
 



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. 
 



Voorwoord 

 

Beste ouders en leden, 

 

Allereerst een zeer gelukkig nieuwjaar voor iedereen! Als 

leiding hebben we ook dit jaar weer het voornemen om jullie 

kinderen de mooiste tijd van hun leven te laten beleven op de 

scouts.  

Een kleine dienstmededeling: De Hopper winkel aan het 

Centraal Station is verhuisd naar Wilrijkstraat 45, 2140 

Antwerpen.  

Ook in het nieuwe jaar staan er weer een aantal leuke activiteiten gepland: 

Zondag 31 januari 9.00u-14.00u: Winterwandeling. Voor één keertje mogen mama’s, papa’s, broers, 

zussen, oma’s, opa’s, … mee naar de scouts komen. We spreken af om 9.00u op de parking van de 

Carrefour in Borsbeek. Van daar vertrekken we (ieder met eigen vervoer! We voorzien geen bus, dus 

spreek eventueel onderling af om samen te rijden.) naar de locatie waar de wandeling begint. Na de 

wandeling zorgt de vriendenkring voor een lekker warm soepje of jenevertje. Hopelijk zijn jullie 

allemaal talrijk aanwezig op deze leuke familiewinterwandeling!  

20-21 februari: Pitaslag. De jonggidsen en jongverkenners willen het dit jaar eens anders proberen. 

Met pijn in het hart nemen we afscheid van de Oosterse Avond en verwelkomen we de Pitaslag! Op 

één van de volgende bladzijden vindt u wat meer info over de nieuwe eetslag. Hopelijk kunnen we 

van deze Pitaslag een gigantisch succes maken! 

4-6 maart: Groepsweekend. Joepie, hier kijken we met z’n allen al een half jaar naar uit! We trekken 

met de hele groep op een superleuk en gezellig weekend. Meer info volgt nog in een brief.  

Vrijdag 11 maart: Mucho Mojito. Vandaag organiseren we met onze scouts onze jaarlijkse fuif 

‘Mucho Mojito’ in het Fort van Borsbeek. Alle 16-plussers zijn uiteraard zeer welkom om eens 

helemaal los te gaan op de dansvloer.  

Zondag 13 maart: Oudervergadering + brunch. Aan alle ouders: zet het alvast in jullie agenda, deze 

zondag moeten jullie echt vrijhouden!  Alle takken gaan vandaag met leden én hun ouders 

spelletjes spelen. Om 11.00u  mogen alle uitgeputte ouders hun voetjes onder tafel schuiven op de 

brunch van de vriendenkring in het lokaal. Voor de leden worden er hotdogs voorzien om 12.00u, 

zodat de ouders zeker genoeg tijd hebben om te bekomen van dat vele spelen. Allemaal tot dan! 

En ten slotte zijn alle kampdata ondertussen ook bekend: 

Kapoenen: 25-31 juli    Jongverkenners: 16 (3e jaars) of 17-31 juli 

Kabouters: 21-31 juli    Gidsen: 16 (3e jaars) of 17-31 juli 

Welpen: 21-31 juli    Verkenners: Slovenië: 4-18 juli 

Jonggidsen: 16 (3e jaars) of 17-31 juli 

Een stevige linker van de groepsleiding,  

Elisabet – Joris – Wilma  



 

 



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  

Het nieuwe jaar is begonnen en ineens ook tijd voor een 
nieuwe Taktie vol met leuke vergaderingen! Kijk maar 
snel wat de leiding allemaal gepland heeft voor jullie  

Zondag 10 januari van 9u30 tot 12u00 
Pyjamavergadering 

Slaapwel! Euh, ik bedoel opstaan natuurlijk want slapen zou toch 

wel een beetje te rustig zijn voor echte scouts hoor. Vandaag gaan 

we lekker gezellig in ons warme lokaal genieten van onze wollige, 

zachte pyjama’s. Het is dus zeker een goed idee om allemaal jullie 

pyjama aan te doen! Knuffels, kussens, dekentjes en slaapzakken 

zijn deze zondag dan ook zeker en vast welkom!  

 

Zondag 17 januari van 9u30 tot 12u00 

Verrassingsvergadering 

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

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

ennogveelmeer wordt . Vinden jullie het ook zo spannend? Als je wil 

weten wat we deze zondag gaan doen dan moet je gewoon zeker komen, 

dan kunnen jullie het ontdekken! 

 

Zondag 24 januari van 9u30 tot 12u00 
Ruimtevergadering 
 
Hebben jullie ook altijd al eens willen zweven zoals echte 
astronauten? Jullie leiding zeker wel hoor, en daarom hebben 
wij vandaag een ruimtevergadering in elkaar gestoken! Wij 
weten zeker dat jullie allemaal sterk en slim genoeg zijn om 
echte ruimtevaarders te worden, maar pas op voor de 
gevaarlijke aliens... Tot zondag! 
 

 

 

 

 



 

Zondag 31 januari van 9u-14u 

Winterwandeling (meer info vooraan in de Taktie) 

Wat is er leuker dan met de hele groep en de mama’s en de 

papa’s en de broers en de zussen een wandeling te maken? 

Niets! Daarom dus zeker allemaal komen en neem zeker heel 

de familie mee! Waar we naartoe gaan, is nog een verrassing, 

maar het zal zeker super leuk worden. Neem jullie 

stapschoenen al maar klaar! 

 

Zondag 7 februari van 9u30 tot 12u00 

Detectievenvergadering 

Naar wat zou detectivesmurf op zoek zijn? Wij zijn heel benieuwd! Maar 

de enige manier om hier achter te komen, is door zelf 

detectivekapoen te worden. Gelukkig zijn jullie leidings al jaren 

échte speurneuzen en gaan zij jullie tijdens deze vergadering dan 

ook goede tips geven om de grootste scoutsgeheimen te ontdekken! 

 

     Zondag 14 februari van 9u30 tot 12u00 

Valentijnsvergadering 

Vlinders in de buik, overal hartjes en rozen, dat is Valentijn! Zijn 

jullie verliefd op iemand? Vandaag is het de dag van de liefde. 

Grijp jullie kans om dit te laten zien aan de jongen/het meisje dat 

jij graag ziet, want anders zal cupido zijn scherpste pijlen in jou 

richting moeten schieten..  

