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,
Het nieuwe schooljaar is ondertussen al goed op gang, dat betekent dat
het nieuwe scoutsjaar ook wel eens mag beginnen. Dit jaar luidt het
thema ‘Tent Vol Talent’.
En dat we talent hebben in ‘onze 70’, daar zijn wij héél zeker van!
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
donderdag 3 oktober om 20u een gezamenlijke infoavond waarop elke
takleiding hun werking kort uitlegt. Zo hebben jullie maar 1 avond vrij te
houden om de leiding van jullie kinderen en de groepsleiding wat beter te
leren kennen. De uitleg over het buitenlands kamp van de gidsen zal rond 21u beginnen.
Verder willen we iedereen ook uitnodigen om regelmatig de nieuwe 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:
Vrijdag 17 oktober: Dag van de Jeugdbeweging. Trek vandaag je scoutsuniform en das aan
en vertegenwoordig zo de leukste jeugdbeweging van de hele wereld!
18 en 19 oktober: Italiaslag, georganiseerd door de gidsen (buitenlands kamp) en
verkenners. Meer info en een inschrijvingsformulier belanden snel in jullie mailbox/op de fbpagina/op de site. Allen daarheen om de kampen te steunen!
Zondag 9 november, 12.30u-16u: Marsepeinverkoop. Vandaag verkopen we in Borsbeek en
omstreken onze heerlijke marsepein.

Een stevige linker van de nieuwe groepsleidingsploeg,
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.

Kapoenen!
Zondag 21 september van 9u30 tot 12u00
Kennismakingsvergadering:
Vandaag is de eerste vergadering waarbij we elkaar
gaan leren kennen! Hoera! Vandaag leren we hoe we
een echte scout worden, bv. de kreten: KAPOENEN,
klein maar DAPPER! Maar ook hoe we elkaar
begroeten en welke kledij we aan doen! Maar het
aller belangrijkste we gaan dikke vrienden worden!
Hebben jullie er al zin in? Wij hebben er al superduper veel zin in!
Zondag 28 september van 9u30 tot 12u00
Klein maar dapper-vergadering
‘Kapoentjes mag ik over varen, ja of nee?
Moet ik dan een cent betalen, ja of nee?’
Vandaag gaan we typische scoutsspelletjes spelen. Wat
bedoelen we daarmee? Sardientje, Pang spel of Platte
Jeanne? Kennen jullie dit? Nee, dan moet je zeker
komen! Zo ja, dan is er pret verzekerd!
5 oktober van 9u30 tot 12u00
Piratenvergadering
‘Schip ahoi maatjes!’
Vandaag klimmen aan boord bij piraat Piet
Pieter-Jan. Wat gaan we doen? Dat gaat hij ons
zelf vertellen want hij heeft een groot probleem
en heeft onze hulp nodig! SPANNEND!
Wij zijn er al klaar voor! Jullie ook? Trek zeker
jullie piratenoutfit aan want piraat Piet PieterJan vertrouwt geen gewone mensen!
12 oktober van 9u30 tot 12u00
FC de Kampioenen-vergadering
‘Bonjour, chers amis, mijn gedacht! Ik, Balthazar
Boma of beter bekent als Balleke door ons
Pascaleke.’ Mijn Kampioenen kunnen deze
zondag niet spelen dus ik heb jullie hulp nodig!
Maar… ik wil eerst zien of jullie wel goed genoeg
zijn want mijn Kampioenen spelen op een hoog
niveau! Kom daarom allemaal zeker in
sportoutfit zodat we alles kunnen geven op de
training en misschien als jullie goed genoeg zijn
spelen we tegen FC Pottenstampers!

19 oktober van 9u30 tot 12u00
Videoclip-vergadering
Wij, de kapoenen, zijn gevraagd door Ketnet
om een videoclip te maken! En ja hoor, wij
spelen de hoofdrol! Kei cool! Trek allemaal
jullie hipste/coolste kledij aan om op te
vallen in onze clip, niets is overdreven!!! En
wie weet zijn we binnenkort even bekend als
Bandits en Niels de wrapper! Zeker komen
dus!
2 oktober (donderdag)
Ouderavond!
Vandaag zijn enkel jullie mammies en pappies uitgenodigd!
Verdere info staat vooraan in het boekje.
26 oktober van 9u30 tot 12u00
Vriendjesvergadering!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vandaag mogen jullie een
vriendje of vriendinnetje meenemen! Joepie! We gaan heel veel
pret maken en wie weet willen jullie vriendjes ook naar de
scouts komen. Dus de boodschap van vandaag: breng jullie beste
vriendje of vriendinnetje mee! Oléé!

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 verkleed in je ergste
nachtmerrie! 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
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 word dit een super leuke vergadering!

