


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, 

Allereerst wensen we iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuw jaar toe! 

Uiteraard hopen we dat iedereen zich in 2015 even goed, of misschien zelfs nog net een 

tikkeltje beter, amuseert als in het voorbije jaar.  Wij zullen met de hele leiding alvast ons 

beste beentje voorzetten om jullie weer een heleboel pret te laten beleven! 

Ook in het nieuwe jaar staan er weer een heel aantal leuke activiteiten op ons te wachten: 

Zondag 4 januari, 11u: Nieuwjaarsreceptie. Graag nodigen we alle ouders uit aan het lokaal 

om samen op het nieuwe jaar te klinken. De jonggidsen zorgen voor lekker gemaakte hapjes, 

wij voor een gepast drankje en hopelijk zorgt iedereen samen dan voor de gezellige 

babbeltjes.  

Zondag 1 februari, 9u-14u: Winterwandeling. Een halve ipv een hele dag dit jaar, maar dat 

betekent zeker en vast niet minder pret! De bedoeling van deze dag is een soort familie-

uitstap met de hele scouts. Leiding, leden én ouders maken samen een wandeling, spelen 

onderweg een paar toffe spelletjes en sluiten af met een jeneverke of lekkere tas warme 

chocomelk. De locatie wordt later nog meegedeeld, maar we kunnen alvast zeggen dat 

iedereen die mee wilt best zijn eigen vervoer voorziet (er wordt geen vervoer voorzien, 

omdat het de bedoeling is dat ouders van kinderen die mee willen ook meegaan), of op 

voorhand afspreekt met iemand om mee te rijden. 

14-15 februari: Oosterse avond. Dit weekend organiseren onze jonggidsen en 

jongverkenners de jaarlijkse Oosterse avond om een beetje geld voor hun kampen te 

verdienen. Hou zeker en vast de site en/of de facebookpagina in de gaten. Meer info volgt 

snel, maar hou alvast deze datum vrij. De jonggidsen en jongverkenners zullen u eeuwig 

dankbaar zijn.  

20-22 februari: LOL-weekend. Dit weekend is het helaas voor niemand scouts… Dit omdat 

de leiding zelf op weekend gaat. Wij mogen er ook al eens een weekendje tussenuit, he!  

28 februari-1 maart: Groepsweekend. Joepieeeeeeee! Eindelijk is het weer zover, uiteraard 

heeft iedereen hier weer een jaar naar uitgekeken (zowel kinderen als de ouders die een 

weekendje kindvrij zijn): HET GROEPSWEEKEND! Waar we naartoe gaan, wat het thema 

wordt, waar en hoelaat we afspreken, volgt allemaal later nog op een brief. 

Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, de nieuwe site: www.scoutsborsbeek.be  

Voor de mensen die de foto’s nog niet gezien hebben, de facebookpagina: doorklikken op de 

site bij foto’s.  

 

Een stevige linker van de groepsleiding,  

Elisabet – Joris – Wilma  

http://www.scoutsborsbeek.be/


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. 



 

21 december  

De leiding gaat jullie ongelofelijk-hard-missen-vergadering 

Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts, wij vinden dit super 

jammer en wij gaan jullie dan ook super hard missen! Maar de 

leiding is op dit moment heel hard aan het studeren zodat ze goede 

punten kunnen halen op school, om daarna weer super veel pret met 

jullie te komen maken! Allemaal duimen dus voor ons ;) 

28 december  

Verwen mammie en pappie dag 

Vandaag wederom geen scouts want de leiding is nog steeds aan het 

studeren  maar dan is het deze zondag de ideale moment om jullie 

mammie en pappie eens goed te verwennen! Ontbijtje op bed, jullie 

kamer eens opruimen, helpen bij de afwas,… Jullie horen het al, leg 

die leuke ouders van jullie maar eens goed in de watten en geniet 

samen van hen van deze leuke en rustige zondag. 

4 januari van 9u30 tot 12u00 

Legervergadering 

“Geef acht, schijt in uw broek met volle 

kracht!” Vandaag gaan wij aantonen dat 

ook kapoenen het leger aankunnen! Doe 

jullie beste camouflageschmink en 

legeroutfit maar aan want we gaan  alle kneepjes van het vak leren 

en wie weet moeten jullie op het einde van de vergadering wel een 

echte legermissie doen…  

Vanaf 11u zijn jullie mammies en pappies welkom op de 

nieuwjaarsreceptie (meer info vooraan in het boekje). 