 

 

Zaterdag 20 en zondag 21 februari 

Pitaslag van de jongverkenners en jonggidsen 

De jonggidsen en jongverkenners doen dit weekend hun eetslag. Vanaf dit jaar is dit pitaslag ipv 

oosterse avond. Dat is super lekker dus zeker allemaal komen eten. Zij hebben die centjes ook nodig 

voor hun kamp. 

 

 



Zondag 21 februari van 9u30 tot 13u00 

Kookvergadering 

Ork ork ork, soep eet je met een… lepel! Vandaag gaan we 

lekker eten koken dat we dan zelf ’s middags kunnen opeten. 

Wie een schort of een koksmuts heeft, mag deze zeker 

meenemen! Wat we zullen klaarmaken, is nog een verrassing, 

maar het zal ongetwijfeld erg lekker zijn, mmm. 

Zondag 28 februari van 9u30 tot 12u00 

Sportvergadering 

 

1, 2, 3, 4 

hup naar achter, hup naar voor 

1, 2, 3, 4 

even rust en dan weer door 

1, 2, 3, 4  

links en rechts en spreid en sluit 

1, 2, 3, 4 

adem in en adem uit 

Doe vandaag allemaal sportkleren aan, want we gaan 

vandaag rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan 

en weer doorgaan! 

Weekend 4-5-6 maart 

Groepsweekend 

Dit weekend is het groepsweekend, een weekendje weg met de hele scouts! Zo kunnen jullie de 

oudere kindjes ook beter leren kennen. Joepie! Meer info volgt nog in een brief. 

Wist-je-datjes:  

 Wij het weekend echt super leuk vonden? 

 Jullie Hans en Grietje erg goed geholpen hebben? 

 Wij niet verwacht hadden dat het peperkoekenhuisje helemaal op zou zijn? 

 De sint heel blij was met al jullie mooie tekeningen? 

 Wij heel blij zijn dat jullie allemaal heel flink waren geweest? 

 De leiding ook heel flink was geweest? 

 Wij het kerstfeestje heel gezellig vonden? 

 Het nieuwe jaar ondertussen al begonnen is? 

 Wij hopen dat 2016 voor jullie allemaal een spetterend jaar zal zijn? 

 Wij in dit nieuwe jaar nog veel meer toffe spelletjes gaan spelen? 

 Het kamp ook dit jaar zal doorgaan van 25-31 juli?  

 Wij jullie allemaal zo super mega tof vinden?   

Groetjes van jullie allercoolste leiding xxxxxx 

Liese - Lisa - Marijana - Jorne - Roeland - Leonie 



 
 
 
 
 
Heeey kabouters, speciale taktie deze keer! We gaan weer super leuke dingen doen! 
We beginnen ook een nieuw jaar dus bij deze wensen wij jullie allemaal heel prettige 
feesten en dat we het nieuwe jaar met zen allen goed kunnen beginnen! Wij kijken er 
alvast naar uit! 

 

10/01- 9:30 – 12:00 gezelschapsspelletjes  

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, is het de ideale gelegenheid 
om gezellig samen te zitten! Hoe doen we dat beter met iets lekkers 
en gezelschapspelletjes? 
Vandaag zijn jullie dus allemaal welkom met jullie 
gezelschapspelletjes! Nu kunnen jullie bewijzen dat jullie de snelste 
of slimste kabouter zijn van onze groep (of misschien degene die het 
beste kan valsspelen?)! Wat wij al zeker weten is dat wij niet te 
verslaan zijn in UNO of in Cluedo! Leiding VS kabouters  go go go! Dus neem 
allemaal jullie favoriete spelletje mee! 

 

17/01 – 9:30 – 12:00  Balsport vergadering 

Balsporten? Aan wat denk je dan? VOETBAL! Ja hoor, vandaag 
kunnen jullie nieuwe rode duivels worden! Smeer die beentjes 
maar al in! Ik zie nu al een een paar kabouters denken, ‘pff 
voetbal’, geen zorgen, als we aan balsporten denken, aan wat 
denken we dan nog? Volleybal, koningsbal, base-ball, 
handbal,… ga zo maar door. Zoals jullie zien, sporten genoeg! 
Dus alleen je benen in smeren zal niet genoeg zijn vrees ik! Sportkledij is zeker nodig 
want ik kan al wel zeggen, we gaan goed zweten vandaag! 

 

24/01 – 9:30 – 12:00 Verassingsvergadering 

De feestdagen zijn al voorbij, jullie hebben al jullie cadeautjes al 
gehad maar wij hebben nog een hele grote verassing voor jullie! 
Wat het is kan ik nog niet verklappen.. Een tip, voorruit dan omdat 
jullie toch wel de allerleukste kabouters zijn van iedereen! 
Het zal er deze vergadering helemaal anders aan toe gaan, niet 
alleen de manier van doen maar ook wij zullen helemaal iemand 
anders zijn. Al een idee? Nee? Ja? Het gaat sowieso super leuk zijn! 

 

31/01 – 9u – 14u  Winterwandeling (meer info vooraan in de Taktie) 

We zijn al eventjes bezig in het nieuwe jaar maar wij hebben dit nog niet uitbundig 
met jullie samen gevierd. Omdat wij dit wel willen doen, zijn jullie allemaal welkom 
op onze super leuke winterwandeling, ik zeg allemaal omdat ook jullie mammies en 
pappies, broeriers of zussies welkom zijn! We gaan samen met de hele scouts een 
super mooie wandeling doen! Zeker meekomen want ik kan al beloven, het is zeker 
de moeite! 

 



07/02 -  9:30 – 12:00 Reisje rond de wereld 

Altijd al eens willen weten hoe het is om in Egypte te zijn? Of in New 
York? Of in Ibiza? Of nog beter! Hoe zou het gevoel zijn als jij de baas 
bent van dit land? Vandaag gaan we landen veroveren of terug stelen 
van de ander! Maak jullie maar klaar om strategische plannen te maken 
om zo een wereldheerser te worden. Om ons zo goed mogelijk in te 
leven in die andere landen, mogen jullie je verkleden in iemand uit een ander land. 
Als een indiaan, een Duitser, een Turk, een Indiër, een Amerikaan, noem maar op! 
Kortom zeker verkleed komen! De beste verkleedde kabouter wint misschien wel 
extra voordeel bij ons spel… 

 

14/02  9:30 – 12:00 – Valentijns-vergadering 

Wat is er mooier als liefde? Niets! Vandaag gaan we liefde zoeken en 
vinden! Maak jullie maar super mooi zodat jullie andere hartjes kunnen 
veroveren! Vandaag zullen jullie al je talenten uit de kast moeten halen 
zodat iedereen jullie van op je beste kant kan zien. Wees maar zeker dat 
er vandaag hartjes sneller zullen kloppen! Wij hebben er alvast zin in! 
Alvast heel veel liefde van jullie leiding want wij zien jullie al heel graag! 