14-15-16 november
Weekend!
Dit weekend wordt het beste weekend ooit! Houd deze keer
vrijdag en zaterdag ook vrij want we gaan massaal veel pret
hebben! 3 dagen betekent 3 maal zo veel pret! Meer info
volgt nog via mammie en pappie!
Wist-je-datjes!
- Dat wij jullie mama en papa, mammies en pappies noemen?
- Omdat dit grappig is?
- Wij heel veel zin hebben in het nieuwe jaar?
- Hopelijk jullie ook?
- De leiding blij zou als jullie loom bandjes in de kleuren van de scouts maken voor
ons?
- De kleuren van de scouts rood en blauw zijn?
- De leiding rood en blauw mooie kleuren vindt?
- Helena een echte eenhoorn fan is en dit ook in loom bandjes zou willen!?
- Jorne dit een beetje raar vindt?
- Wij het thema van het weekend lekker nog niet gaan verklappen?
- Het wel echt het beste weekend ooit word?
- Wij heel veel pret hebben gehad met deze wist-je-datjes?
- En Elly heel moe was tijdens dit te schrijven?
- En Jorne alle schrijffouten er uit moest halen? (buiten uit de zin hierboven, want
dit is niet Nederlands correct!)
Veel kusjes en knuffeltjes van jullie leiding
Elly, Helena, Jorne, Pieter-Jan en Leonie!

Kabouterzzz
21 september : 9.30 – 12.00 uur : KENNISMAKING
Vandaag is het de eerste vergadering en omdat er een
hoop nieuwe kabouters zijn, en het voor ons ook een
nieuwe groep is, spelen we een paar spelletjes om
elkaar wat beter te leren kennen. Wij hebben al zin om
nieuwe vriendjes te maken, jullie ook?

28 september : 9.30 – 12.00 uur : Legervergadering
Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef 8 ! Links rechts links rechts links
rechts links rechts links rechts…. Jullie kennen deze zinnetjes
wel he? Vandaag leren we de skillzzzz van een echte soldaat ,
WEES PARAAT!!!
5 oktober : 9.30 – 12.00 uur :
Dikzakkenvergadering
Steek jullie t-shirt maar al vol met kussens
want vandaag is het dikzakkenvergadering. Dit
wil zeggen dat we ons zelf zo dik mogelijk
maken en hiermee spelletjes gaan spelen. Pret
verzekerd !!!
10-11-12 oktober : WEEKEND
Meer informatie volgt nog.
We hopen dat jullie er zeker
allemaal bij zijn.

19 oktober : 9.30 – 12.00 uur : B-beek city
Kennen jullie Borsbeek al ? JA?
Nee dat denken wij toch niet hoor.
Vandaag spelen we een stadsspel.
JA Borsbeek is volgens ons echte
stad.
26 oktober : 9.30 – 12.00 uur : Vriendjes vergadering
Vandaag mogen jullie allemaal een
vriendinnetje meenemen naar de scouts!
Samen gaan wij een heleboel leuke
spelletjes spelen. Hopelijk vinden jullie
vriendinnetjes dit super mega leuk en willen
ze ook naar de aller leukste scouts komen.
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)

WIST JE DAT….
….wij heel veel zin hebben in het jaar ?
… Jullie leiding een dreamteam is ?
… wij jullie elke vergadering verwachten ?
… Jullie zeker niet mogen vergeten te verwittigen als
jullie toch niet komen?
… Wij ook al heel veel zin hebben in het weekend?
… Dit 10-11 en 12 oktober is?
… Het 18 en 19 oktober italiaslag is?
… Jullie dan lekkere spaghetti kunnen eten?
… het 17 oktober ‘Dag van de jeugdbeweging’ is?
… Jullie dan in uniform naar school mogen?
… Jullie de Chiro, KSJ,… mogen uitlachen ?
… Wij super veel van jullie houden! Xoxoxoxoxoxoxoxo

Femke

Eline

Margot

Anneleen

Evelien

Welpen
Beste Welpies, klaar voor een nieuw scoutsjaar vol pret? Jullie leidingsploeg zeker wel! In dit eerste
boekje van het jaar kunnen jullie alle megatoffe dingen die we de volgende twee maanden gaan
doen vinden. Wij, jullie superleuke nieuwe leiding, hebben er alvast heel veel zin in!!! :-)
Zondag 21/09 van 9:30 tot 12:00: Kennismakingsvergadering
Een nieuw scoutsjaar betekent ook nieuwe mensen en hopelijk ook
nieuwe vrienden! Om de nieuwe welpen en leiding te leren kennen
gaan we vandaag allerlei leuke spelletjes spelen om kennis te maken
met iedereen. We hopen dat iedereen er stipt om half tien is en
meedoet zodat we een fantastisch jaar kunnen beginnen!

