


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  
 



Beste%ouders%en%leden,%

%%%

Ondertussen%zijn%we%al%bij%het%tweede%boekje%van%dit%scoutsjaar%aanbeland!%%De%herfst%heeft%zijn%
intrede%in%het%land%gedaan%en%de%temperaturen%zakken%lichtjes.%%Toch%weerhoudt%dit%ons%er%niet%van%
om%opnieuw%twee%spetterende%maanden%boordevol%leuke%scoutsactiviteiten%te%voorzien%voor%
iedereen!%%%%

%

Wat%mag%u%de%komende%maanden%verwachten?%%%
!

• Zondag!10!november!2013%brengen%we%onze%heerlijke%marsepein%aan%de%man/vrouw%in%heel%
Borsbeek.%%We%komen%langs%tussen%14u%en%17u.%%Nadien%kan%u%gerust%nog%bijbestellen.%%We%
verkopen%marsepein%in%blokken%van%0,5kg(€%6)%of%1kg%(€%9).%!
%

• Op%zaterdag!23!november!2013%wordt%onze%jaarlijkse%kaasN%en%wijnavond%gegeven.%%Deze%zal%
dit%jaar%doorgaan%in%het%SintNJozefinstituut%in%Borsbeek.%%Meer%informatie%krijgt%u%ongetwijfeld%
nog%van%onze%vriendenkring!%%Wat%we%al%wel%kunnen%verklappen,%is%dat%er%voor%de%kinderen%
animatie%voorzien%is%zodat%u%rustig%met%vrienden%en%kennissen%kan%genieten%van%een%lekker%
kaasschotel%en%een%glaasje%wijn.%%Met%dit%initiatief%zorgt%onze%vriendenkring%ervoor%dat%de%
lokalen%ook%in%de%winter%lekker%verwarmd%kunnen%worden%en%uw%kind(eren)%naar%hartenlust%
kunnen%blijven%ravotten.%%
De%link%om%voor%de%kaas%en%wijnNavond%in%te%schrijven%kan%je%vinden%op%scoutsborsbeek.be.%
%

• In%de%maand%december%komt%traditioneel%de%sint%ook%tot%bij%ons%op%de%scouts,%tenminste%voor%
alle%brave%kinderen.%%Hij%zal%op%zondag!8!december!2013%op%de%scouts%langskomen,%nadat%hij%
alle%andere%kinderen%die%niet%in%de%scouts%zitten%een%bezoekje%heeft%gebracht.%%Zet%alvast%een%
bordje%met%lekkers%klaar%voor%de%Sint,%Zwarte%Piet%en%Slecht%Weer%Vandaag.%%%
%

• Ook%al%is%het%nu%nog%een%beetje%aan%de%vroege%kant;%wij%wensen%iedereen%alvast%een%fijne%
eindejaarsperiode,%een%gezellig%kerstfeest%en%een%mooie%overgang%van%oud%naar%nieuw!%%%%

%

Een%stevige%linker%van%ons%vier!%

Joren,%Mathias,%Michiel%en%Elisabet%



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'
Liefste'kapoentjes,'dit'is'het'tweede'boekje'van'dit'scoutsjaar.'Wil'je'

weten'welke'leuke'vergaderingen'jullie'deze'keer'staan'te'wachten?'

Lees'dan'maar'snel'verder'(of'vraag'aan'je'mama'of'papa'om'snel'

verder'voor'te'lezen'!)'Het'beloven'weer'twee'leuke'maanden'te'

worden!''Wij'hebben'er'alvast'weer'super'veel'zin'in!'

Zondag'03/11'van'9.30u'tot'14u:'KOOKVERGADERING'

Zelf'eten'maken?!'Ja'hoor,'dat'gaan'we'zeker'doen!'De'

vergadering'duurt'een'beetje'langer'vandaag'zodat'we'genoeg'

tijd'hebben'om'een'feestmaal'voor'onszelf'klaar'te'maken.'

Hmmmmmm,'ik'heb'al'honger!'

Zondag'10/11'van'13.30u'tot'17u:'MARSEPEINVERKOOP'

Kapoenen'klein'en'fijn'verkopen'vandaag'allemaal'marsepein!'

Zorg'dat'je'allemaal'goed'in'uniform'komt!'De'leiding'heeft'er'

veel'zin'in!''

Van'15/11'tot'17/11':'WEEKEND!!!!!!!!'

Verdere'informatie'hebben'jullie'normaal'al'via'mail'gekregen!'!'

Zaterdag'23/11:'KAASG'&'WIJNAVOND'

Naar'jaarlijkse'traditie'houden'wij'vandaag'onze'kaas'H&'

wijnavond'voor'de'ouders.'Er'wordt'in'twee'shiften'gegeten,'

daarover'meer'info'vooraan'in'de'Taktie.'Voor'de'kindjes'

wordt'er'opvang'voorzien'door'de'leiding.''

'



Zondag'24/11'van'10u'tot'16u:'SINTGJAN'BERCHMANSVIERING'

Deze'zondag'is'het'een'iets'andere'vergadering,'de'dag'staat'in'het'teken'van'onze'

scouts.'Vandaag'doen'we'activiteiten'met'de'hele'groep'samen,'iedereen'van'jong'

tot'oud'speelt'mee!'’s'Morgens'is'er'een'misviering'in'de'SintHJan'Berchmanskerk.'

Deze'is'niet'verplicht,'maar'we'zouden'graag'hebben'dat'we'met'zo'veel'mogelijk'

kapoenen'vertegenwoordigd'zijn.'’s'Middags'wordt'de'lunch'voorzien'door'de'

leiding.'Kom'zeker'mee'vieren,'het'wordt'heel'leuk!'