 

Zaterdag 20 en zondag 21 februari: Pitaslag 

De jonggidsen en jongverkenners doen dit weekend hun eetslag.Vanaf dit jaar is dit 
pitaslag ipv oosterse avond.Dat is super lekker dus zeker allemaal komen eten. Zij 
hebben die centjes ook nodig voor hun kamp. 

 

21/02 – 9:30 – 12:00  Bomma en Bompa vergadering 

Wie heeft er niet altijd al met een wandelstok willen 
wandelen? Of de eendje gaan voeren? Of willen racen in 
rolstoel? Wij wel hoor! Vandaag gaan we eens beleven hoe 
het is om oud te zijn, wij hebben altijd al eens willen weten 
hoe het is om 80 jaar te zijn! Om vandaag even echt een 
bommatje of een bompatje te worden, mogen jullie eens 
gaan rommelen in de kast van je bomma en bompa zodat 
jullie je even helemaal 80 voelen! Kom dus zeker verkleed! 

 

28/02 – 9:30 – 13:00  Zwemmen (1,5 euro) 

‘Spieter Spetter spater, kom maar in 
het water, mama en papa ga maar 
vast naar huis want ik kom een 
druppel later’, jullie horen het al 
vandaag is de vergadering langer 
want we gaan zwemmen! JOEPIE! 

Wij hebben er echt veel zin!  
Belangrijk: jullie moeten allemaal 1,5 euro meenemen zodat we allemaal samen 
plezant kunnen gaan zwemmen. 
Jullie mama en papa kunnen jullie komen halen aan het zwembad de Arena! 
Vergeet geen handdoek en jullie bikini! Moest je nog niet zo heel goed kunnen 
zwemmen of je zwemt niet zo graag, dan is dat absoluut geen reden om niet mee te 
gaan want er zal altijd een leiding in het kleine bad (het warmste!!) zijn!  



Weekend 4-5-6 maart – Groepsweekend 

Dit weekend is het groepsweekend, een weekendje weg met de hele scouts! Joepie! 
Meer info volgt nog in een brief. 

 

Wist je datjes: 

- Wist je dat wij het echt een zalig weekend vonden? 

- Wij nog steeds k3 liedjes aan het zingen zijn? 

- Wij deze niet uit ons hoofd krijgen? 

- Fillie tijdens het fietsen tussen haar muziek opeens k3 Kuma hé krijgt? 

- Er k3 kleedjes komen voor volwassenen!? 

- Jullie mama’s en papa’s dus ook k3tjes kunnen worden? 

- Wij super fier op jullie zijn omdat jullie zo rustig waren in de mis? 

- Jullie echt hele mooie tekeningen hadden voor de Sint? 

- Jullie duidelijk Fillie, Raasja en Reska goed kunnen schminken? 

- Wij echt blij zijn met zo een leuke groep als jullie? 

- Jullie nog eens tegen jullie mama en papa moeten zeggen dat ze zeker 

moeten afbellen, sms’en, mailen dat jullie niet komen? 

- Wij super blij zijn met de kabouters die dit elke keer weer doen? 

 

 

Dikke kusjes en knuffels van jullie leiding! 

 

Djiggel, Wapsie, Filoen, Raasja, Reska en Fillie 



 

 

 

Weeelpeeeeen! We zijn al in de helft van het jaar    oooooh. Dat wil 

natuurlijk ook zeggen dat het kamp niet zo heeeeel ver weg is. YEEEEEEEES! De 

leiding heeft er al zin in hoor, maar eerst nog superleuke vergaderingen. In 

januari heeft de leiding examens en toch zullen we er voor zorgen dat we 

megasuperdupperfantastische dingen gaan doen.  

 

Zondag 10 januari (9u30-12u): 

GEZELSCHAPSPELLETJES 

Hoe kan je het nieuwe jaar beter starten dan met 

gezelschapspelletjes. We maken het mega gezellig 

in ons lokaal en spelen samen de meest leuke 

spelletjes. Misschien Twister, Mens erger je niet, 

scrabble (neeeeee dat is misschien wat te veel 

nadenken voor een zondagochtend) of UNO? Jullie 

mogen allemaal een tof spel meenemen. Misschien 

wel één dat je hebt gekregen voor Kerstmis. 

 

Zondag 17 januari (9u30-12u): VERRASSINGSVERGADERING 

Spanneeeend!!! Wat gaan we doen? Misschien een hele vergadering voetballen of 

een groot feest houden… Wie zal het zeggen? Wij zeker niet, want wij gaan 

niets verklappen. Als jullie toch zo graag willen weten wat we gaan doen dan zou 

ik maar naar de vergadering komen. Één ding zeggen we wel: Het wordt weer 

eens zaaaa-liiig! 

Zondag 24 januari (9u30-12u): DICTATORVERGADERING 

Wij weten dat er in ieder van jullie wel een klein dictatortje 

zit en op deze vergadering mogen jullie jullie allemaal eens 

uitleven. Wat is nu een dictator eigenlijk? Iemand die in z'n 

eentje en op een strenge manier over een land heerst. Wij 

weten wat jullie denken: ‘Aaah precies de leiding wanneer ze 

boos zijn.’ Wacht maar nu gaan jullie pas zien wat echte 

dictators zijn.  



Zondag 31 januari (9u-14u!!!): WINTERWANDELING (meer info vooraan in 

de Taktie) 

Trek jullie dikste wanten, je muts en winterjas maar aan want vandaag gaan we 

op winterwandeling samen met jullie mama’s, papa’s, broers en zussen. Vergeet 

ook zeker jullie stapschoenen niet aan te doen want we gaan stevig wandelen. 

Niets is leuker dan een hele dag met de scouts doorbrengen en wie weet sneeuwt 

het tegen dan. Nog meer pret! 