Zondag 28/09 van 9:30 tot 12:00: Hoe vettiger hoe prettiger
Vandaag maken we ons zo vuil als varkens die in modder hebben
gerold! Als het je grootste wens is om vies en vettig te worden tot in
je sokken en onderbroek, dan moet je vandaag zeker komen.
Niemand wordt gespaard van de vieze dingen die wij voor jullie in
petto hebben, dus doe zeker kleren aan die supervuil mogen worden!

Zondag 05/10 van 9:30 tot 12:00: Superheldenvergadering
TadadadadadadaAl wie stiekem superkrachten heeft mag ze vandaag
aan zijn superleiding tonen! We gaan vandaag onze supertalenten
bovenhalen, onschuldige burgers redden en al het kwade in de
wereld bestrijden. We weten dat er in ieder van jullie een superwelp
schuilt dus krijgen jullie de ultieme kans om jullie leiding te verbazen
met vliegkunsten, laserogen, extreme sterkte of andere
superkrachten. We verwachten jullie in superheldenkostuum, want zo
zijn je superkrachten het allergrootst!

Zondag 12/10 van 9:00 tot 12:00: Bejaardenvergadering
Zien we daar grijze haren? Een vals gebit? Een wandelstok? Dat kan
allemaal want vandaag zijn jullie geen welpen maar bejaarden! Pas
maar op bij het oversteken van de straat want misschien breek je wel
een heup!!! We zien jullie vandaag graag verkleed, zodat we ons
helemaal kunnen inleven in de rol van bejaarde.

Vrijdag 17/10: Dag van de Jeugdbeweging
Vandaag is het feest! De jeugdbewegingen in België worden gevierd, hoera! Wij hopen dat jullie in
uniform naar school gaan om te laten zien dat je trots bent om een welp te zijn :-)

Zondag 19/10 van 9:00 tot 12:00: Vergadering op wieltjes
Vandaag verloopt de vergadering op rolletjes, hehe! Het wordt een
superleuke vergadering waarbij iedereen op wieltjes komt! Skateboards,
rolschaatsen, heelies, longboards, steps, go-carts, eenwielers, driewielers,
elfwielers,... mag je meenemen als je ze hebt, de rest komt met de fiets.
Dolle pret verzekerd!

24/10 – 26/10: Weekend
Meer informatie volgt nog in onze brief, maar we beloven dat het supermegatof gaat worden!!!
Zondag 02/11 van 9:00 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 casinospelletjes
spelen! We ruilen ook ons scoutsuniform in voor keurige, chique kledij.

Zondag 09/11 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 :-)
Wist-je-dat:
–
Het een supertof jaar wordt met de allerleukste leiding ooit?
–
Het een supertof weekend wordt met de allerleukste leiding ooit?
–
Akela en Raksha broer en zus zijn?
–
Baloe en Shere-Khan jullie zó leuk vonden dat ze nog een jaar leiding van jullie wilden zijn?
–
Ze helemaal gelijk hadden want jullie zijn echt zó leuk!
Kuskes en lekskes van jullie leiding,

Akela

Raksha

Shere – Khan

Baloe

Bagheera

Dag lieve Jonggidsen,
Nu jullie weten wie de leiding is (wij zijn trouwens al super
enthousiast over dit jaar!), zijn jullie waarschijnlijk wel benieuwd
naar wat we allemaal gaan doen de komende twee maanden?
Lees dus snel het boekje en jullie komen het allemaal te weten!
Wij hebben er supermegaoverdrevenveel zin in, hopelijk jullie
ook!

Zondag 21/09, 9.30u-12u Kennismaking
De eerste vergadering, joepieeeee!
Het is een nieuw jaar, een nieuwe groep, nieuwe leiding en nieuwe avonturen.
We gaan er deze vergadering dus voor zorgen dat alles en iedereen een beetje
minder nieuw aanvoelt. Hoe we dit gaan doen, is nog één grote verrassing!
Kom dus zeker zodat je de start van dit fantastische jaar niet mist!

Zondag 28/09, 9.30u-12u Generaties alom
Er wordt wel eens gezegd dat ouder worden niet
leuk is, maar is dat echt zo? Wij gaan vandaag de
verschillende generaties eens uittesten en
bepalen welke de leukste is. In onze studententijd
leven we ons bijvoorbeeld graag uit, maar wie
zegt dat dat niet meer mogelijk is als we oud zijn?
Kom verkleed in je favoriete generatie, de
generatie die het beste bij je past of een willekeurige en be prepared to grow
old!

Zondag 05/10, 9.30u-12u Brainiacs
Het is algemeen geweten dat de jonggidsen de slimsten zijn van heel
de 70. Toch zijn er nog mensen die durven zeggen dat dat niet zo is.
We gaan deze mensen ongelijk geven en bewijzen dat wij echt wel de
slimste en daarbij ook de leukste, coolste, mooiste, grappigste en
gewoon de beste zijn! Neem allemaal jullie slimme koppies mee want
we zullen ze nodig hebben!