 

 

 

 

 



11 januari van 9u30 tot 12u00 

Filmvergadering  

Af en toe wil je eens lekker luieren in 

de zetel, lekker warm binnen zitten, 

iets lekker om te drinken en te eten? Ja 

kapoenen, wij kennen jullie gevoel! 

Daarom dachten we jullie eens te 

verwennen. We houden vandaag een 

filmvergadering! Niet zo maar een gewone film vergadering maar een 

vergadering met de Jins… Jins? Huh? Watte? Jins, is hetzelfde dan 

kapoenen maar dan heel wat ouder. Dit zijn jongens en meisjes die 

aan het ‘oefenen’ zijn om leiding te worden. Volgend jaar kunnen zij 

misschien wel jullie leiding worden  De jins vragen wel om voor 

deze vergadering 3 euro mee te nemen voor eten en drinken! En ze 

zouden ook graag hebben dat jullie ten laatste donderdag 8/1 aan 

ons laten weten of jullie komen naar deze filmvergadering. 

 

18 januari van 9u30 tot 12u00 

Verrassingsvergadering 

Vandaag wordt het spannend! Omdat wij jullie zo een 

super lieve kapoenen vinden, zijn wij samen gaan zitten 

met de leiding en wij dachten: ‘we gaan onze lieve 

kapoenen eens verrassen!’ Dus vandaag wordt het een 

speciale dag! Ik zal al een kleine tip geven, we gaan jullie verrassen 

met speciale mensen.. Hebben jullie er al zin in? Wij alvast wel! En 

onze speciale gasten ook… 

25 januari van 9u30 tot 12u00 

Frozen vergadering 

Wij de leiding, hebben deze film al 100 keer gezien, 

wat zeg ik? Wel 1000 keer!! Wij zijn er van overtuigd 

dat jullie ook zo’n grote fans zijn. Dus dachten wij, 

we doen een Frozen vergadering! Zet die warme 

mutsen van jullie maar al op want het zou wel eens 

heel koud kunnen worden… 

 



1 februari van 9u00 tot 14u00 

Winterwandeling (Ouders mogen zeker meekomen, graag zelfs!) 

Doe jullie bergbottines, sjaals, mutsen en wanten 

maar al aan! Vandaag gaan we met de hele groep een 

wandeling maken. Het wordt enorm leuk, dat weten 

wij al, maar wij hebben nog goed nieuws! Jullie 

lieve mammies en pappies mogen ook mee, JOEPIE! 

Dan kunnen wij al eens tonen, hoe goed wij kunnen 

stappen! Dus overtuig jullie lieve ouders maar om zeker mee te 

komen! 

8 februari van 9u30 tot 12u00 

Disneyvergadering 

Vandaag is het de lievelingsvergadering van de 

leiding (Elly, Leonie en Helena toch ). Jaja, wij 

kunnen alle liedjes mee zingen, we doen niets 

liever dan naar deze films te kijken. Onze grote 

droom is dan ook om met jullie naar Disneyland 

te gaan maar jammer genoeg heeft de leiding 

daar net niet genoeg centjes voor  Wie weet als we ooit de lotto 

winnen?! Omdat wij zo dol zijn op Disneyland en er niet zo 

makkelijk geraken, dachten we! We halen Disneyland naar hier!! 

Kom allemaal verkleed als Disneyfiguur en dan voelen we ons even 

helemaal in Disneyland! 

14-15 februari: Oosterse avond (meer info vooraan) 

15 februari van 9u30 tot 12u00 

Zoveel kapoenen om ons heen 

Maar voor jullie is er maar één 

Naar jullie kijken is een festijn 

Zouden jullie onze Valentijn willen zijn? 

 

Ps : kom zo mooi mogelijk gekleed als jullie kunnen, jullie mammies 

en pappies kunnen zeker zijn dat jullie kleertjes niet vuil gaan 

worden ;) 

 

 



22 februari van 9u30 tot 12u00 

Leiding-onder-leiding Weekend (lol-weekend) 

Vandaag, geen scouts  Omdat de leiding heel wat werk heeft in het 

jaar (dit doen wij heel met veel plezier!), willen de groepsleiding en 

de andere leiding wel eens weten hoe wij dit doen. Dit weekend is 

een weekend waarbij wij gaan vergaderen over heel wat dingen; 

financiële kant, groepsweekend, kampen,… Wij gaan jullie super 

hard missen maar ik kan jullie al beloven dat het volgende week 

super-duper-leuk wordt!! 