Zondag 7 februari (9u30-13u!!!): KOOKVERGADERING 

Mmmmmh, pizza of frieten of heten bliksem. Wij krijgen 

dat allemaal binnen hoor. Vandaag gaan we enorm veel eten 

maar natuurlijk moeten we dan ook koken. Trek jullie 

koksmuts aan. Vandaag worden de welpen de nieuwe Jeroen 

Meus. De leiding gelooft er in dat wij zeker 3 sterren halen op onze gerechten. 

Let wel op: de vergadering duurt tot 13 uur zodat we al onze gerechten lekker 

kunnen opsmullen.  

Zondag 14 februari (9u30-12u): VIP-VERGADERING 

Vandaag trekken we ons kostuum aan en komen op ons allermooist naar de 

vergadering. We zijn allemaal VIPS  neenee geen Voetballers In Pak, maar 

ieder van jullie is deze vergadering een Very Important Person ofwel een 

belangrijk persoon. Kunnen jullie er even goed uitzien als James Bond? Wij zijn 

benieuwd. 

Zaterdag 20 en zondag 21 februari: Pitaslag jonggidsen en jongverkenners 

De jonggidsen en jongverkenners doen dit weekend hun eetslag. Vanaf dit jaar is dit pitaslag ipv 

oosterse avond. Dat is super lekker dus zeker allemaal komen eten. Zij hebben die centjes ook 

nodig voor hun kamp. 

Zondag 21 februari (9u30-12u): BELGISCHE VERGADERING 

O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren           

Onze ziel, en ons hart zijn u gewijd,                                                              

Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aad'ren,                                         

Wees ons doel in arbeid en in strijd. 

Omdat jullie zo hard van de Rode Duivels houden, dachten we eraan om eens een 

Belgische vergadering te houden. Misschien een wedstrijd frieten eten of 

spruitjes? Evengoed voetballen als de Rode Duivels (wij zijn sowieso beter)? Kom 

in de drie kleuren (tip: kijk naar de afbeelding ;) ) en we beleven de meest 

Belgische vergadering ooit. 



Zondag 28 februari (9u30-12u): DIKKE VRIENDJESVERGADERING 

Zorg ervoor dat jullie vandaag op jullie allerdikst 

zijn want we gaan ons als dikzakken gedragen. 

Steek wat kussens onder een grote T-shirt, eet 

wat meer deze week en dan komt dat allemaal 

goed. Wij beginnen alvast aan ons anti-dieet.  

Vrijdag 4-6 maart: GROEPSWEEKEND 

EINDELIJK! Nog eens een heel weekend met de 

scouts weg en deze keer met heel de groep zelfs. Amai daar kijkt de leiding naar 

uit seg. Jullie krijgen nog een brief met alle informatie over dit weekend en het 

thema verklappen we nog niet. Nananana!  

 

Dit zijn de vergaderingen van januari en februari. Vergeet geen mailtje te sturen 

als je niet kan komen. En natuurlijk geven we jullie nog enkele wist-je-datjes 

mee. 

Wist-je-dat… 

- Dat de leiding niet kan wachten om met jullie op kamp te gaan. 

- Dat wij jullie eigenlijk wel graag zien. 

- Dat jullie ons stiekem ook graag zien maar niet durven toe te geven. 

- Dat kookvergadering echt 

smullen wordt. 

- Dat 2016 het jaar van de aap is 

volgens de Chinese kalender. 

- Dat apen wel echt slimme 

beesten zijn. 

- Dat de welpen allemaal wel eens 

de aap kunnen uithangen. 

Veeeel groetjes van de welpenleiding! 

                  

 Mang  -  Tabaqui -  Rikki-Tikki-Tavi  - Bagheera – Raksha - Rama 

 



Jonggidsen 
Liefste jonggidskes,  

eerst en vooral prettige feestdagen gewenst en laat 2016 nog 

duizend maal leuker worden dan 2015 al was. Cliché, maar het 

hoort erbij. Daarom hier een leuke foto van een lelijke 

kerstboom. In januari en februari gaan we weer gigantisch leuke 

dingen doen. Ik verklap nog niet wat, maar ik geeft wel al een 

tipje van de sluier: iets met pita’s, t’ Stad, Facebook en Twitter, 

voetbal en curling, films, Deurne-Noord en ijs, wandelen in de 

winter en handschoenen en ne sjaal, dagen en duo’s, popcorn, 

volleybal, meer wandelen, hopelijk gratis soep, nog ne film, 

Antweirpe, schaken (want da’s ook sporten), niet paardrijden en 

vooral nog veel meer pita’s… (Oh kijk hier een nogal vreemde 

kerstboom)  

 

Vrijdag 8 januari 19:30 – 21:30u SCHAATSEN (joepiii) 

Vandaag gaan we schaatsen! Hoera! We spreken af aan schaatsbaan Ruggeveld in Deurne om 

19u30. Neem allemaal jullie identiteitskaart mee en 

€4 want zoveel pret is helaas niet gratis! Doe ook 

zeker warme kleren aan en vergeet geen 

handschoenen want dat is verplicht! Neem ook een 

pas (ID) mee.  

 

 

Vrijdag 15 januari 19:30 – 21:30u FILMAVOND 

Vanavond kijken we film! Welke film we gaan zien is nog 

een gigantische verassing, maar het wordt waarschijnlijk 

de beste film die jullie ooit gezien hebben (of ge hebt 

heem al eens gezien) ’Tis trouwens de laatste keer 

vergadering op vrijdag, want de leiding hun examens zijn 

zo goed als voorbij, dus slaap op zondag nog maar eens 

goed uit, want het is de laatste keer ;)  



Zondag 24 januari 09:30 – 12:00u SOCIAAL 

NETWERK vergadering 

De sociale netwerken: wie zijn ze? Wat doen 

ze? Leven ze echt? Worden al mijn gegevens 

echt door de Amerikaanse 

inlichtingendiensten meegelezen? Dat en nog 

veel meer kom je allemaal te weten op de 

sociaal netwerk vergadering … Smartphones 

verboden!!!  

Zondag 31 januari 09:00u – 14:00u WINTERWANDELING (meer info vooraan in de Taktie) 

Zoals al in de inleiding van de Taktie stond gaan we 

vandaag met de hele groep iets doen met wandelen, 

soep, handschoenen, sjaals, dikke truien en dikke 

jassen, … Ge moogt altijd de mama, papa, huisdieren 

en andere verwanten ook uitnodigen om mee te 

komen wandelen!!! Pret (en hopelijk ook wat sneeuw) 

gegarandeerd!!!   