Zondag 12/10, 9.30u-12u Legervergadering
Meisjes zijn het allermooist op aard
Niets dat hun schoonheid evenaart
Raymond Van Het Groenewoud weet het! Maar
vandaag gaan we ons voor een keertje eens niet
van onze meest vrouwelijke kant laten zien. Het is
tijd om de stoere grieten in jullie naar boven te halen!!! Jaja, jullie horen het
goed: het is LEGERVERGADERING. We gaan onze girlpower aan iedereen laten
zien! De echte soldaten onder jullie mogen uiteraard gecamoufleerd, in
legeruniform of als een stoere chic naar de vergadering komen. Ingerukt mars
en tot dan!

19/10 Verrassingsvergadering 9.30u-12u
Het leven komt met vele verrassingen, net zoals de
scouts… Om deze levenswijsheid te volgen, is het
vandaag verrassingsvergadering. Spannend… Het
enige dat we kunnen verklappen is dat jullie je goed
humeur moeten meebrengen  Al de rest zullen
jullie vandaag te weten komen!

26/10 Doe is gek- vergadering 9.30u-12u
Jullie weten evengoed als ons dat er bij jullie leiding vanalles mis is in hun
hoofdjes. Maar wij als leiding weten ook dat jullie dat ook zijn. Dat gaan we
vandaag bewijzen dat de jonggidsentak de gekste grieten zijn van de scouts
Borsbeek. Kom met zen allle en laat zien hoe gek jullie zijn!!!!

Vrijdag 31/10, 19.30u-22u Halloweenvergadering
Moehahaha, het is tijd om te griezelen! Houdt jullie hartjes
maar al vast, want het is Halloween en dat zullen jullie
geweten hebben. We gaan jullie de stuipen op het lijf jagen!
Worden jullie al bang? Jullie worden om half acht ‘s avonds
verwacht op het mertensplein, als jullie durven tenminste…
Lieve kinders, dit is wat er allemaal op het programma staat
de komende twee maanden!

We hebben een handig kalendertje gemaakt dat jullie kunnen uitknippen. Het
dient om bijv. aan de koelkast of op het prikbord te hangen, zodat jullie zeker
niet vergeten welke awesome vergaderingen er op het programma staan! Als je
om een zeer jammere reden niet zou kunnen komen, gelieve dat dan te laten
weten ten laatste de dag voor de vergadering.
21/09 Kennismakingsvergadering
28/09 Generaties alom
05/10 Brainiacs
12/10 Legervergadering
19/10 verrassingsvergadering
26/10 Doe is gek – vergadering
31/10 Halloweenvergadering

9.30u-12u Met de fiets komen
9.30u-12u Met de fiets komen
9.30u-12u Met de fiets komen
9.30u-12u Met de fiets komen
9.30u-12u Met de fiets komen
9.30u- 12u Met de fiets komen
19.30u-22u Met de fiets komen

Heel veel kusjes en liefde van jullie leiding en tot binnenkort!
L
Jol

: 0479/62 03 06
: 0475/59 04 61

St
Hannel

: 0493/76 41 91
: 0493/59 13 80

Nog een paar wist-je-datjes:
Wist je dat…
… de leiding er echt overdreven veel zin in heeft
… we hopen dat jullie er minstens evenveel zin in hebben
… er veel dingen staan in de taktie die jullie nog niet mogen weten
… dat het alleen maar veel spannender maakt
… het echt wel de bedoeling is dat jullie met de fiets naar de scouts komen
… wij op weekend gaan van 14 november tot 16 november
… wij hopen dat iedereen meegaat op weekend
… we jullie nu allemaal al zalige grieten vinden
… wist-je-datjes verzinnen best wel moeilijk is
… er nu toch al een mooie 9 staan
… de leiding zegt: ciao amigooooooos!

Jongverkenners
Beste jongverkenners eindelijk is het zover, een
nieuw heugelijk jaar. Jaja, deze vriendelijke
kabouter verwoordt het goed: “joepie nieuwe
avonturen”. Dat is inderdaad wat we gaan doen,
talloze avonturen en pret beleven! Driewerf
hoera!

Zondag 21 september 09u30 – 12u00: ‘Suske en Wiske in de Sensationele Suprise’
Wat we vandaag gaan doen blijft een verassing. Het is een spectaculaire vergadering die een explosie
van emoties met zich mee zal brengen. De activiteit van vandaag zal nog lang op uw netvlies gebrand
staan. Ik sta nu al in vuur en vlam voor deze vergadering, jongens toch!
Zondag 28 september 09u30 – 12u00: het groot illegaal spel
Borsbeek inbeelden zonder al die drugskartels, maffiaclans,… is ondenkbaar geworden. Met wat voor
duistere praktijken en illegale zaken houden zij zich bezig? Dat weet ge gewoon niet! Hoog tijd dus
om in de onderwereld te infiltreren. Vooraleer ge naar de scouts komt, kijkt eerst naar de Godfather,
Scarface, The Sopranos of andere gangsterclans. Dan weet ge al een beetje hoe het er aan toegaat in
dat wereldje. Want dat zijn geen lieve jongetjes!