27, 28 februari - 1 maart Groepsweekend! 

Hierover krijgen jullie nog meer 

informatie! Maar jullie moeten deze 

datum zeker vrijhouden, want dit 

wordt één van de beste weekends van 

het jaar!  

 

Wist-je-datjes? 

- Pieter-Jan zijn examens super goed zijn gegaan? 

- De andere leiding heel veel stress heeft voor hun examens? 

- De leiding daarom 3 weken niet kan komen  ? 

- Wij jullie heel hard gaan missen? 

- Maar jullie toch super leuke vervangleiding gaan krijgen? 

- Maar toch niet zo leuk als ons  ? 

- Wij het weekend super vonden!? 

- Jullie zeker mee moeten op groepsweekend? 

- Wij nog veel beterschap wensen aan Jordi en Lars? 

- Zij super flink waren, ondanks hun pijn!? 

- wij op 8 februari van jullie allemaal een nieuwjaarsbrief 

willen krijgen  ? 

 

Kusjes van jullie 

leiding! Leonie, 

Piet-Janocto , 

Jorne, Helena en 

Elly 



 

Aller, aller, aller alleeeeeeerliefste kabouters! Het is weer tijd voor een nieuwe Taktie en om 

dat te vieren hebben wij een mopje voor jullie: 

 

 

 

 

 

 
 
Vrijdag 19 december: kerstfeestje: 19u-21u 

OPGELET! In de vorige Taktie staat dat het kerstfeestje op zondag 

21december doorgaat, maaaaar dat wordt dus veranderd naar vrijdag 19 

december. Voor de rest blijft wel alles hetzelfde. Neem dus een 

cadeautje van max 3euro mee en zet je mooiste kerstmuts op! HO HO 

HO!  

Zondag 28 december: geen vergadering 

Vandaag mogen jullie lekker uitslapen, want het is vakantie! JIPPIEEE! Denk ook een beetje 

aan jullie lieve leiding, want wij zijn nu flink aan het leren voor onze examens! 

Zondag 4 januari: Verrassingsvergadering + Nieuwjaarsreceptie: 09u30-12u 

Alle ouders zijn vanaf 11u welkom in het lokaal voor de 

nieuwjaarsreceptie. Meer info staat vooraan in de Taktie! 

Voor jullie ook kunnen genieten van alle lekkere hapjes, 

hebben wij eerst nog een verrassingsvergadering voor jullie! 

Ben je al benieuwd? Het gaat in ieder geval superleuk worden!!  

 

 



Zondag 11 januari: Filmvergadering: 9u30-12u 

Vandaag organiseren onze jins voor alle jongste takken een 

filmvergadering om hun buitenlands kamp te sponsoren. Neem 

daarom je allerdikste kussens en allerzachtste dekentjes mee en 

ook 3 euro voor lekkere hapjes en drankjes. We willen ook aan de 

ouders vragen om ten laatste donderdag 8 januari te laten weten 

of je komt, zodat de jins weten hoeveel kindjes ze kunnen 

verwachten. 

Vrijdag 16 januari: Nachtspel: 19u-21u 

Bereid jullie maar goed voor, want vanavond spelen we nog eens een echt nachtspel! Doe 

dus warme, donkere kleren aan en neem een pillamp mee.  

En niet vergeten: als je bang bent in het donker moet je fluiten!  

Vrijdag 23 januari: Gezelschapsspelletjes: 19u-21u 

 

Twister, Pictionary, Wie Is Het?, Cluedo, ganzenbord,... Wat is jou 

favoriete gezelschapsspelletje? Vanavond mag je er zo veel 

meenemen als je kan dragen en komen we te weten wie er kan 

winnen van de leiding! Maar we moeten jullie waarschuwen: we zijn 

echt supergoed in gezelschapsspelletjes!!   

 

 

Zondag 1 februari: Winterwandeling: 9u-14u 

Handschoenen en sjaal aan? Bottinnen gestrikt? Mama en papa overtuigd om mee te gaan? 

Dan ben je helemaal klaar voor de winterwandeling! Nog een paar redenen om zeker mee te 

gaan: het is supergezellig, er is lekker eten onderweg van de vriendenkring, als er sneeuw ligt 

kunnen we een reuzensneeuwballengevecht houden en nog veel meer :D 

Meer info vinden jullie vooraan in de Taktie! Er wordt geen vervoer voorzien omdat het de 

bedoeling is dat zo veel mogelijk ouders meegaan. 