Zondag'1/12'van'9.30'tot'12.00:'MEGATOBY'EN'MEGA'MINDY''

Is#het#een#vliegtuig#is#het#een#vogel#nee#dat#is#het#
niet,#het#zijn#Mega#Mindy#&#Mega#Toby#die#je#bij#
de#scouts#ziet!#'
Vandaag'mogen'jullie'allemaal'1'of'2'vriendjes'of'

vriendinnetjes'meenemen'naar'de'scouts.'Als'ze'

het'leuk'vonden,'kunnen'ze'zelfs'voor'de'rest'van'

het'jaar'blijven'komen,'joepie!'!''

Zondag'8/12'van'9.30'tot'12.00:'SINTERKLAAS'

Hij'komt,'hij'komt'die'lieve'goede'Sint'mijn'beste'vriend'mijn'

beste'vriend'de'vriend'van'ieder'kind!'Vandaag'komt'Sinterklaas'

naar'de'scouts!'Hopelijk'hebben'de'Zwarte'Pieten'veel'snoepjes'

bij'om'uit'te'delen!''

Zondag'15/12'van'9.30'tot'12.00:'KERSTFEESTJE'

Joepie!!!'Vandaag'hebben'we'kerstfeestje.'Hierbij'horen'natuurlijk'

cadeautjes!'Dus'neem'allemaal'een'cadeautje'mee'van'maximum'5'

euro.'Pret'verzekerd'vandaag!''

'

'

Zondag'22/12'en'29/12''GEEN'VERGADERING'!''

Omdat'jullie'leiding'allemaal'thuis'gezellig'Kerstmis'en'Nieuwjaar'aan'het'vieren'is,'

hebben'we'twee'weken'geen'vergadering.'Snif'snif'"'Maar'niet'getreurd,'vanaf'

05/01'zijn'we'weer'helemaal'terug!'



WistGjeGdatjes:'

H Wij'het'al'heel'leuk'vonden'met'jullie?'

H Er'nog'plaats'is'voor'zeker'10'kapoenen?'

H Jullie'dus'gerust'eens'aan'jullie'vriendjes/vriendinnetjes'mogen'vragen'of'ze'

naar'de'scouts'willen'komen?'

H We'superveel'zin'in'het'weekend'hebben?'

H Wij'hopen'dat'jullie'allemaal'meegaan?'

H Er'ook'heel'leuke'foeriers'meegaan?'

H Wij'nog'niet'gaan'verklappen'wie'dat'zijn?'

H Jullie'nu'wel'heel'nieuwsgierig'zullen'zijn?'

H Wij'toch'nog'altijd'niet'gaan'verklappen'wie'de'foeriers'zijn?'

H Wij'ook'hopen'dat'het'deze'winter'weer'sneeuwt?'

H We'dan'veel'sneeuwmannen'kunnen'maken?'

H We'dan'ook'een'sneeuwballengevecht'kunnen'doen?'

H Jullie'allemaal'heel'braaf'moeten'zijn'deze'twee'maanden?'

H Jullie'anders'geen'lekkers'van'Sinterklaas'krijgen'als'hij'naar'de'scouts'

komt?'

H Het'al'zeer'laat'is'op'deze'moment?'

H Ik'dus'nu'heel'braaf'in'mijn'bedje'ga'kruipen?'

H Ik'anders'van'de'Sint'ook'geen'lekkers'ga'krijgen?'

H Slaapwel'

'

Eline,'Mathias,'PieterHJan'&'Wilma'

'

'

 

'

 
'

'



KABOUTERS 
!
3!november:!van!9.30uur!tot!12uur!:!FC!de!kampioenen!!
Kom!vandaag!in!een!
voetbaltenue!naar!de!
vergadering!!Met!2!mannelijke!
en!aantrekkelijke!leiding!vinden!
we!het!normaal!dat!er!is!een!
mannenvergadering!is!!Trek!je!
voetbalsokken!al!maar!aan!want!
dees!gaat!AWESOME!worden.!En!
met!awesome!bedoelen!we!tof!!

   
 
10!november!:!van!13.30uur!tot!17uur!:!Marsepeinverkoop!!
!
Hallo!,!wij!zijn!van!de!scouts!van!Borsbeek!en!wij!
verkopen!marsepein.!Jaja!jullie!kennen!het!zinnetje!
al.!Vandaag!is!het!marsepein!verkoop!!Zie!dat!jullie!
er!allemaal!heel!schattig!uitzien!zodat!er!veel!
mensen!marsepein!verkopen.!Zie!dat!je!zeker!in!
perfect!uniform!bent.!!
!
17!november:!van!9.30uur!tot!12uur!:!Vriendjesvergdering!:!
!
Neem!vandaag!allemaal!een!BFF,!vriendinnetje!of!knappen!
zus!mee!die!nog!niet!in!de!scouts!zit.!!Wil!je!een!vriendin!
overtuigen!om!naar!de!scouts!te!komen!dan!is!dit!het!
moment.!!!
!
Zaterdag!23!november!:!KAAS!EN!WIJN!!!!
!
Mama’s!en!papa’s!die!geen!goesting!hebben!om!te!koken?!Dan!is!de!kaas!en!
wijn!avond!een!goede!oplossing!voor!dit!probleem!!Neem!u!vrienden!mee!en!
amuseer!je!een!avondje!!De!vriendekring!zal!u!zeer!dankbaar!zijn!!!!!
!
Zondag!24!november!!:!StXJan!Berchmans!viering!



