ter illustratie: koe
Zaterdag 22 november Kaas- en wijnavond
Meer info kan je vooraan in de Taktie vinden.
Zondag 23 november 10u30-15u00 : Ik ben dom en heb jullie hulp nodig vergadering
Iemand zei mij dat deze vergadering over een zekere Sint-Jan gaat, ik ken hem niet. Jullie wel? Heb je
altijd al willen weten wie die Jan nu eigenlijk is? Heb je altijd al willen weten waarom we hem SintJan noemen, want bij mijn weten komt de sint pas over 2 weken? Wel ik wil dit nu toch graag eens
weten sé! Kom samen met mij dit mysterie oplossen, want ik kan wel wat hulp gebruiken!! Om te
bewijzen dat je slim genoeg bent, kan je alvast deze rebus oplossen! Mij is het niet gelukt 
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Vrijdag 28 november 19u00-22u30 : filmnacht
Het vogeltje heeft het niet alleen tegen kabouter
Wesley, het wil dat jullie ook komen om gezellig
samen een film te kijken. Aangezien er geen meisjes
bij zijn, ga je wel je hormonen onder controle moeten
houden. Dit wil zeggen dat je je arm niet over iemands
schouder kan leggen, no awkward hand touching, laat
staan zoenen tijdens de film. Breng ook allemaal 2
euro mee dan zorgen wij voor versnaperingen!

Zondag 7 december 9u30-12u00:
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne.
Gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
Eén van de sinterklaasklassiekers, jullie kennen er vast nog meer, maar het vieren van Sinterklaas
bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen liedjes zingen. Snoepjes, chocolade, marsepein, speculaas,
mandarijntjes horen zeker ook bij dit feest, MAAR het belangrijkste ben ik nog vergeten namelijk een
toffe scoutsvergadering met massa’s pret! Daar zullen wij voor zorgen, als jullie ervoor zorgen dat ge
wat braaf zijt (want anders vliegt ge in de zak)!

Vrijdag 12 december 19u30-22u00 + fiets: klakkebuizenspel
Vandaag gaan we nog eens tonen hoe onverantwoord we wel niet zijn door met klei te schieten in
plaats van met pijltjes. Dat is zeer ongehoord!! #jwz Euhm genoeg gezeverd, wij kunnen er ook niet
aan doen dat we geen pussy’s zijn. Vandaag gaan we onze tactieken en schietkunsten nog eens
tonen. Voor tactieken moet je nadenken => vrouwen vanavond niet toegelaten

Vrijdag 19 december 19u15-21u45 : kerstfeestje
Hohohoho jongverkenners,
de leukste periode van het jaar komt er weer aan, de feestdagen! En nu
hebben jullie toch wel weer chance zeker, het eerste feestje is al meteen
het leukst heeeuj!!
Neem allemaal 6 euro mee en wij zorgen voor een waar kerstdiner met
super toffe cadeautjes.
Als je nog niet weet wat vragen voor kerstmis, Lars heeft aan de kerstman
een date gevraagd met het meisje op de foto .
Wij zullen nog een Google formulier sturen naar de ouders zodat wij
weten met hoeveel jullie komen en hoeveel cadeautjes en eten we
moeten voorzien.
Zondag 4 januari nieuwjaarsreceptie
Vanaf 11 uur worden jullie ouders uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
Wist je dat …
 er een groot verschil is tussen een vrouw en een batterij?
 dit zo is omdat aan een batterij ook een positieve kant zit?
 er aan Emma Watson toch ook wel veel goede kanten zijn?
 zij Hermelien speelt in Harry Potter?
 ik stiekem een beetje verliefd op haar ben?
 zij de omslagfoto van de JV-leidingsgroep op Facebook is?
 wij in deze groep heel veel over jullie roddelen?
 dit laatste wist-je-datje niet echt waar is?
 bij vergaderingen met vermelding ‘fiets’, jullie zeker met de
fiets moeten komen?
 dit bij de andere vergaderingen niet per se noodzakelijk is?
 ik nu ga slapen en verder over Emma ga dromen?

Jooooooow,
Patatje, Robin, Lars, Jasper en Sibron

GIDSEN
Zondag 16 november 9.30 – 12 uur
Omdat techniekenvergaderingen verplicht zijn en meestal niet zo leuk zijn, gaan wij deze
keer zorgen voor een toffe techniekenvergadering. Het thema van deze
techniekenvergadering is: EPICMEALTIME! Je kent ze wel deze Canadese vrienden maken de
meest gigantische eetconstructies met als belangrijkste ingrediënt: Bacon. Als u ze niet kent
ga dan naar youtube en zoek naar ‘epicmealtime’ en dan weet u wat we bedoelen.
(#Schamteloze advertising)

Zaterdag 22 november
Beste ouders. Vanavond kunnen jullie samen met de hele familie komen smullen van een heerlijk
KAASBUFFET, dat de vriendenkring voor jullie zal bereiden, met daarbij ook een lekker glaasje WIJN.
Meer info vindt u vanvoor in het boekje.