Zondag 8 februari: Knutselvergadering: 9u30-12u 

Vandaag mogen jullie laten zien hoe goed jullie kunnen 

knutselen! Wij zorgen voor leuke knutselideeën en al het 

materiaal!    

 

 



14-15 februari: Oosterse Avond 

Dit weekend zorgen de jonggidsen en jongverkenners weer voor heerlijk eten, kom dus 

zeker langs! Meer info volgt nog!  

Zondag 15 februari: Levende Cluedo: 9u30-12u 

Wie heeft het gedaan? Wat is het moordwapen? Waar is het 

gebeurd? Dat gaan jullie vandaag proberen te raden! Neem je 

beste vergrootglas maar mee, zodat jullie elke tip en elk spoor 

goed kunnen onderzoeken!  

Zondag 22 februari: geen vergadering: LOL-weekend 

Weten jullie wat LOL betekent? Sommigen denken dat het 

Laughing Out Loud (luidop lachen) betekent, maar daarnaast 

betekent het ook Leiding Onder Leiding! Jaja, dit weekend gaan wij 

met alle leiding op weekend! Dat betekent wel dat we jullie een 

weekje moeten missen! Snik! :'( 

 

27 februari-1 maart: GROEPSWEEKEND!! 

Joepiieeee, dit weekend is het groepsweekend! Dat betekent dat we weer een heel weekend 

pret gaan maken met de hele groep! Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in en hopen 

natuurlijk dat jullie allemaal meegaan! 

Meer info volgt in de brief! 

WIST-JE-DAT: 

 Wij in januari examens hebben? 

 Wij dus moeten studeren in de kerstvakantie? :( 

 Wij daarom op vrijdagavond vergadering doen? 

 Jullie dus extra lief moeten zijn voor ons? 

 Jullie altijd wel lief zijn voor ons? 

 Wij daarom ook heeeeeeeel blij zijn met jullie als kabouters? 

 Jullie al super goed bezig met de marsepeinverkoop? 

 De 3 beste verkopers een prijs krijgen? 

 Jullie schatjes van patatjes zijn? 

 Maar wij jullie toch maar niet gaan opeten? 

 Wij nu gaan stoppen voordat we nog vreemdere dingen gaan zeggen? 

  



Welpen 
 

Hey Welpies  Weeral een nieuwe taktie, hiphoi! Nog twee leuke maanden erbij!!! 
De vorige twee maanden waren superduperleuk en we hebben nog meer dolle pret 
gepland! 
 

Zondag 4 januari van 09:30 tot 12:00: Professorvergadering 

Deze zondagochtend gaan we allemaal wetenschappelijke proefjes 

(oké, misschien niet écht wetenschappelijk) en nog veel meer andere 

zotte dingen doen waar jullie allemaal versteld van zullen staan. 

Vanaf 11u zijn jullie ouders welkom op de nieuwjaarsreceptie (meer 

info vooraan in de taktie). 

 

Zondag 11 januari van 09:30 tot 12:00: Filmvergadering 

Breng allemaal jullie slaapzak, warmste dekentje en knuffel mee en doe je donzigste 

pyjama aan want vanochtend gaan we gezellig een filmpje zien! Joepieeee  Neem 

ook €3 mee zodat de jins die deze filmvergadering voor ons organiseren wat lekkers 

om te eten en te drinken kunnen voorzien! Om te weten hoeveel lekkers ze moeten 

voorzien, willen we ook vragen om deze keer voor donderdag 8 januari te laten 

weten of je er deze zondag zal zijn.  

 

Zondag 18 januari van 09:30 tot 12:00: Zomervergadering 

Aloha Hawaiianen! Jullie topleiding was het koude weer een 

beetje beu en vond het tijd voor een vette zomerparty! Haal jullie 

zotste hawaii-dansmoves boven en dan krijgt iedereen het snel 

warm. We dagen jullie ook uit om in zomerse kledij te komen, 

maar toch WARM gekleed te zijn!!! 

 

Zondag 25 januari van 09:30 tot 12:00: Kaboutervergadering 

Oh nee, toch niet die stomme kabouters!!! Nee nee, we hebben het hier niet over de 

kabouters die in paddenstoelen wonen en een puntmuts dragen, we hebben het 

natuurlijk over de kabouters op de scouts! Kom vandaag in je mooiste meisjeskleren 

en toon je vrouwelijk kantje. 