!
Vandaag!is!het!de!leukste!vergadering!van!het!jaar!!Als!eerste!gaan!we!samen!
naar!de!mis.!Hierna!krijgen!wij!lekker!eten!en!warme!chocomel!!We!spelen!
erna!een!leuk!spel!met!heel!de!groep.!
!
Zondag!1!december!van!9.30uur!tot!12uur!:!GO!VI!!
Go#IV!is!een!televisieprogramma!van!Ketnet!dat!wordt!gepresenteerd!door!Michiel!
de!Clerque!en!Jasper!Frank.!Elke!week!nemen!twee!ploegen!van!vier!personen!het!
tegen!elkaar!op!om!de!Go#IVtrofee!te!winnen.!Daarvoor!moeten!ze!vijf!opdrachten!
doen:!vier!individuele!opdrachten!en!één!groepsopdracht.!Er!zijn!verschillende!
opdrachten:!mentaal,!avontuur,!quiz,!snelheid,!in!het!donker...!Meestal!wordt!het!op!
tijd!gerekend,!anders!wie!het!snelste!of!binnen!een!aantal!minuten!bijvoorbeeld!over!
de!touwladder!ofzo!is!geraakt,!wint.!Soms!moeten!ze!iets!bepaald!gaan!zoeken!en!bij!
Sofie!afgeven!waar!geen!tijd!bij!is.!Als!de!twee!duelisten!evenveel!van!dat!iets!hebben!
gaan!halen,!let!men!wel!op!de!tijd.!De!afleveringen!worden!gefilmd!op!verschillende!
Vlaamse!locaties.!Go!IV!is!een!programma!van!het!Belgische!televisieproductiehuis!
Sultan!Sushi.!!#YOLO!!
!
Bron:!Wikepedia!!
!
Zondag!8!december!van!9.30uur!12uur!:!Sinterklaas!
!

Hij!komt!hij!komt!de!lieve!goede!sint!mijn!beste!vriend!
mijn!beste!vriend!de!vriend!van!ieder!kind.!Jaja!
vandaag!komt!de!sint!!Hij!heeft!zeker!en!vast!veel!
lekker!bij!!Wil!je!eens!op!sint!zijn!schoot!zitten!of!zijn!
ring!kussen!kom!dan!zeker!!!!!!
!
!
!
!
!

Zondag!15!december:!van!9.30!uur!12uur!:!De!grote!boze!wolfshow!vergadering!!
!

Kennen!jullie!dit!programma!nog?!Het!
ene!met!al!die!konijntjes!en!die!ene!
bozen!wolf?!Vandaag!gaan!we!een!grote!
boze!wolf!show!spel!spelen.!Dit!wordt!
zeker!en!vast!mega!super!leuk!!!!!
!
!
!
!



!
!
Zondag!22!december!Vandaag!is!het!geen!vergadering!!!!
!
Omdat!jullie!leiding!in!blokverlof!zit!zullen!jullie!deze!zondag!voormiddag!TV!mogen!
kijken!!!



WELPEN 
Zondag'3/11'van'9:30'tot'12:00:'Piratenvergadering'

Yaarrr'me'Welpies,'vandaag'gaan'we'onze'zeebenen'boven'halen'met'een'

geweldige'Piraten'vergadering.'Maak'je'borst'maar'al'nat,'haal'je'zwaard'en'

revolver'maar'al'boven'en'groei'maar'al'een'mooie'piratenbaard.'Tot'deze'

zondag!!!'

Zondag'10/11'van'13:30'tot'17:00:'Marsepeinverkoop''

Beste'welpen,'vandaag'is'het'de'gekende'marsepeinverkoop!'Hierbij'

verwachten'we'natuurlijk'dat'jullie'allemaal'van'de'partij'zijn,'want'hierbij'

kunnen'we'alweer'laten'zien'dat'Welpen'het'beste'zijn'in'alles.'Dus'ook'

marsepein'verkopen.'Wat'nemen'we'mee?'Onze'mooiste'glimlach,'onze'

sluwste'verkoopstrucs'en'al'ons'enthousiasme!'Tot'zondag!'

Weekend'van'15O16O17/11:'Weekend'

Het'is'weekend!'De'brief'volgt'nog!'

Zaterdag'23/11:'KaasO'en'wijnavond'

Beste'ouders,'de'vriendenkring'organiseert'zoals'elke'avond'de'kaasO'en'

wijnavond'voor'iedereen.'Er'zal'veel'ambiance,'veel'kaas'en'veel'wijn'aanwezig'

zijn.'Hopelijk'jullie'ook.'Verdere'info'volgt'nog.''

Zondag'24/11'van'10:00'tot'16:00:'Sint'Jan'Berchmansviering'

Zoals'elk'jaar'vieren'we'op'deze'bijzondere'feestdag'onze'patroonsheilige'Sint'

Jan'Berchmans.'Wat'houdt'deze'gebeurtenis'in?'Kom'zelf'maar'zien!'Tot'

zondag!'

Zondag'1/12'van'9u30'tot'12u:'1/12Overgadering'

Het'is'vandaag'1'december:'SPANNEND!'

Wat'gebeurt'er'op'1'december?'Kom'maar'naar'de'scouts'om'dat'te'weten'te'

komen.'

'



Zondag'8/12'van'9:30'tot'12:00:'SintOvergadering'

'

De'Sint'is'in'het'land!'Daarom'gaan'we'de'sint'vieren'met'een'leuke'

sinterklaasvergadering!!'Zeker'komen'of'je'krijgt'misschien'volgend'jaar'geen'

cadeautjes!!'