Zondag 5 oktober 09u30 - 12u00: Back to the basics
Elk jaar moeten de gouden ouwe spelletjes bovengehaald worden. Bereid u voor op de typische
scoutsklassiekers.

Zondag 12 oktober 09u30 - 12u00: Fat bastard
Het leven van de zwaargewichtige medemens is niet altijd even gemakkelijk.
Daarom gaan wij ons plaatsen in hun schoenen. Straffer zelfs we plaatsen ons in
hun kleren. Kom vandaag met een kussen aan je buik, 10 truien, 6 broeken, 5
jassen,… en speel de zotste spelletjes mee. Hoe meer kleren, hoe meer pret we
gaan beleven. Hilariteit gegarandeerd!

Ter illustratie: Fat Bastard van Austin
Powers (voor wie hem niet kent, wees
gerust ik vul dit gat in jullie cultuur wel op)

Zondag 19 oktober 09u30 - 12u00: M!lF
Wij, mannen, zijn veel te onderdanig geworden. Dankzij het aanhoudende gezaag van het vrouwvolk
is er een nieuw soort man: ‘de Nieuwe Man’. Afschuwelijk! Uitschot van de maatschappij! Om deze
verschrikkelijke evolutie een halt toe te roepen, zorgen wij vandaag voor een echte mannenvergadering. Als ge van strijken, kuisen, 1D, wijftv, vitaya,… houdt, blijft dan maar thuis!

Zondag 26 oktober 09u30 -12u00: Pimp My Ride
Zoals het legendarische MTV programma gaan we iets doen met
voertuigen. En ook wel een beetje iets met dingen pimpen. Astrid
Bryan mag haren ‘pimped-out chromed-out kill bill pussywagon
truck mobile’ hebben want wij hebben iets met meer SWAG.

31 oktober – 2 november: weekend
Het is eindelijk jongverkennerweekend! Wederom driewerf hoera! Meer info volgt.
p.s. het is ook Halloween dus pas maar op voor al die duistere figuren

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

Wist-je-datjes:












De voornaam van koning George VI eigenlijk Albert was?
De Russen de Oktoberrevolutie in november vieren?
De black-box in een vliegtuig oranje is?
De Canarische eilanden niet naar een vogel maar naar een hond genoemd zijn?
De honderdjarige oorlog stiekem 116 jaar duurde?
Drosophila melanogaster de Latijnse naam voor een fruitvliegje is?
Een olifant niet kan springen?
Jeroom ne geniale mens is?
Toch nog 1 zinvol wist-je-datje
Dit echt een topjaar gaat worden?
Tot de volgende!

Lars, Jasper, Patatje, Robin en Sibron

GIDSEN
Welkom bij het nieuwe jaar van de gidsen.
Aan uw linkerkant ziet u gidsen,
Aan uw rechterkant ziet u gidsen,
Wanneer u voor u kijkt ziet u waarschijnlijk niets, want de hoofdsteun van degene die
voor u zit staat in de weg.
En als u naar achter kijkt ziet u gewoon de voorkant van de auto achter u.
Dit intermezzo terzijde
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYYYYYYYYY
Wij hebben er megasupermachtigbelachelijkveelzinin!!!!
Hier komen de eerste afleveringen van ons gidsenjaar! Want jaja, dit gidsenjaar is
niet gewoon gevuld met vergaderingen, maar met afleveringen!! Wij zijn geen lame
show zoals uhmmm, familie ofzo, wij zijn meer zoiets als THUIS!!!!
Dat ook weer terzijde
Hier komen ze dan:
Zondag 21 september 9.30 – 12 uur D-Day vergadering
Veruit de belangrijkste vergadering van het jaar. Waar gaan we op buitenlandskamp?
Welke geldactiviteiten gaan we doen? Wanneer we wel of niet schaar steen papier
mogen spelen? Al deze puntjes zullen besproken worden. Jammer genoeg leven we
in een vrij land en MOETEN we ook luisteren naar wat jul(l)ie te zeggen
heeft/hebben.
Dus bij deze MOGEN jullie in groepjes een ppt maken van het land waar jullie naartoe
willen.
Wat ik haat zijn slecht voorbereide PPT’s dus bij deze krijgen jullie enkele tips voor
een goede PPT:
-PPT is een powerpoint
Bij deze hebben jullie genoeg tips.
Dag!
Zondag 28 september 9.30 – 12 uur: Wat gaan we nu
weeral doen- vergadering
28 september is de 271ste dag van het jaar (272ste dag in
een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna
volgen nog 94 dagen tot het einde van het jaar.
Misschien één van de mooiste dagen van het jaar omdat
mijn heldin Hilary Duff geboren is.
Ik vind het wel een beetje jammer dat ze niet verder is geraakt dan een paar bijrollen
of een hoofdrol in een redelijk slecht film. In Lizzie McGuire en Cinderella story was
ze echt wel goed. Ze heeft wel capaciteiten om het te maken als filmster. We gaan