 

 

Zondag 7 februari: 09:30-12:00u SPORTVERGADERING 

Vandaag willen we die verborgen sporttalenten in jullie 

ontdekken. Wij hebben al veel getraind en dagen jullie uit in 

verschillende sporten (wij weten nu wel al dat we jullie gaan 

verslagen, maar meedoen is belangrijker dan winnen. Dat geldt 

voor jullie toch haha). Kom verkleed met die strakke 

trainingspakskes naar het Mertensplein en laat zien wat je in je 

mars hebt!  

Zondag 14 februari: 09:30-12:00u STADSSPEL (FIETS 

MEENEMEN!!) 

“Antwerpen ist stad en al de rest is parking” (behalve Bbeek natuurlijk) Rarara wat 

gaan we doen? Jaaa, we gaan een awesome stadsspel spelen!!! Vergeet zeker jullie 

fiets niet en kom zoals altijd in perfect uniform.  

20 en 21 februari PITASLAG (SHIFTEN VOLGEN NOG!) 

Samen met de jongverkenners organiseren we in plaats van de 

Oosterse avond een Pitaslag. Zo hopen we veel centjes te verzamelen 

om vele leuke dingen te doen op kamp! Nodig dus jullie ouders, familie, 

vrienden, lief, de hele straat… uit! We verdelen de shiften nog en er 

volgt nog een mail met meer info.  



Weekend 26, 27 en 28 februari DUODAGEN (ENKEL VOOR 3e JAARS!) 

De 3e jaars en wij gaan samen met de andere jonggivers van het district op weekend om 

elkaar beter te leren kennen. Deze zondag is het dus geen vergadering voor de 1e en 2e 

jaars, jullie mogen eens lekker uitslapen, yes! Er volgt zeker nog een brief en mail hierover. 

Weekend 4-5-6 maart GROEPSWEEKEND 

Dit weekend is het groepsweekend, een weekendje weg met de hele scouts! Joepie! Meer info volgt 

nog in een brief. 

Wist-je-datjes:  

 Januari de koudste maand van het jaar is 
 Februari de kortste maand van het jaar is 
 Februari dit jaar 29 dagen duurt 
 Andere jaren februari maar 28 dagen duurt 
 Februari met z’n 29 dagen nog steeds de kortste maand is 
 Maanden me echt enorm interesseren  
 Ik jaren ook enorm boeiend vind 
 2016 een schrikkeljaar is 
 Dit daarom 366 dagen telt 
 DUS 1 DAG MEER PRET MAKEN DAN ANDERE JAREN, HOERAAAAA!!!! 
 Ik geen idee heb waarom er dingen zoals schrikkeljaren bestaan 
 Ik moet stoppen, want het loopt hier een beetje uit de hand!  

XXX  

Uw leiding  

1 januari 2016 te Borsbeek 

 



Jongverkenners 
Jooooooooooooow jv’s  het nieuwe jaar is 

begonnen. Wij wensen jullie alvast een gelukkig 

nieuwjaar en veel vriendinnekes! Het jaar waarin 

België het EK gaat winnen in Frankrijk en jullie in 

juli ook nog iets uniek gaan meemaken 

#bestkampooit!!!!!!   

Zondag 3 januari: Quiz: 9u30 tot 12u00 

Na te veel gegeten te hebben, genoeg gedronken te 

hebben en zatte buien beleeft te hebben, is het weer 

tijd voor wat serieuzere dingen! We gaan namelijk op 

zoek naar wie van jullie de slimste jongverkenner ter 

wereld is én ook de grootste blaas heeft. Het wordt 

pissen geblazen!  

Jullie fantastische leiding is zelf fan van deze quote: 

“Alcohol heeft nog nooit probleem opgelost, maar ja 

Cola en sinaasappelsap ook niet!” 

#alwordtdezequoteniettegepastopjullie! 

Zondag 10 januari: Casino royale: 9u30 tot 12u00 

$mijten met dat geld! Hou jullie pokerface al maar klaar, want jullie zullen het nodig 

hebben. Van monopoly tot uno, van weerwolven tot rummikub,…vandaag gokken we 

op alles! 

Al$ je zelf nog toffe gezel$chap$$pelletje$ hebt en deze wilt delen met jullie mede 

leden, mogen (moeten) jullie die zeker en va$t meenemen.  

Vrijdag 15 januari: Klakkebuizen: 19u30 tot 21u30 

Of het vanavond nu terug regent of ni, WE GAAN 

KLAKKEBUIZEN!!  

 

Nog een kleine throwback naar de hilarische filmavond: 

“Goodmorning Nadall, wake up, goodmorning! Aaaaah! 

Aaaaaaaah Aaaaaaaaaah! ….hahahahahhahahaha” 

Verkleed komen als Aladeen is toegestaan! 

 

Zondag 24 januari: Avengers: 9u30 tot 12u00 

De tweede en derde jaars zijn sinds het vorige kamp echte wereldveroveraars. Nu is 

het tijd dat de eerste jaars dat ook worden, dus allemaal komen als je nog iets wilt 

leren van de echte professionals, wij (jullie geweldige leiding)!!!  

http://collider.com/dictator-movie-image-sacha-baron-cohen/


Zondag 31 januari: Winterwandeling: 9u00 tot 14u00 (meer info vooraan in de 

Taktie) 

Het is weer tijd voor onze 

supercalifragilisticexpialidociouze 

winterwandeling van het jaar. Wie dit 

woord juist kan spellen op de 

vergadering, krijgt een verrassing van 

ons. Dus ik zou zo zeggen: KOMEN, 

dan kunnen jullie mee met deze 

halfnaakte Aziaten voetbal spelen met 

een basketbal! HAHAHA 

Overtuig ook zeker jullie mammie’s en 

pappie’s om mee te komen wandelen!  

 

Zondag 7 februari: Mission Impossible: 9u30 tot 12u00 

Mission Impossible is een filmserie van het 

filmgenre actie-spionage films gebaseerd op de 

gelijknamige televisieserie uit de periode 1966 tot 

en met 1973, bedacht en geproduceerd door Bruce 

Geller, met de muziek van Lalo Schifrin, waaronder 

"Theme from Mission: Impossible", dat inmiddels 

een van de herkenbaarste wijsjes is in de 

filmmuziek. De hoofdrol in alle films wordt vertolkt 

door Tom Cruise als IMF-agent Ethan Hunt. 