Zondag'15/12'van'9:30'tot'12:00:'Superheldenvergadering''

Beste'welpen,'

het'kwade'heeft'weer'toegeslagen.'De'wereld'wordt'overrompeld'door'

schurken'en'ze'leven'zich'uit'op'het'dagelijkse'leven.'Banken'zijn'bestolen,'

geweld'verschijnt'overal'en'het'ergst'van'alles,'ze'richten'zich'nu'op'ons.'Het'is'

tijd'om'onze'geheime'identiteit'opzij'te'werpen'en'onze'superkrachten'

bovenhalen'om'deze'schurken'te'bestrijden!'Want'als'de'welpen'het'niet'doen,'

wie'zal'het'dan'doen….'

22/12'Geen'vergadering:'

Omdat'iedereen'al'uitziet'naar'Kerstmis'en'het'toch'te'koud'is,'is'het'vandaag'

geen'vergadering.'

29/12'Geen'vergadering:'

Oudjaar'loert'al'om'de'hoek'en'de'leiding'is'veel'te'druk'bezig'met'champagne'

en'vuurwerk'in'te'kopen,'dus'het'is'geen'vergadering'vandaag.'

'

King'Louis' ' 'Akela'' ''Shere'Khan'' Chill' ' Baloe''

' ' '''''''''''' ' ' '

''''' ' ' ' '



Jonggidsen ! 
!

Welkom!allerliefste!jonggidsen!in!het!tweede!boekje!van!het!jaar!!!

Hopelijk!hebben!jullie!al!2!leuke!maanden!scouts!gehad.!Wij!allezins!wel.!We!

hopen!dat!ook!deze!2!maanden!jullie!bevallen.!Dus!lees!het!!boekje!en!kom!

massaal!naar!de!scouts!:)!

10!november!13.30D17.00:!! Marsepeinverkoop!

Naar$jaarlijkse$gewoonte$trekken$we$vandaag$de$straten$op$om$marsepein$te$verkopen!$$
Haal$je$liefste$glimlach$en$je$puppy$ogen$maar$boven$en$dan$verkopen$we$marsepein$
als$de$besten!$$
Meer$info$volgt$nog.$$
$
$
$
15,!16!en!17!november!:!Op!reis!naar!ArabiëDweekend!

Dit$weekend$trekken$we$er$met$z’n$allen$een$$weekendje$op$uit.$En$we$gaan$niet$zomaar$
ergens$naartoe,$nee$hoor,$wij$gaan$naar$ARABIË!$Leer$alvast$nog$enkele$woordjes$Arabisch,$
deze$zouden$wel$eens$van$pas$kunnen$komen.$Er$is$wel$nog$een$belangrijke$regel:$We$laten,$
in$tegenstelling$tot$de$echte$Arabieren,$onze$familie$(mama,$papa,$broers,$zussen,$…)$thuis!$
$
BRIEF$VOLGT$
$
$
23!november!:!!Kaas!&!Wijnavond!

Vanavond$vindt$onze$jaarlijkse$kaas$&$wijnavond$plaats!$Jullie$zijn$van$harte$welkom$om$samen$met$
je$familie$lekker$te$komen$eten$en$drinken$en$er$mee$een$gezellig$feest$van$te$maken.$Nodig$dus$al$je$
tantes$en$nonkels,$oma$en$opa,$..$mee$uit$en$kom$genieten!$$
$
$
24!november!10.00D16.00!:!SintDJan!Berchmans!!

Het$is$weer$tijd$om$met$iedereen$naar$de$kerk$te$gaan.$Samen$
denken$aan$alle$leuke$momenten$op$de$scouts.$Een$hostie$halen$
bij$de$priester$en$samen$zingen.$Na$deze$mis$gaan$we$
koffiekoeken$eten$!!!.$Lekker$gezellig$bij$elkaar.$En$natuurlijk$
gevolgd$door$een$leuke$film.$
$
$
1!december!–!9u30D12u00:!Smokkelspel!

Heb$je$kledij$aan$met$veel$zakken?$
Kan$je$goed$sluipen?$
Vermom$je$dan$in$de$beste$spion$allertijden$en$betreed$ongezien$het$Mertensplein$want$wij$gaan$
vandaag$smokkelen,$olé!$$
$
$ $



$
!

8!december!–!9u30D12u00:!! Sinterklaas!

Hoor$wie$klopt$daar$kinderen,$hoor$wie$klopt$daar$kinderen,$hoor$wie$tikt$daar$
zachtjes$tegen$’t$raam…$SINTERKLAAS!!!$Jaja,$die$goede$oude$man$is$er$weer$&$
dat$willen$wij$absoluut$niet$missen!$Kom$daarom$massaal$naar$de$scouts$want$
de$sint$komt$nog$even$langs$alvorens$hij$terug$naar$Spanje$vertrekt!$Maaar$wees$
braaf,$want$zwarte$piet$zal$er$ook$weer$bij$zijn$&$we$weten$allemaal$wat$hij$met$
stoute$kindjes$doet!$$
$
$
Vrijdag!13!december!–!19u00D21u00:! Relax!

Omdat$vele$van$jullie$deze$periode$examens$hebben$nodigen$we$jullie$uit$om$
bij$ons$te$komen$relaxen!$Je$lichaam$zal$een$en$al$ZEN$worden$en$hetzelfde$
voor$je$hersenen,$de$perfecte$examenontspanning$dus!$$
Ps:$Deze$dag$brengt$GEEN$ongeluk$!!$
$
$
Vrijdag!20!december!–!19u00D21u30:! Kerstfeestje!