toch niet zeggen dat Selena Gomez beter kan acteren? Tijdens de disneyserie Wizards
of Waverly Place is ze niet slecht ofzo he. Maar als we zien naar Spring breakers dan
heb ik toch mijn twijfels. Vinden jullie dat Selena Gomez goed kan zingen? Ik
persoonlijk was eerder fan van haar vroegere liedjes zoals Naturaly en round and
round. Aluwel nu da ge het zegt. Love song vind ik ook wel goed.
Wa ben ik nu aan het zeggen! Selena Gomez is een goede zangeres!
Eigenlijk is da gewoon een topwijf! Wat zit ik hier nu nen taktie te schrijven terwijl ik
nu KOSTBARE tijd zit te verliezen om het hartje van Selena te veroveren (wat niet
moeilijk is want JB stelt nix voor)
Euhm ja wa gaan we nu doen als vergadering?
Pakt da jullie zoals altijd in PERFECT scoutsuniform worden verwacht aan de lokalen
met FIETS!
Zondag 5 oktober 9.30 – 12 uur: Tough life in the
B-Beek!
Deze vergadering gaan we jul(l)ie iets bijleren.
Nee niets van die saaie schoolboeken die jullie
waarschijnlijk na deze vergadering moeten
opendoen om de test van maandag te leren. En
met na de vergadering bedoel ik na het
avondeten en met na het avondeten bedoel ik
maandagochtend. Sorry voor het misverstand
Dus we gaan jullie straatkennis bijleren.
Doe jullie zware straatkleren aan.
Wat wij niet zien als straatkledij zijn de volgende kledingstukken:
-Legging
Ziezo! Bij deze weten jullie wat jul(l)ie moet aandoen!
Zondag 12 oktober 9.30 – 12 uur:
Een ridder: Een ridder (een woord afgeleid van "ruiter") was in de middeleeuwen een
bereden en bepantserde soldaat (ruiter). Ridders behoorden tot de adellijke klasse en
voor niet-adellijke mannen was het vrijwel onmogelijk de ridderslag te ontvangen. In
de hoge en late middeleeuwen werden de concepten van ridderlijkheid en adel
steeds meer met elkaar vervlochten. #wikipedia
Met andere woorden, wij zijn echt op en top grieten.. (zelfs de Sjelle en Sjefke) Maar
soms moeten zelfs wij ons eens van onze meer mannelijke kant laten zien (ook Sjelle
en Sjefke).
Vandaag gaan we eens trotseren hoe dat juist in zijn werk gaat!
Speciale ridderkledingdracht is toegelaten!

Zondag 18-19 oktober: Italiasjlaaggg/ ItaliaSWAG kan ook
Voor deze vergadering heb ik 3 dingen te melden.
-Reclame maken
-Nog eens reclame maken
-Waarkeuh en de mensen bedienen met jullie zeeeeeeer
mooie glimlach.
Meer info volgt zeker

24-25-26 oktober: Weekend
Weekend!
Wat nemen we zeker niet mee:
-Drugs
-Alcohol
-Legging
Meer info volgt zeker

Zondag 2 november 9.30 -12 uur: The voice van B-Beek
Willen jullie je zangskills tonen aan de 4
juryleden en de rest van de wereld?
Kom dan zeker! Inschrijven kan via
www.ThevoiceBBeekeditiondeluxe/gidsen/hashtag/dezesiteb
estaatniet.com
Indien je helemaal niet kan zingen moet je je
toch inschrijven.
Wat nemen we niet mee naar de Voice:
-Posters van Seppe De Rooij
-Legging
Tips:
-Voor een goede stem is het belangrijk een teentje knoflook te eten en het daarna
met wat citroensap weg te spoelen! Succes