Meer informatie kunnen jullie vinden op de 

fantastische site Wikipedia of gewoon deze 

vergadering bij ons!  

Vrouwen zijn ook ‘Mission Impossible’ zie maar naar de tekening.  

 

Zondag 14 februari: Valentijnsvergadering: 9u30 tot 12u00 

Het is weer zo ver, de meest romantische dag 
in het hele jaar, VALENTIJN. Tijd om jullie 
liefkes en vooral jullie leiding in de bloemetjes 
te zetten! Tip: wij lusten chocolade! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://voetbal-sv-valkenswaard.jouwweb.nl/plaatjes-voetbal/grappige-foto-s&bvm=bv.109910813,d.d24&psig=AFQjCNFYxqop28rUbZzSPHmskGcjxcqIFg&ust=1450003012387215
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkrGWk9bJAhXGWxQKHUmyDwAQjRwIBw&url=https://jiergasblog.wordpress.com/2015/03/19/waarom-mannen-vrouwen-niet-begrijpen/&psig=AFQjCNF9W0qUT9YlWqCNdgYsuvBp7Udd_Q&ust=1450003780654545


Zaterdag 20 en zondag 21 februari: 

Pitaaaaaaaaaaaaaslag #njammie 

Weg met die Oosterse avond, tijd voor PITA! Maak 

zo veeeeeeeeeeeeeel mogelijk reclame bij jullie 

familie (mammie, pappie, broertjes, zusjes, ommies, 

bompies..) en bij vrienden om te komen fretten op de 

heerlijke eerste pitaslag.  

 

Check ook de megachique  poster!!! 

#bedanktEvelienDhulst 

 

 

 

 

26-27-28 februari: Duodagen  

De eerste en tweede jaars mogen dit weekend uitrusten van het hard werken op de 

overheerlijke pitaslag want wij gaan met de  3de jaars op weekend met de rest van 

het district. WOOP WOOP!   

Meer uitleg volgt nog! 

4-5-6 maart: Groepsweekend  

Meer uitleg volgt nog, maar we kunnen al zeggen dat het weer geweldig wordt!  

 

WIST-JE-DAT… 

- de zus van Lars, Femke, hem heeft ‘geholpen’? 

- dit komt omdat Lars al 6 maanden niet naar school gaat? #centjesverdienen 

#rijketatta #fuckschool 

- dat Brentje dezelfde toer aan het opgaan is? 

- dat Robin S. de volgende zal zijn? 

- zij met al dat geld iemand zouden kunnen inhuren om het boekske te maken? 

- zij dat niet gaan doen omdat er anders ni zo’n goeie mopkes instaan?  

- dat Femke ook vindt dat jullie wel zalige leiding hebben? 

- dat wij het al een zalig jaar vonden met onszelf? 

- dat wij het ook al een zalig jaar vonden met jullie? 

- dat de bikini een kledingstuk is waarbij 90% van het lichaam bloot?  

- dat mannen uit fatsoen alleen naar de bedekte 10% kijken? 

- dat dees het einde is! KLEIR! 

 

YOOOOO DE BALLEEEUH  

  MARGOT, LIESELOT, LENA, BRENTJE, ROBIN, LARSKE 



Gidsen 
Eerst en vooral een gelukkig 2016. 

We hopen dat jullie een super leuke kerstvakantie hebben gehad. 

Omdat wij weten dat jullie ons hebben gemist hebben wij weer een heel leuk 

programma voor jullie. 

Hele zotte activiteiten gemaakt door jullie zotte leiding. 

 

Vrijdag 8 januari 19u30 – 21u30: Singstar en 

Just Dance 

Zoals jullie wel elke ochtend voelen als jullie met de 

fiets naar school gaan. Maar geen paniek. Jullie leiding 

heeft een oplossing. Vandaag gaan we Just Dancen en 

Singstaren ( kan fout geschreven zijn). Lekker onze 

spieren warm dansen en onze stembanden warm zingen. 

Kom dus zeker naar deze super leuke vergadering. En 

als je nog spelletjes hebt van Singstar en Just dance ( of 

wii – kasjes) mag je die altijd meenemen, maar zet zeker 

je naam er op. 

Vrijdag 15 januari 19u30 – 21u30: Gezelschapspelletjesavond 

Wij vinden een vrijdagavond wel iets heel gezellig. Daarom vinden wij dit de perfecte 

moment om een gezelschapsspelavond te organiseren.  

Heb je thuis super leuke gezelschapspelen liggen dan zijn die perfect voor onze 

gezellige avond.  

Vrijdag 22 januari 19u30 – 21u30: 

Sneeuwvergadering 

Sneeuw, sneeuw, sneeuw, wij willen sneeuw.  

Hopelijk is er vandaag sneeuw gevallen want wij 

houden van sneeuw.  

Wie kan er vandaag de grootste sneeuwman maken? 

Of wie kan er misschien een iglo maken.  

Maar het beste van is SNEEUWBALLENGEVECHT 

Dus houd jij ook zoveel van sneeuw als ons kom dan 

zeker naar deze vergadering. 

 



 

Zondag 31 januari 9u00-14u00: Winterwandeling (meer info vooraan in 

de Taktie) 

Zoals jaarlijkse gewoonte doen we een winterwandeling. 

Neem zeker je mama en papa mee naar deze leuke 

wandeling. 

Zondag 7 februari 9u30 – 12u00: Pyjamavergadering 

Deze ochtend is het heel gemakkelijk om naar de scouts te 

komen.  

Geen scoutsuniform maar onze leuke pyjama. 

Neem ook gerust een slaapzak en kussen mee.  

Want vandaag gaan we lekker cosy doen 

Zondag 14 februari 9u30 – 12u00: Valentijn <3  

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar 

extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of 

kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. 

Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de 

dag van de Heilige Valentijn.  

Zoals de geschiedenis hierboven zegt, vieren we 

vandaag Valentijn en dat gaan wij vandaag ook 

doen. 

Zaterdag 20 en zondag 21 februari: Pitaslag 

De jonggidsen en jongverkenners doen dit weekend hun eetslag. 

Vanaf dit jaar is dit pitaslag ipv oosterse avond. 