Hoeraaaa;$Het$is$weeral$bijna$kerstmis$en$dat$moet$gevierd$worden!$Zet$je$
kerstmuts$alvast$op$en$kom$met$een$leuk$cadeautje$dat$niet$meer$dan$2$à$3$
euro$kost$naar$het$lokaal.$We$gaan$het$leukste$kerstfeestje$van$de$
feestdagen$tegemoet!$

$
$
29!december:! !Geen!vergadering!

Vandaag$is$het$jammer$genoeg$geen$scouts!$$
Niet$wenen$lieve$jonggidsen.$$
Zoek$troost$bij$je$familie$want$we$bereiden$ons$allemaal$voor$op$
het$nieuwe$jaar$!$.$$
$

$
5!januari:!Nieuwjaarsreceptie!

Omdat$het$vandaag$nieuwjaarsreceptie$is,$waar$alle$ouders$bij$deze$van$harte$op$zijn$uitgenodigd,$
gaan$wij$voor$de$hapjes$zorgen.$We$weten$allemaal$dat$jullie$dit$als$de$beste$kunnen!$Met$hoe$meer$
jullie$komen,$hoe$leuker$het$wordt$en$hoe$meer$complimentjes$jullie$over$de$lekkere$hapjes$krijgen$:)$

$
$
$ $



Wis`je`datjes:$$
` Wij$al$2$leuke$maanden$hebben$gehad$
` Wij$jullie$allemaal$heel$leuk$vinden$
` Wij$hopen$dat$jullie$ons$ook$een$beetje$leuk$vinden$
` Wij$heel$hard$uitkijken$naar$ons$weekend$
` Wij$hopen$en$dat$jullie$allemaal$meegaan$
` Dit$kei$tof$gaat$worden$
` Jullie$niet$mogen$vergeten$af$te$$zeggen$
` Ik$een$portret$heb$gemaakt$van$de$leiding$
` Maar$die$weten$dat$niet$$
` Dus$sssssssshhhhhhhhtttttt$$
` Mondjes$toe!$

$
$
$
Heel$veel$groetjes$van$jullie$leiding,$$
$
$$$Hannelore,$Els$&$Maritje$$

$
$
$

$



JONGVERKENNERS*
Joooooow* boyzzz,* voila* se*we* zitten* al* aan* het* tweede* boekje* van* dit* scoutsjaar!*We*
hebben* echt* al* wel* wat* topvergaderingen* gehad* en* het* weekend* was* echt* zalig!* Nu*
komen*er*nog*heel*wat*awesome*vergaderingen*aan*waar*echt*iedereen*bij*moet*zijn!*
Jullie*komen*al*goed*met*de*fiets*en*in*uniform*naar*de*scouts,*dus*dat*maakt*ons*echt*al*
trotse*leiding,*ooooooooooh*lief*seg.*
Alé,*tot*de*volgende*hé!*
*
Jullie*kapoentjes,*
Borsbeek*1*januari*2014*(want*jaaaa,*Nieuwjaar*komt*eraan*YES)*
*
Zondag'10'november'13.30u'2'17u'*
Vandaag*is*zowat*de*tofste*vergadering*van*het*jaar!*We*gaan*op*pad*samen*met*de*rest*
van* de* scouts* om*MARSEPEIN* te* verkopen!* Jeeeeuuuj!* Het* is* echt*wel* belangrijk* dat*
jullie*met*zo*veel*mogelijk*komen,*want*alleen*zo*kan*ons*kamp*echt*super*goed*wordt!*
Kom*vandaag*zeker*met*de*fiets,*doe*heel*je*uniform*aan*en*neem*een*rugzak*mee!*
*
Zondag'17'november'9.30'2'12'uur'
*

Doe*vandaag*u*schoonste*rokske*aan*en*
haalt*u*spierballen*vanonder*het*stof*uit*
want* het* zal* serieus* zijn* vandaag!*
Genoeg* gelachen* en* gegierd,* nu* is* het*
tijd*voor*het*echte*werk.*Wij*willen*wel*
eens*zien*wie*dat*er*hier*de*echte*sterke*
mannen*met*rokskes*zijn!*
AAAAARGH!*

*
Zaterdag'23'november'
Beste*ouders,*vanavond*is*het*niets*minder*dan*onze*geweldige*kaasVen*wijnavond!*
Wij*nodigen*u*graag*uit*voor*een*lekker*hapje*kaas*en*een*goed*glaasje*wijn.*
Tot*dan!*
*
Zondag'24'november'10'uur'–'17'uur'
‘JEEEEEJ*een*hele*dag*scouts’*denken*jullie*nu!*En*dat*denken*wij*ook*ja!*Vandaag*is*het*
SintVjan* Berchmansviering!* Maar* ik* geloof* jullie* niet,* jullie* denken* gewoon*
‘KOFFIEKOEKEN’*en*hehe*stiekeme*denken*wij*dat*ook.*TOT*DAN*BOYZZZZ!*
*
Zondag'1'december'9.30'–'12'uur''
Vandaag* is* het* een* supersonischgezelligeknusse* vergadering…* Jullie* zouden* een*
slaapzak*moeten*meenemen,* zodat*we* zeker* geen*kou*hebben* als* de* verwarming*het*
weer* laat* afweten,* en* ook* een* beetje* om* het* gezelligheidsgehalte* een* beetje* op* te*
krikken.*Neem*2* euri*mee,*want*we* hebben* nog* een* verrassing* voor* jullie.* Nu*weten*
jullie* eigenlijk* nog* steeds* niet* wat* we* gaan* doen…….* Vandaag* is* het*
FILMVERGADERING!!!!!!!!*