Zondag 9 november 12:30– 16 uur: Marsepein verkoop
Nadat Rusland de Belgische groenten en fruit niet meer in hun land heeft toegelaten
is er een nieuw product dat ze gaan weigeren.
Normaal gaat 80 % van onze marsepein naar Rusland. Dit zorgde voor onze
gigantische winsten waarmee we ons mooie en modern lokaal hebben mee kunnen
betalen.
Nu dat ze onze Marsepein gaan weigeren zijn er 2 oplossingen:
-Illegaal de marsepein binnensmokkelen via paard en kar.
-80 % meer verkopen
Omdat 9 november er bijna is en we zeker 2466 km met de kar moeten kiezen we
ervoor om 16 Januari te vertrekken.
Dus we gaan gewoon dit jaar zeker nog deur aan deur gaan in Borsbeek.
Wist je datjes:
-De persoon die weet wie de taktie heeft gemaakt kans maakt op €300?
-Robbe Van Baarle en Michiel ‘Sjelle’ De Clercq dezelfde kampkapster hadden?
-1D zalig is? Am I right girls?
-Jongens ook gevoelig kunnen zijn!!!!
-Ik nu taktie aan het maken ben en ondertussen dagelijkse kust kijk? :o
-De zon waarschijnlijk aan het schijnen is in Centraal Afrika?
-Arsenal de beste ploeg van de wereld is? Am I right boys?
-Ik niet echt fan ben van Courtois? Das wel den 2de beste keeper (Neuer eerst
natuurlijk) maar ik vind da gewoon nen stomme.
-JeeDee A kampioen gaat worden
-Michiel De Clercq speler van het jaar gaat worden bij de JeeDee
-Ik eigenlijk wel fan van Courtois ben, maar durfde dit eerder gewoon niet toe te
geven.
-Ik smoorverliefd ben op Jan Vertonghen, dit ook gebleken is uit een test die ik op
facebook deed #meanttobe
-dit het einde is van de wist je datjes..
-ik nu dag zeg
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG
Xoxo
Liefde
Veel liefs
kusjes
Deze Sjelle, Deze Sjanti, Deze Sjoelie en Deze Sjefke
(Raad wie wie is en win een verrassend interessante prijs!!!!)

Verkenners
Taktie september - oktober

Jooooooooooow verkenneuuurzzz,
Na een ongetwijfeld zalige zomervakantie met een verrassend wereldkampioenschap, een stomend
heet groepskamp , een nog hetere fappening en twee miljoen driehonderd zevenduizend koele icebucket-challenges later is hij er eindelijk! Jawel het eerste boekske van het scoutsjaar is klaar om
door u gelezen te worden.
Eerst en vooral willen wij vertellen dat wij er echt enorm veel goesting in hebben. Bereidt u maar
voor op het beste jaar van uw leven want wij hebben echt enorm veel zotte ideeën bedacht. Wat
jullie verder nog moeten weten is dat wij dit jaar een nieuwe cultuur gaan aannemen, namelijk de
Hondurese cultuur, want jullie leider ‘dé Juan Carlos’ weet daar naar’t schijnt wel veel over…
Allez, we hebben genoeg gezeverd maar denkt eraan : Het is de bedoeling da ge het boekske ook
effectief leest , Aaight!?

Zondag 21 september 09.30-12.00: de Real-Life-(Random)-Mario-Kart-vergadering
De eerste (compleet random) vergadering van uw verkennerjaar zal een racevergadering worden.
Neen , ge moet uw Wii-U-kaske niet meebrengen want er wordt vandaag echt met bananenschillen
gegooid , in ravijnen gereden en turbohard gescheurd.

Zondag 28 september 09.30-14.00: de verrassende vergadering
Boyz, vandaag mogen jullie ons overtuigen van jullie vlieg- en schietkunsten. Wat we precies gaan
doen gaan we nog niet vertellen, maar het wordt absoluut WICKED!! Heel belangrijk: iedereen moet
camouflagekleren aandoen, dus donkere kleren verplicht, het uniform moet voor ene keer dus niet!!
En de vergadering duurt vandaag 2 uur langer dan gewoonlijk,
dus bereidt u daar al maar mentaal op voor.

Zondag 5 Oktober 09.30-12.00 : ‘Started
from the bottom now we here’ vergadering
We gaan vandaag met geld spelen!
Money maken en spenden! Het enige dat
telt vandaag is de winst. Dus train uw
economisch brein en zorg dat je een
echte richboy kan worden in twee uur en
half!!

10-11-12 oktober: WEEKEND!!!
Veel kunnen wij voorlopig niet vertellen over het weekend, maar we kunnen jullie wel al verzekeren
dat het awesome gaat worden! Voor één weekend lang alles geven en alleen maar pret, dat kunnen
we jullie al meegeven. Wij hopen dat jullie er ook allemaal bij kunnen zijn!! Meer informatie komt er
zo snel mogelijk aan via een BRIEF maar noteer deze datum maar vetgedrukt in uw agenda.

Vrijdag 17 oktober Dag van de jeugdbeweging
Geen vergadering vandaag, maar wel een bijna even leuke dag op school. Vandaag mogen jullie
allemaal als fiere leden van de scouts, beter nog, als leden van de 70 naar school gaan. Laat die swagpetjes en air-maxen dus voor 1 dag thuis en trek jullie botinnen en uniform maar aan vandaag.