Dat is super lekker dus zeker allemaal komen eten.  

Zij hebben die centjes ook nodig voor hun kamp. 

Zondag 21 februari 9u30 – 12u00: Uit de goede oude tijd 

Vandaag gaan we ons nog eens goed amuseren zoals in de goede oude tijd. 

Wil je graag weten dat dat betekent en wat wij voor jullie in petto hebben.  

Dan is er maar een antwoord  KOMEN 

Zondag 28 februari 9u30 – 13u00: Kookvergadering 

Wij willen wel eens weten of jullie goed kunnen koken.  

Want op het kamp maken jullie ook eten voor ons en voor jullie. En als jullie dat niet 

goed kunnen dan zullen wij super goede foeriers moeten zoeken. 

Dus kom jullie bewijzen dat jullie super lekker kunnen koken. 

Wat je zeker moet meenemen is 3 euro voor het eten. 

 



4-5-6 maart: Groepsweekend 

We gaan op weekend met de hele scouts. 

Super leuk  

Verdere informatie volgt nog. 

 

Wist - je – datjes: 
* 19-20-21 maart giverdagen is. 

* Dit een weekend is voor enkel de 3de jaars. 

* De andere gidsen dan een weekendje rust hebben. 

* Dat de Italiaslag een groot succes was 

* Dat wij veel centjes hebben verdient 

* Dat we veel leuke dingen kunnen doen op kamp 

* Wij heel trots waren dat jullie onze leden zijn 

* Wij jullie het beste wensen in 2016 

* Dat al jullie wensen mogen uitkomen. 

* Wij benieuwd zijn wat jullie hebben kregen onder de kerstboom. 

 

XOXOXOX 

Jullie leiding 

 

 

 

 

 



 

+ 

 

+ s 

a = e  
- b 

i = n 
  

 

Zo verkenners, want ja dat stond er eigenlijk hierboven. Ik 

weet dat velen onder jullie waarschijnlijk een ander 

antwoord in gedachten hadden, namelijk een varken met 

bier waarvan hier een mooie illustratie: 

Wij kunnen jullie weer 2 maanden vol met pre(u)t 

voorschotelen in dit nieuwe jaar, waarvoor alvast onze 

beste wensen! In dit boekje kondigen we weer een aantal 

leuke vergaderingen aan, maar ook een aantal zeer 

belangrijke geldactiviteiten waarop we jullie eigenlijk 

allemaal verwachten tenzij je een heel goede reden hebt om niet te komen. Maar dan bedoel ik echt een 

heel goede reden! Kijk laat het me zo stellen: zwemmen in de Noordzee is leuk, zwemmen in het 

zwembad van Lier is leuker, maar zwemmen in een zee van geld dat is pas de shit! Daarom stel ik voor dat 

we met z’n allen nog een paar keer ons beste beentje voorzetten. Ook nog even een kleine rechtzetting 

de vergadering op 10/01 (in het vorige boekje) gaat niet door, dit is het juiste programma. 

Goed jongens ik ga dit stukje afsluiten met een mooie spreuk, gewoon omdat het kan: Wie zijn string niet 

op tijd laat zakken, zal zijn stront in tweeën kakken!  

Vrijdag 8/01 van 19u30 tot 22u: Foorball 

Willen jullie ons een keer imponeren met jullie zaalvoetbalkunsten 

en dit op de meest marginale foormuziek. Deze kerels weten alvast 

alles van de marginale foormuziek, maar iets zegt mij dat hun 

voetbalkunsten niet al te hoog zullen zijn. Haal al uw showkes maar 

al boven en kom die harde panna’s uitdelen! 

Vrijdag 15/01 van 19u30 tot 22u: Quiz 

Wie zijn de 5 laatste ministers van binnenlandse zaken? Guido 

Depadt, Annemie Turtelboom, Joëlle Milquet, Melchior Wathelet en Jan Jambon STOP. Het zou zomaar uit 

de slimste mens ter wereld kunnen komen, maar we zullen bij de vragen wat rekening houden met jullie 

walnootbreinen! We zijn aan het overwegen om nog een quiz te organiseren als geldactiviteit dus als jullie 

hier aanwezig zijn, kunnen we wat feedback krijgen over een concept van een ronde. Met andere 

woorden of een bepaalde ronde leuk is.  

  



Vrijdag 22/01 van 19u30 tot 22u: Friturentocht + FIETS 

Deze avond moeten je ouders niet voor eten zorgen. Wij gaan namelijk eens testen hoe goed de frituren 

in Borsbeek en net daarbuiten zijn. Wij zullen zorgen voor een beoordelingsformulier, zorgen jullie voor 

een (on)gezouten mening? HAHAHA heb je hem? Zout dat kan je ook op je frietjes doen HAHA. Ik geef toe 

dat dit één van mijn mindere mopjes is, maar ja zo gemakkelijk is dat niet mopjes maken over frieten. Ik 

daag jullie uit om er eens eentje te verzinnen. Je mag ze altijd in de facebookgroep posten! Graag vragen 

we hier een bijdrage in de kosten van 2 euro. 

Zondag 31/01 van 9u tot 14u: Winterwandeling (meer info vooraan in de Taktie) 

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven! Zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een kilometer! We 

zouden dit tijdens heel de wandeling kunnen zingen, maar misschien is het beter als we ons voor een keer 

mega-intelligent voordoen tijdens de winterwandeling. Nu hebben jullie natuurlijk wel het probleem dat 

jullie hersens ter grootte van een walnoot hebben en daarom wat moeite hebben met het zoeken van 

interessante gespreksonderwerpen. Om jullie hierbij wat te helpen heb ik enkele belangrijke levensvragen 

of discussiepunten opgeschreven waarover je dan met je wandelpartner kan filosoferen: 

- is het kopen van een witte auto sociaal aanvaardbaar? 

- liepen patat en Robin 7 jaar geleden op kamp over een weg of een brandweg? 

- is Lotte Goossens overrated? 

- als een man na de eerste date de kleur van haar ogen onthouden heeft, heeft zij dan kleine 

borsten? 

- zie je het praktisch nut in van elektrische deuren bij auto’s? 

- weten jullie een goede manier om aan tickets voor Tomorrowland te geraken? 