Zondag'8'december'
Zie*ginds*komt*de* stoomboot*uit* spanje*weer*
aan!!!!*
Ja* ja*de*sint*komt*vandaag!*En*wat*krijgen*de*
BRAVE*kindjes*als*de*sint*komt???*
Jawel;*snoepjes!!!**
MAAAAAAAR* dan* moet* er* wel* gezongen*
worden.**
*
*
*
*
*
Man* man* man,* die* kinderen* van*
tegenwoordig!*

*
Vrijdag'13'december'19.30'–'22'uur'
Alle*bijgelovige*kindertjes*mogen*thuis*blijven*want*vandaag*is*het*een*ongeluksdag.**
Weten*jullie*de*verhalen*rond*deze*dag?*Laat*ze*dan*maar*horen.*
Ik*hoop*alvast*dat*iedereen*veilig*thuis*geraakt*na*de*vergadering…….*
MOEHAHAHAHAHAA*
*
Vrijdag' 20' december:' 19.00' 2' 22.00' (3euri' +' cadeautje' ter' waarde' van' 1' euri'
meebrengen)'
'
Jow* jow* jow* jongverkenners.* Het* is* weer* bijna* tijd* dat* de*
Kerstman*zijn*oude*slee*uit*de*schuur*gaat*halen,*en*dat*laten*
wij* niet* ongezien* passeren.* Daarom* gaan* we* vandaag* een*
lekker*gezellig*kerstfeestje*houden.*Wij*vragen* jullie*daarom*
om*allemaal*een*klein'cadeautje*ter*waarde*van*ongeveer'1'
euri*mee*te*brengen*zodat*jullie*op*het*einde*niet*alleen*met*
een* goed* gevoel,* maar* ook* met* een* leuk* pakje* naar* huis*
kunnen* gaan.* Vergeet* zeker* ook* niet* de* 3' euri* waar* jullie*
zalig'eten*van*zullen*krijgen!*
'
Zondag'29'december'
Wij* hopen* dat* jullie* de* examens* helemaal* geknald* hebben* (en* dat* de* 1e* jaars* nu* 2*
zondagen* goed* hebben* uitgeslapen),* maar* helaas* jongens* is* het* voor* iedereen* nu*
kerstvakantie* en* kunnen* we* deze* zondag* weer* wat* langer* slapen* om* er* dan* op*
nieuwjaar*goed*in*te*vliegen.*
*
Zondag'5'januari'
GELUKKIGE*NIEUWJAAR!!!!!*
Aleja*toch*5*dagen*geleden*hé!*Hopelijk*hebben*jullie*dat*allemaal*goed*gevierd*en*zijn*
jullie*nu*nog*wat*aan*het*bekomen!*
Wij* daarentegen* zijn* al* heftig* aan* het* studeren* voor* onze* examens,* daarom* zien*wij*
jullie*volgende*week*zondag*terug!*EINDELIJK*SEG!!*
*
*



*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CIAAOOOOO!*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
HANNAH* * * SIROJ* * * EILUJ* * * DNALEOR*

Hannibal* * * Joruus** * Mustafa* * Razende*Roeltje*

Seg,*die*leiding*met*hun*stomme*examens,*
ik*wil*wel*terug*naar*de*scouts*hé!*

Geen*probleem,*ik*fix*dat*allemaal!*Volgende*
week*staan*die*der*terug,*ge*gaat*dat*zien!*



GIDSENGIDSEN 

Dag allerliefste gidsen, 
 
De tijd gaat precies snel voorbij, want hier is de tweede taktie al! Net zoals de voorbije twee 
maanden gaan we ook de komende maanden enorm veel pret maken!  
Wist je dat pret maken via word niet moeilijk is? Je hoeft alleen maar copy paste te doen en 
dan heb je enorm veel pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret 
pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret 
pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret terp pret pret pret pret 
pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret 
pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret pret 
pret pret pret pret  pret pret pret pret pret  pret pret pret pret pret  pret pret pret pret… 
(zoek de omgekeerde pret) (Heb je de omgekeerde pret gevonden? Nee? Zoek dan nog maar 
even verder! Ja? Je wint niets, hoera!) 
Maar om even de filosofische toer op te gaan: gidsen zijn zoals word, pret maken gaat even 
gemakkelijk! 

 

Zondag 10 november van 13u30 tot 17u: 
MARSEPEINVERKOOP 
Net als vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar voor 
het jaar daarvoor en zelfs het jaar voor het jaar 
daarvoor daarvoor jaaarr voor jaaraaaaaaaah, 
gaan we ook dit jaar met heel onze scouts 
marsepein verkopen om de groepskas te spijzen. 
Trek daarom allemaal een proper gestreken 
uniform aan, zodat jullie er allemaal tip-top 
uitzien. Op die manier gaan alle bommatjes en 
bompatjes, en hopelijk alle andere mensen ook, 
smelten door jullie verschijning en als gevolg 
daarvaan hopen marsepein kopen.   
 

 

Hallo, ik ben Russel 
uit de film UP en ik 
ben echt een cutie! 



 

 

Zondag 17 november van 9u30 tot 12u: MANNENVERGADERING 
We durven ervoor te wedden dat jullie echt supergoed mannen 
kunnen zijn. Vandaag kunnen jullie dat dan ook bewijzen! Als gij 
man zijt, komt gij verkleed als man naar de vergadering! Zorg er 
wel voor dat we jullie nog kunnen onderscheiden van de 
verkenners, want we willen geen gidsen kwijt! Be there of be een 
vrouw!  