Zaterdag 18 en zondag 19 oktober : Italia – Slag!
Oké gasten nu zijn we even super serial! De Italiaanse avond is de belangrijkste geldinzamelactie van
de verkenners en dus noodzakelijk om al onze uitbundige plannen voor het jaar en het kamp te
realiseren. We verwachten ten eerste dat ge iedereen overtuigt met al uw charmes om een
overheerlijke pasta in onze scoutslokalen te komen moekelen. De madré , de padré , de bomma , de
maten en de liefkes zijn allemaal welkom.
Veel mensen = veel centen = veel pret
Ten tweede moet ge deze datum nu al noteren in uw agenda want we verwachten dat iedereen ne
shift komt werken.
Ten derde komt er zeker en vast nog meer concrete informatie!

Zondag 26 oktober: 9.30 – 12.00: de groote oorlog vergadering
Vandaag gaan we strijden alsof jullie leven ervan af hangt. Slechts 1 iemand zal deze voormiddag
overleven (en de leiding natuurlijk..). En nee, dit is niet afgepakt van ‘the hunger games’ of ‘battle
royale’. Zij hebben dit concept afgepakt van ons ! Vergeet jullie vélo niet want we gaan met de fiets
naar de battle-arena.

Zondag 2 november: 9.30 – 12.00: Catch-them-all-vergadering
Louis Van Gaal citeert: ‘Het gaat om 3 dingen : kracht , gedrevenheid en … level uppen!’ Uw
kinderdroom (en die van uw infantiele leiding) wordt vandaag werkelijkheid. Vang ze allemaal , train
ze en wordt een Pokémon-meester! Deze zondagochtend wordt de nieuwe regio Borsbeo ontdekt
door jullie trainers en wordt de strijd om de Pokémonleague aangegaan. Wij verwachten iedereen
om een starter uit te kiezen op het Mertensplein en dat mag eventueel in pikachu-outfit.

9 november: Marsepein-vergadering: 12.30-16.00
Omdat de grote schatkist van de 70 niet eeuwig gevuld blijft, en omdat men tegenwoordig geld nodig
heeft om eten en leuke activiteiten te kunnen betalen op kamp, moeten jullie vandaag allemaal
super gemotiveerd naar de scouts komen ! Voor diegene die het nog niet door hadden, we gaan
vandaag opnieuw marsepein verkopen aan alle barmhartige of hongerige mensen in Borsbeek. We
zeggen het dus nog eens, Zeker komen!!!

Bon jongens dit was em dan!
Veel liefde!
Uw kersverse leiding
Jasper Louis

Roeland Mathias & Juan

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

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

Naam
Hannelore Moors
Jolien Meukens
Stien Wissels
Lien Van Kerschaver

Jonggidsenleiding

Welpenleiding

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

Adres
Kerkplaats 22
Unitaslaan 3
Diepenbeekvelde 2
August Van Putlei 31
Eugeen verelstlei 16

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

Kabouterleiding

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

Adres
Stenenkruisstraat 32
Sint Rochusstraat 15
Karel Govaertsstraat 23

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

Kapoenenleiding

Naam
Elisabet Vetters
Wilma Van Boxem
Joris Simkens

Groepsleiding

Adressenlijst 2014 - 2015

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

2970 Schilde
2150 Borsbeek
2140 Borgerhout
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2160 Wommelgem
2100 Deurne
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2520 Ranst
2100 Deurne
2100 Deurne
2150 Borsbeek

2520 Ranst
2100 Deurne
2100 Deurne

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

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

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

kabouters@scoutsborsbeek.be
GSM
0473/62.19.61
0479/48.61.31
0495/25.80.11
0488/31.41.91
0487/34.51.32

E-mail
Telefoon
03/353.66.84
03/321.84.83
03/440.80.11
03/322.74.76
03/366.47.50

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

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

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

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

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

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

Naam
Hannah Van Mechelen
Julie Huybrechts
Jelle Dangez
Michiel De Clercq

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

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

Vriendenkring

Naam
Karen Fourneau

Adres
Jozef Reusenslei 109

2150 Borsbeek

E-mail
Telefoon
03/236.35.29

03/290.61.98

vriendenkring@scoutsborsbeek.be
GSM
0494/18.89.09

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

Telefoon
03/322.85.22

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2100 Deurne
2150 Borsbeek

materiaalkot@scoutsborsbeek.be

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

Materiaalteam

Adres
De Villegasplein 12
Floris Primslei 39
Stenenkruisstraat 32
Herentalsebaan 51

Naam
Mathias Teuwen
Louis Watters
Roeland Vetters
Jasper Frank

Naam
Gerben Cosemans
Pieter Vereycken
Jente De Puysseleyr
Jeroen Machiels

03/322.61.34

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

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2520 Ranst
2520 Ranst

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek

2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2150 Borsbeek
2640 Mortsel
2150 Borsbeek

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

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

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

Verkennerleiding

Gidsenleiding

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

Jongverkennerleiding

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