 

Zondag 1 februari: 9u-14u: Winterwandeling 

Vandaag doen we de jaarlijkse winterwandeling, joepie! We hopen dat jullie met jullie 

ouders meekomen op deze superleuke tocht. 

 

 

 



Zondag 8 februari van 09:30 tot 12:00: Tovenaars- en 

heksenvergadering 

Abracadabra! Deze zondagochtend roeren we in onze 

tovenaarsketel en kijken we eens diep in onze glazen bol, want we 

zijn vandaag tovenaar. 

 

Zaterdag 14 en zondag 15 februari: Oosterse avond 

De jonggivers gaan dit weekend bangelijke Chinese gerechtjes bereiden, dat wilt 

toch niemand missen?! Kom zeker (met stokjes? ) eten met heel de familie. 

 

Zondag 15 februari van 09:30 tot 12:00: Chinezenvergadering 

Ni hao! Nasi Goreng! Babi Pangang! Spaghetti Bolognese! (Oeps, 

die laatste klopte niet helemaal denk ik). We hebben heel het 

weekend zo veel van de jonggivers hun lekker Chinees eten 

gegeten dat we Chinezen zijn geworden!!! 

 

Zondag 22 februari: Geen vergadering 

Ooooooh wat jammer! Vandaag geen vergadering want de leiding is zelf op 

weekend. 

 

Vrijdag 27 februari tot zondag 01 maart: Groepsweekend 

EINDELIJK! Het langverwachte groepsweekend is er! Joepiejeeeeeeej!!! Wij 

verwachten dat jullie er allemaal bij gaan zijn om de rest van de scouts te laten zien 

hoe cool de welpen wel niet zijn. Zonder jullie zou het ook maar een saai weekend 

zijn hoor !  

 

Wisten jullie dat… 

 De leiding heel trots is omdat jullie zo goed marsepein hebben 

verkocht? 

 Sten zelfs in de top vijf stond van de beste marsepeinverkopers van 

heel de scouts? Nog eens een superdikke proficiat aan Sten dus! 

 Wij ook heel blij waren dat jullie zo braaf waren tijdens de Sint-Jan 

Berchmansviering en dat iedereen het beloftelied keigoed meezong? 

 Wij jullie tekeningen voor Sinterklaas echt heel mooi vonden? 

 Wij het kerstfeestje en de filmvergadering ook megagezellig vonden? 

 Wij het groepsweekend keeeeeeiplezant vonden!!! 

 Wij jullie ook keeeeeeiplezant vinden!!! 

 

 

Veel kuskes van jullie leiding, 

Akela, Balou, Shere-Khan, Bagheera en Raksha! 



Jonggidsen 
Bij een nieuw jaar hoort een nieuwjaarsbrief dus hier die van ons voor jullie: 

Olleke, bolleke, rebusolleke 

Olleke, bolleke, knol 

Doe de glaasjes nog eens vol 

Drink het uit met heel veel zwier 

Wij wensen je een jaartje vol plezier 

Jullie Kapoenen, 

Lien, Stien, Jolien en Hannelore 

Zondag 04/01 9u30 - 12u Nieuwjaarsreceptie 

Omdat het vandaag nieuwjaarsreceptie is, waar alle ouders bij deze 

van harte op zijn uitgenodigd vanaf 11u, 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  

Vrijdag 09/01 19u30 – 21u30 Filmavond 

Jullie weten het of niet, maar in onze scouts hebben wij ook jins. Deze gaan ook op 

kamp maar naar Macedonië. Jullie zullen denken: ‘ Amai, zalig dat wil ik.’ Wij willen 

dat natuurlijk ook, maar dat kost natuurlijk veel geld. Daarom organiseren ze een 

filmavond voor jullie.  

Er zijn wel wat praktische zaakjes: Neem 3 euro mee voor een drankje/hapje en 

neem maar een slaapzak mee zodat je comfortabel kunnen zitten + laten weten voor 

woensdag 7/1 of jullie komen. Dit laten jullie weten aan ons 

Vrijdag 16/01 20u – 22u Schaatsen 

Joepie, wij gaan schaatsen, schaatsen, schaatsen, 

schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen. Yes 

yes yes 10 windjes in een fles  

Neem allemaal 4 euro, handschoenen en een 

identiteitskaart/sis-kaart/studentenkaart mee ! 