Zondag 7/02 van 9u30 tot 12u: België heeft een grondwet + FIETS 

Vandaag exact 185 jaar geleden werd de Belgische grondwet afgekondigd. Vandaag zal Robin met de 

kennis die hij vergaard heeft door zijn studies rechten hier dan ook een interessante lezing over geven. 

Nee natuurlijk niet, dat interesseert toch niemand? Wat we dan wel gaan doen? Dat blijft nog even een 

verassing, maar leuk dat wordt het sowieso! 

Zondag 14/02 van 9u30 tot 12u: Sport en voetbal 

Vandaag gaan we jullie eens goed laten sporten sé. Omdat we gezien hebben dat jullie graag voetballen 

zal hier veel aandacht naar uitgaan. We gaan een soort van tornooi organiseren, waarbij goed kunnen 

voetballen helpt, maar dat wil niet per se zeggen dat je daarom wint. We hebben zoiets geniaal in 

gedachten dat iedereen kans maakt om te winnen. Wil je ontdekken wat, kom dan maar gewoon naar de 

scouts!  

Zaterdag 20 en zondag 21 februari: Pitaslag van de jongverkenners en jonggidsen 

De jonggidsen en jongverkenners doen dit weekend hun eetslag. Vanaf dit jaar is dit pitaslag ipv oosterse 

avond. Dat is super lekker dus zeker allemaal komen eten. Zij hebben die centjes ook 

nodig voor hun kamp. 

Zondag 21/02 van 14u45 tot 17u15: Schaatsen + FIETS 

Jongens, vandaag gaan we een scheve schaats rijden. Met wie je dit wil doen, bepaal 

je uiteraard zelf. Ik heb al met Emma Watson om kwart voor drie afgesproken op de 

scouts om samen naar de schaatsbaan Ruggeveld te fietsen. Pak allemaal je paspoort 

en 2 euro mee, dan kunnen we dat al eens oefenen voor we effectief naar Slovenië 

willen vertrekken. Want ik zie het al gebeuren dat er dan iemand zijn pas vergeten is 

en dan vrees ik dat het vliegtuig niet wacht. 



Zondag 28/02 van 9u30 tot 12u: Bear Grylls + FIETS 

Vandaag wanen we ons even Bear Grylls en gaan we onze survival skills testen. 

Kom niet af met den Bear Grylls van Antwaarpe, als we over Bear Grylls praten 

dan bedoelen we de enige echte van de programma’s op discovery channel. Als 

voorbereiding op deze vergadering kan je alvast de afleveringen herbekijken!  

Woensdag 2/03 van 19u30 tot 21u30 in CC Merksem (Nieuwdreef 135, 2170 

Merksem): Comedyshow met William Boeva! 

Jongens dit is samen met de italiaslag de belangrijkste geldactiviteit van het jaar. De zaal 

moet gewoon uitverkocht zijn! Nodig iedereen (en ja ge hoort mij al komen: ik bedoel echt 

iedereen) uit om te komen lachen, gieren en brullen met de moppen van de grappigste 

dwerg van België oftewel William Boeva! Mocht je toch niet zo goed weten wat ik bedoel 

met iedereen: familie, vrienden, leerkrachten, mensen uit je straat, mensen die niet in je 

straat wonen, collega’s van je ouders … noem maar op. Als de zaal uitverkocht is, zetten we 

weer een gigantische stap richting een ideaal kamp! Ik kan niet genoeg benadrukken hoe 

belangrijk dit is! Als mensen zeggen dat 15 euro wel veel geld is (en dat is zo), mag je altijd 

antwoorden dat dit de normale prijs is voor zijn shows en dat ze er nog altijd de scouts en 

dan vooral jullie kamp mee steunen.  

4/03-6/03: Groepsweekend 

Brief met info volgt! 

Vrijdag 11/03: Mucho Mojito in Jeugdhuis Tuitvlugt in het fort van B’beek (je wordt hier verwacht, niet 

op de scouts) 

Jeeej weeral geld scheppen! Deze keer gaan we hamburgers van topkwaliteit verkopen op het beste 

feestje van Borsbeek en omstreken, oftewel de Mucho. We gaan hierbij werken met een shiftenlijst en we 

zullen er rekening mee houden dat de eerstejaars eerst komen, dan de tweedejaars en de derdejaars 

laatst. Meer info volgt nog. 

Zo jongens dat was het weeral voor dit boekje, maar wist je dat er nog wist-je-datjes volgen? Nee, 

kijk dan maar eens snel naar beneden! 

Wist je dat … 

 … wij blij zijn met het grote aantal verkenners op vergaderingen? 

 … wij hopen dat jullie met minstens evenveel komen naar de geldactiviteiten? 

 … William Boeva de leukste dwerg is? 

 … Robin Smets op een verdienstelijke 2e plaats is gestrand in deze verkiezing? 

 … de zonsopgang in Barcelona echt mooi is? 

 … deze soms pas om 7u30 plaatsheeft? 

 … hiervoor wakker blijven dan ook echt een uitdaging is? 

 … ik op deze manier gezelschap wil zoeken om de zonsopgang van Slovenië te checken? 

 … iemand zich dan ook als Paki moet verkleden? 

 … jullie het vorige wist-je-datje niet begrijpen, maar dat ik dit verhaal gerust eens wil 

vertellen op zondagochtend en je er dus gerust eens achter mag vragen? 

Dit was het wel echt voor dit boekje jongens, oooooh ! 

Veel liefde van jullie leiding voor deze varkens (want dat zijn jullie toch wel echt)! 



Adressenlijst 2014 - 2015

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

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

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

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

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

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

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Elly Wilri Louis Huybrechtsstraat 4 2150 Borsbeek 03/295.55.78 0476/73.21.56

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

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

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

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

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

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

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

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

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

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

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

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

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

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

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

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

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

Naam Adres Telefoon GSM

Brent Parys Beukenlaan 8 2970 Schilde 0478/30.50.59

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

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

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

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

Robin Smets August van Putlei 7 2150 Borsbeek 0471/52.87.51

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

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

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

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

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

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

Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0472/48.72.45

Raf Boumans Dokter Van de Perrelei 15 2140 Borgerhout 03/236.04.76 0487/26.69.40 

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

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

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

Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 03/322.85.22 0472/32.47.72 

Pieter Vereycken Karel Soetelaan 103/2 2150 Borsbeek 0474/56.86.43 

Joren Van De Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76

Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 03/322.42.30 0474/36.24.60

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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