 

 

Zaterdag 23 november: KAAS- EN WIJNAVOND 
Vanavond kunnen jullie samen met de hele familie lekker komen smullen van het heerlijke 
kaasbuffet dat de vriendenkring voor jullie zal bereiden. Daarbij zal jullie allerliefste leiding 
jullie drankjes serveren. Meer info komt er weldra aan! 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 november van 10u tot 16u: SINT-JAN BERCHMANS 
Ook dit jaar is het weer Sint-Jan Berchmansviering! We starten de dag met een prachtige 
misviering, daarna gaan we lekkere koffiekoeken eten met de hele groep en wat we na de 
koffiekoeken gaan doen is nog een verrassing! We kunnen jullie alleen maar aanraden om er 
zeker bij te zijn, anders mis je veel pret! 

 

 

 

Check mij mannelijk zijn met al mijn 
spieren. Jullie worden mijn beste 

maten! 

Ik hoop dat ik 
opgegeten word door 

een gids! 

Ik hoop dat eigenlijk 
ook wel! 

Ik ooooooook! 

Amai ik ben zo 
lekker! 

Nee jong, wij zijn  
veel lekkerder! 

Nee stommerikken, wij 
zijn de favoriet van 

iedereen! 



Zondag  1 december van 9u30 tot 12u: BLACKBOXVERGADERING 
Vandaag gaan we alles over jullie te weten komen! 
Wie vinden jullie de knapste verkenner? Wie is de 
stomste verkenner? Welk lid van One Direction is de 
knapste? Vinden jullie Justin Bieber stiekem wel 
superhot? En nog allerlei andere dingen! Kom naar 
deze mysterieuze vergadering en ontdek het diepste 
geheim van elke gids! 

 

Zondag 8 december van 9u30 tot 12u: SINTERKLAAS 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan hij brengt ons 
trallalie trallalaaa. We zijn eens benieuwd of zwarte piet er dit jaar 
ook weer bij gaat zijn. Wie weet is hij wel vervangen door 
regenboogpiet. Wie weet, wie weet? Wij weten het niet! We zullen 
het vandaag wel zien. Ook niewsgierig? Kom dan zeker naar deze 
prettige Sinterklaasvergadering!  

 

 

 

 

Vrijdag 13 december van 19u tot 22u: EXAMENONTSPANNINGSVERGADERING 
Wij weten dat het leven hard is in tijden van examens, behalve voor onze twee Steiners 
natuurlijk. Daarom voelen wij vanavond met jullie mee en gaan we ervoor zorgen dat jullie 
helemaal kunnen ontspannen van die verschrikkelijke examenstress. Jullie hoeven niet in dat 
strakke uniform te komen, maar je mag je meest chille kledij aantrekken. Kom en 
relaxxxxxxxxx… 

 

 

 

 

 

 

Hallo, ik ben een zwarte doos 
en ik ben wel minder cutie 

dan Russel van UP. 

Waar is mijn Piet? 

Hier ben ik, 
Sinterklaas 

Pff ik moet iedereen altijd 
beschermen tegen de zon en zelf 

altijd verbranden! 

Amai seg, die 
vakantiegangers moeten 

altijd met hun dikke poep op 
mij komen zitten. 

Eikeees, ik zie hier nogal 
wat lelijke voeten over mij 

wandelen zenne! 

Die pissende mensen altijd, 
ik krijg er ’t schijt van! 



Vrijdag 20 december van 19u tot 22u30: KERSTDINER EN KERSTFEESTJE 
Woehoooooooew, de examens zijn gedaan! Hopelijk hebben jullie 

allemaal een mooi rapport en zijn jullie in feeststemming, 
want wij zorgen vanavond voor een heerlijk kerstdiner! Je 

hoeft dus thuis niet te eten voor je naar de scouts komt. 
Breng wel allemaal 2 euro mee, want helaas is eten 
nog steeds niet gratis. Breng ook allemaal een 
cadeautje mee ter waarde van ongeveer 1 euro, zo 
kan iedereen met een volle maag en dolgelukkig 

huiswaarts keren. 

 

 

Zondag 29 december: GEEN VERGADERING 
Helaas lieve gidsen, vandaag zal je het zonder ons moeten doen. Want het is 
VAKANTIEEEEEE! Hopelijk is dat wel een kleine troost! Geniet ervan, feest ze en tot de 
volgende vergadering! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat: 
- Vanboven aan de taktie twee keer gidsen staat? 
- Dit typografisch gezien mooier uitkwam? 
- Ik hier niets van ken, maar toch doe alsof? 
- Het toch goed gelukt is? 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way! Dikke party!!! 

Ik ben een lege kerstboom. Ik ben een volle 
kerstboom. 



- Of niet? 
- Rood en blauw de kleuren van de 70 zijn? 
- De opmerkzame gids opgemerkt heeft dat de kleuren van gidsengidsen bovenaan dit                                                                         
boekje ook rood en blauw zijn? 
- Proficiat, opmerkzame gids? 
- Wij het tot hiertoe al superfijn vonden? 
- Jullie hopelijk ook? 
- Wij hopen dat het nog heel het jaar zo mag zijn? 
- Jullie hopelijk ook? 
- Inspiratieloos? 
- Tot de volgende keer maar weer? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        CEELKE                                               ELLEN                                                        ELISABET 

Hallo, ik ben een Ani. (nee eigenlijk 
niet, maar ik wil dat wel want ani’s 

zijn lelijk) Ik ben de totem van 
Ceelke! 

Hallo ik ben ALLAN de 
SQUIRREEEEEL! 

Hallo ik ben een mol. 