We spreken af in de hal van de schaatsbaan op de 

Ruggenveldlaan te Deurne 

Vrijdag 23/01 19u30 – 22u Just Dance 

Wij hebben al gezien dat jullie graag dansen, dus 

gaan we just dance doen. Wie van de jonggidsen 

of leiding kunnen het beste dansen. Wil je dit 

bewijzen dat jij dat bent, kom dan zeker naar de 

vergadering. Hoe meer jonggidsen, hoe meer fun 

we natuurlijk maken  



Zondag 01/02 9u – 14u Winterwandeling 

Wat is er nog leuker dan met iedereen van de scouts een super leuke wandeling te 

maken. Ook de papa’s en mama’s zijn van harte uitgenodigd om dit mee te doen.  

Dus kom samen met jullie mama en papa naar de scouts voor deze gezellige 

wandeling 

Zondag 08/02 9u30 – 12u Valentijnsvergadering 

Ik voel nu al dat er veel onder jullie zeggen ‘ NEE, 

mama ik wil niet naar de scouts gaan, want het is 

valentijnsvergadering.’ Dus lieve mama’s zeg maar 

tegen jullie dochters dat ze zeker naar de scouts 

moeten komen. Want stiekem vinden ze deze 

vergaderingen super leuk. Kom jullie hartjes maar 

tonen aan ons. Tot dan  

Zaterdag 14/02 en Zondag 15/02 Oosterse avond 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse eetslag: De oosterse avond. 

zorg dat jullie er netjes uitzien, zet jullie beste glimlach op en kom 

allemaal helpen op onze lekkere eetslag. Vergeet natuurlijk ook 

niet heel veel mensen uit te nodigen om te komen eten. 

De schiften worden nog doorgestuurd 

Zondag 22/02 Geen vergadering 

De leiding is gezellig samen op weekend. Jullie mogen dus lekker 

uitslapen zondag. 

Vrijdag 27/02 tot zondag 1/03: Groepsweekend 

Wat is er nu gezelliger om met heel de scouts op weekend te gaan.  

Dus kom allemaal maar mee op dit weekend.  

Verdere informatie volgt nog.  

 

 

 

4/1 Nieuwjaarsreceptie 9u30-12        Fiets 

9/1 Filmavond Jins  19u30-21u30        Slaapzak, 3 euro, ! laten weten voor 7/1 

16/1 Schaatsen  20u-22u               €4, handschoenen, pas/siskaart 

23/1 Just dance  19u30-22u        Dansbenen 

8/2 Valentijnsvergadering 9u30-12u        KOMEN !!! + fiets 

14-15/ 2 Oosterse avond    Schiften volgen nog Perfect uniform 

20- 22/2 Geen vergadering          Uitslapen  

27/2 tot 1/3 Groepsweekend          Verdere informatie volgt nog 

 

 



Wist – je – datjes: 

 Dat jullie leiding in januari examens hebben 

 Zij dat niet echt leuk vinden 

 Jullie allemaal moeten duimen 

 Jullie hopelijk toffe kerstcadeaus hebben gekregen 

 Wij graag nieuwjaarsbrieven ontvangen 

 Wij het als super goed vinden dat iedereen afzegt 

 Het wel wat vroeger mag en niet zaterdag of zondag 

 Dus afzeggen ten laatste voor vrijdag via mail, sms, fb 

 Er een aantal al moeten trakteren 

 Zij dit van ons nog te horen krijgen  

 

 

 



Jongverkenners 
Zondag 4 januari 9u30-12u het grote nieuwjaarsspel 

Jeeejj het nieuwe jaar is begonnen, een nieuw jaar vol pret! Vandaag is al een eerste hoogtepunt van 

het nieuwe jaar, ja lieve kinders, ook dit jaar zijn de zondagen weer de beste dagen van de week! 

Geloof je me niet? Kom dan maar eens kijken wat we weer allemaal voor jullie in petto hebben. 

Vanaf 11u nieuwjaarsreceptie aan het lokaal voor jullie ouders 

Vrijdag 9 januari 19u30 – 21u30: filmnacht 

Onze lieftallige jins zouden dit jaar gaarne op buitenlandskamp gaan, 

helaas kost dit veel centjes. Daarom organiseren zij een heuse filmnacht. 