Zondag 23 november 10.30 – 15 uur
Ook dit jaar hebben we weer een afspraak met een zeer grote
meneer, nee het is niet de Gerben, en ook ni Sinterklaas, het is
God… jaja het weer Sint-Jan Berchmansviering! We starten de
dag met een prachtige misviering, en achteraf gaan we lekkere
koffiekoeken eten en spelletjes spelen. We kunnen jullie alleen
maar aanraden om er zeker bij te zijn, anders mis je veel pret en
vooral GRATIS KOFFIEKOEKEUUUU!!

Zondag 30 november 9.30 – 12 uur
Deze vergadering zal heel hard afhangen van wat de Frank zegt, en nee we bedoelen niet de
Jasper Frank van de verkennerleiding. Hoewel die ook wel wijze dingen zegt. Het is ook niet
de Frank van thuis want die heeft weer te diep in het glas gekeken en Simonneke was niet
blij. Jullie zullen wel weten wat wij gaan doen als je gewoon komt naar deze supertoffe
vergadering!
Zondag 7 december 9.30 – 12 uur
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan hij brengt ons... een
zeer grote meneer! (deze taktie lijkt wel vol te staan met grote
meneren) En deze keer is het niet God en neeeee het is ook ni de
Gerben. Het is SINTERKLAAS… Nu ben ik wel benieuwd of de zwarte
piet dit jaar opnieuw zwart gaat zijn, jullie ook? Als ge braaf geweest
bent dit jaar, zal er ook wel een zakje vol lekkers zijn voor u (als ge ni
braaf bent geweest ook waarschijnlijk, maar shhht).
Bon, een vergadering vol ontspanning en snoep, dus zeker komen!

Vrijdag 12 december 20 – 22uur
Aangezien het examens zijn en jullie toch alles aant het leren zijn is het de perfecte moment
om een quiz te doen over zaken die totaal niets met het school te maken hebben. Het is dus
tijd om te quizzen over belangerijke zaken zoals Thuis, films en hoe awesome de gidsen wel
niet zijn. Dus bereid je maar voor op een toffe quiz.

Vrijdag 19 december 19uur – zaterdag 20 december 13 uur
Het is weer zover de examens zijn gedaan, de rapportjes zijn binnen (goed of slecht) en de
vakantie is weer begonnen. Voor jullie dan toch, de leiding moet gewoon weer leren tijdens
de vakantie en ahja de Michiel moet gewoon blijven werken. Daarom dat we vanavond een
tof kerstfeesje gaan doen gevolgd door een filmnacht. Pret verzekerd!

Wist-je-datjes
 Lien niet mee op weekend kon omdat die op doktersweekend moest? #LAME
 Ik echt wel blij ben dat wij naar Roemenië gaan?
 Ik een zwembad heb?
 Wij hier echt wel eens een zwemvergadering moeten doen?
 Maar niet nu want tis echt wel koud
 De italiaslag veel geld heeft opgebracht
 Ik dit eigenlijk zelf nog niet weet want die is volgende week pas
 Het bijna examens zijn voor ons, terwijl die van jullie bijna gedaan zijn.
 Michiel geen examens meer heeft
 Dat niet eerlijk is
 Gidsen super mega awesome zijn
 Ik eigenlijk een beetje honger begin te krijgen
 Ik nu dus ga eten
Daaaaaggggg,
Groetjes jullie leiding:

Sjelle AKA Michiel

Sjefke AKA Jelle

Sjanti AKA Hannah

Sjoelie AKA Julie

#Verkenners
Wazzzuuuuuuppp boys, hier zijn we weer, al met het tweede boekske van’t jaar. Na een geslaagd
begin kunnen we er met nog meer goesting gaan invliegen. Wat we in november en december
allemaal gaan doen kunnen jullie hieronder lezen, maar ik kan al vertellen dat jullie slimmer gaan
worden, Swahili zullen leren, dingen met marsepein gaan moeten doen, en frituursnacks gaan mogen
peuzelen tot jullie niet meer kunnen ;) Bon, leest het hieronder allemaal en ge weet precies wa we
wanneer gaan doen. Uw leiding houdt van u!!!! xx
Zondag 9 November: 12u30-16u00 Moneyz-maken-zodat-we-de-rest-van-het-jaar-dikke-pretkunnen-maken-vergadering
Beste vrienden, vandaag is het marsepein-verkoop! Dit is een geldactiviteit
en dus zou iedereen aanwezig moeten zijn! Als jullie vandaag goed jullie
best doen, zal de rest van het jaar zeer fuckingawesome worden. Indien
jullie niet jullie best doen, zullen jullie op kamp geen eten en drinken krijgen
en dus op lange termijn uithongeren … May the odds be ever in your favor
Zondag 16 november: 9u30-12u00 wanaume ukombozi mbele - vergadering
De mensen onder jullie die talenkennis hebben en Swahili beheersen weten wat we vandaag gaan
doen. Aan degenen die niet weten wat we vandaag gaan doen, hier een snelcursus Swahili:
https://www.youtube.com/watch?v=RE0XTieKjo4 (het is voor de duidelijkheid dus echt wel de
bedoeling dat jullie vloeiend Swahili spreken deze zondag)
Zaterdag 22 november: Kaas & Wijnavond
Voor de fijnproevers onder ons organiseert de vriendenkring een kaas &
wijnavond. In het geval dat de verfijnde smaken van kaas u niet kan bekoren
dan zijn jullie ouders met hun meer ontwikkelde smaakpapillen meer dan
welkom! Meer info vinden jullie vooraan in het boekske!
Zondag 23 november: 10u30 tot 15u00 Sint Jan Berchmans vergadering!
Zoals elk jaar is er dit jaar weer de sint Jan Berchmans vergadering. Maar wie is nu eigelijk sint Jan
Berchmans? Onze geheime bronnen geven dit antwoord:
"Johannes (Jan) Berchmans (Diest, 13 maart 1599 - Rome, 13 augustus 1621) was een
Vlaams jezuïet en is een Rooms-katholieke heilige."
Dit was een interessant weetje! Maar om te weten waarom deze heilige zo belangerijk is
voor ons, zal je maar naar de vergadering moeten komen!

Vrijdag 28 november: 21u00 tot 3u00 Filmnacht!
Deze week is er geen vergadering op zondag, maar wel op vrijdag!
"Ja! We gaan eindelijk eens films zien!" - Verkenners
Dit klopt. We gaan eindelijk eens films zien.
Zondag 7 december: 9u30-12u00 Yolo-sint-en-swagger-piet-vergadering
daar wordt aan de deur geklopt hard geklopt deur kapot daar wordt aan de deur geklopt wie zou dat
zijn tis diene oude weer pak wel mijn jachtgeweer daar wordt aan de deur geklopt wie zou da zijn.
Sinterklaasje bonne bonne bonne...
waar the f*ck zijn we nu weer aan begonne...
Incest is de achterliggende gedachte...
meer hoef je van die ouwe rot helemaal niet te
verwachte...
Sinterklaas kapoentje...
gooi wat in mijn schoentje...
pomp me in mijn aarsje...
dank u SINTERKLAASJE!!
zie de maan schijnt door de tralies
zware piet is illegaal
internet is toch zo leuk he jongens

Vrijdag 12 december: 19u30-22u00 de-slimste-verkennerheimer-totdezesdemacht-weetikveel-Quiz
Tis gebeurd! Het geestige quizprogramma van den Erik
waarbij men zoekt naar de opvolger van Gilles de Coster
als slimste mens ter wereld is weer begonnen. Als we
echter naar de kandidaten kijken dan gelooft uw leiding
niet dat Wendy Van Wanten, Slongs Dievanongs of Patje
Krimpson veel recht hebben op die titel. ( Excuses! Patje
Krimpson schreef met ‘She’s after my piano’ een
absoluut geniale schijf dus die schrappen we even uit het
lijstje) ( Wendy Van Wanten daarentegen! Daarvoor
moet ge echt eens kijken op de website van de Ideale
Wereld naar het filmpje ‘Fictie Binnen Historische krijtlijnen’) (Heerlijk!). Maar bon sjwanzooos
vandaag testen we dus jullie breinen op essentiële maar vooral op totaal onnuttige kennis.

Vrijdag 19 december: 19u30-22u00 Frietkotentocht
Dat jullie veel partysnacks kunnen verteren was ons al opgevallen
op weekend. Vanavond gaan wij als experts in alle frituren van
Borsbeek en omstreken binnenvallen om uit te vinden welke
frituurchinezen nu effectief goei frieten kunnen bakken. En dit doen
we dan ook graag professioneel! Kom dan jongeu!
Zondag 28 december: Geen vergadering
Blijf allemaal in u (eigen) bed liggen en zie dat jullie er volgende
week dubbel zo strak bij staan !

Zondag 4 januari: 9u30-12u00 + nieuwjaarsreceptie vanaf 11u
voor de ouders
Wat we vandaag gaan doen blijft nog een verassing. Wat jullie al
wel mogen weten is dat de jonggidsen speciaal voor de ouders overheerlijke hapjes klaar gaan
maken. Als jullie braaf zijn mag er na de vergadering misschien wel een hapje of 2 mee gesmuld
worden. Hohohooooo verkennertjes toch, het water komt ons al in de mond !!
Wist-je-datjes:
Wist je dat...
...wij helemaal niet veel zin hebben om wist-je-datjes te schrijven?
Mathias

Roeland

Tot volgende week <3

Jasper

Louis

Carlos

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