Vrijdag(1(november(20u00322u30(Avondspel(
(
Tijd(voor(jullie(COD,(Battlefield,(Splintercell,(Halo,(Pokémon(
skillzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz(in(een(
helse(strijd(te(gooien.(Voorzie(donkere(kleren,(camouflage(en(pokeballs.((
(

(
(
Zondag(10(november(13u30317u00(Marsepeinverkoop(
(
Marsepein(is(zo(fijn.(Zo(zoet(en(lekker.(Het(heeft(een(zoete(reuk(en(ja,(deze(
vergadering(is(niet(leuk.(Het(is(weer(tijd(voor(onze(jaarlijkse(marsepein(verkoop.(
Jullie(worden(hierop(verwacht(want(de(centjes(hebben(we(nodig(om(in(de(winter(
ons(lokaal(op(te(warmen.(Kom(met(de(fiets(en(breng(een(doos(+(snelbinder(mee.(
(
Zondag(17(november(9u30312u00(Schaatsen(
Kunstschaatsers Chazz Michael Michaels en Jimmy MacElroy behoren beide tot de top in 
hun sport, maar hebben totaal verschillende karakters en kunnen elkaar niet uitstaan. Waar 
Michaels zich als ruige macho gedraagt, heeft MacElroy een voorkomen en gedrag dat op het 
vrouwelijke af is. Op het wereldkampioenschap worden ze gedeeld eerste, maar beginnen ze 
elkaar zodanig voor rotte vis uit te maken, dat ze hun medailles moeten inleveren en 
levenslang geschorst worden. 

Een paar jaar later wijst een fan MacElroy op een gat in de reglementen waardoor hij toch 
weer zou kunnen kunstschaatsen. Hij moet dan wel in de parencompetitie meedoen. In zijn 
zoektocht naar een partner komt hij Michaels weer tegen en direct is er weer ruzie. MacElroys 
voormalige coach (Craig T. Nelson) komt hierdoor niettemin op een nooit eerder vertoond 
idee: hij wil de twee samen zien schaatsen als het eerste mannenpaar in het figuurschaatsen 



ooit, want hij denkt dat ze elkaars kwaliteiten perfect aanvullen. MacElroy en Michaels 
accepteren het voorstel aarzelend en slaan aan het trainen. Hun grote concurrenten, broer en 
zus Stranz en Fairchild Van Waldenberg, willen niettemin voorkomen dat de twee mannen ze 
in de weg kunnen staan en trekken een truccendoos met streken open om ze 
gediskwalificeerd te krijgen.  

Zaterdag(23(november(17u30322u00(Kaas(en(wijn(avond(
Inschrijven(via(website.(
Zondag(24(november(10u00316u00(SJB(viering(
(
Joepie(deze(vergadering(hebben(we(onze(jaarlijkse(afspraak(met(de(grote(
meneer.(Nee(niet(met(Sinterklaas(maar(met(God.(Vandaag(hebben(we(onze(
jaarlijkse(Sint(Jan(Berchmans(viering.(Daarna(zijn(er(koffiekoeken(en(nog(een(
plezante((en(niet(zo(actieve)(namiddag.(
(
(
Vrijdag(29(november(20u00323u00(Filmavond(
(
Begin(al(maar(in(je(filmcollectie(te(gaan(zoeken,(want(het(is(eindelijk(zover.(De(
eerste(filmavond(van(het(jaar(!!!((
(
Zondag(8(december(9u30312u00(Sinterklaas(
(
Hieronder(vind(je(al(wat(liedjes(die(je(kan(vanbuiten(leren(tegen(wanneer(je(naar(
de(vergadering(komt.(De(goede(oude(sint(zal(jullie(dan(overladen(met(cadeautjes.((
(
SINTERKLAAS*KAPOENTJE*
Sinterklaas(kapoentje(
Gooi(wat(in(mijn(schoentje(
Gooi(wat(in(mijn(laarsje(
Dank(u,(Sinterklaasje(
(
Sinterklaasje,(bonne,(bonne,(bonne(
Gooi(wat(in(mijn(lege,(lege(tonne(
Gooi(wat(in(de(huizen(
dan(zullen(we(grabbelen(als(muizen(
(
ZIE*DE*MAAN*SCHIJNT*DOOR*DE*BOMEN*
Zie(de(maan(schijnt(door(de(bomen(
Makker(staakt(uw(wild(geraas(
‘t(Heerlijk(avondje(is(gekomen(
‘t(avondje(van(Sinterklaas(
Vol(verwachting(klopt(ons(hart(
Wie(de(koek(krijgt,(wie(de(gard(
(
O(wat(pret(zal(‘t(zijn(te(spelen(
Met(die(bonte(harlekijn(
Eerlijk(zullen(we(alles(delen(
suikergoed(en(marsepein(
Maar(o(wee,(wat(een(bittere(smart(
kregen(wij(voor(koek(een(gard(
Maar(o(wee(wat(een(bittere(smart(
kregen(we(voor(koek(een(gard(



(
(
(
Vrijdag((13(december(20u00323u00(
Ongeluksvergadering(
(
Vrijdag(de(dertiende,(niet(meteen(je(geluksdag(denk(
je(waarschijnlijk.(Maar(dat(is(niet(waar(want(
vandaag(gaan(we(GAMEN(!!(Woehoew(!!!((
(
(
(
(
Zaterdag(21(december(19u003….(Kerstfeestje(
(
Er(is(50%(kans(dat(deze(vrouwtjes(ook(aanwezig(zullen(zijn(deze(
kerstvergadering.((
Komen(is(dus(zeker(aan(te(raden(!!(

(
(
Zondag(29(december((Geen(vergadering(
(
Deze(week(geen(vergadering(
(
Zondag(5(januari(11u30312u30(Nieuwjaarsdrink(voor(de(ouders(
(



(
Hete*griet*van*de*maand**