Voor 3 euro kan je naar hun filmnacht gaan. Breng best een slaapzak of 

een kussen mee zodat je optimaal kunt genieten van dit topevenement. 

Gelieve aan de mama of de papa te vragen om een mailtje ter 

bevestiging (liefst voor donderdag aub) te sturen zodat de jins weten op 

hoeveel volk ze moeten rekenen. 

Vrijdag 16 januari 19u30 – 21u30: quiz 

Begin je algemene kennis maar al op te krikken. Leer het relevante van het nutteloze onderscheiden. 

Bedenk al een originele ploegnaam zodat je niet afkomt met dingen zoals fransquizkus, kwistet, de 

weetwatchers, jezus kwistus, X-think, de quiz-master trakteert en andere onzin! Welkom bij de 

slimste jv ter wereld!  

 

 

 

Zondag 25 januari 9u30-12u 50-euro-is-50-euro-vergadering 

Ben jij een top-onderhandelaar? Weet jij waar de harde flappies te rapen vallen? Show ons je 

kunsten en laat zien dat jij weet hoe je op korte tijd zoveel geld kan verdienen dat zelfs Jonas 

Vereycken arm is vergeleken met jullie. 

Zondag 1 februari 9u-14u Winterwandeling 

Omdat dit een topevenement is waarbij ook de ouders van harte 

uitgenodigd zijn, zal ik het intellectueel niveau van dit boekje even 

opkrikken door een vleugje poëzie toe te voegen. 

Naar C.O. Jellema 

 

 



Zondag 8 februari 9u30-12u schattenzoektocht  

Vader Abraham lacht en neemt toch iets, ja natuurlijk. Dit is één van de raadsels die we vandaag 

gaan oplossen. We zullen wel moeten, als we de zoektocht naar de grootste schat ooit op aarde tot 

een goed einde willen brengen. 

14 – 15 februari Oosterse avond 

Wederom een topevenement, dit weekend gaan we massa’s geld verdienen. Ik herhaal: dit weekend 

gaan wij massa’s geld verdienen. Om dit waar te maken moeten jullie massaal reclame maken de 

familie, de vrienden, buren, uw vriendin, mannen van de gemeente, de poetsvrouw van ’t school, 

uwen babysit, de marginalen van in ’t park (alhoewel die mogen daar blijven), de paljassen van de 

vakbond, de buschauffeur … uitnodigen. Iedereen moet verplicht komen helpen. Shiften volgen nog! 

Omdat de ouders ook uitgenodigd zijn, doe ik weer een poging om het niveau op te krikken: 

‘Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen’ 

Confucius, Chinees filosoof (of ne andere chinees uit een gelukskoekje…) 

Omdat deze poging een beetje mislukt is, volgt er maar een flauw mopje: 

 

Zondag 22 februari geen vergadering 

Vandaag is er geen vergadering. De leiding is namelijk op lol-weekend (leiding onder leiding) om ook 

gewoon veel lol te maken… 

Totaal irrelevant maar wel grappig: 

 



28 februari - 1 maart Groepsweekend 

Hoezzee, dit weekend trekken we er met de ganse scouts op uit. Meer info volgt maar dat het 

sowieso awesome wordt, staat buiten kijf. 

 

Wist je dat … 

 er absurde eenheden bestaan?1 

 een baardseconde (= de gemiddelde lengte dat een baard per seconde groeit) 5 nanometer is 

 1 Kardashian (tijd) (= duur van het huwelijk tussen Kim Kardashian en Kris Humphries) =72 

uur? 

 gras een oud-Nederlandse oppervlaktemaat is? (= hoeveelheid gras dat 1 koe nodig had)? 

 ik dit allemaal niet verzonnen heb, check mijn bibliografische referentie maar 

 Thiruvananthapuhram een stad in India is? 

 Treinen zand strooien op de rails om te kunnen vertrekken in het station? 

 een Turks bad uitgevonden is door de Romeinen? 

 ik beter zou studeren in de plaats van nutteloze weetjes op te zoeken? 

 ik er dus mee ga stoppen? 

 

Tot de volgende! 

Robin, Patatje, Lars, Sibron en Jasper 

 

 

                                                           
1
 Scheire,L., Scheire en de schepping, Manteau,2014,p189 



 
 

Zondag 4 januari  9.30 – 12 uur  
GELUKKIG NIEUWJAAR MEISJES!! 
Vandaag gaan we onze goede voornemens waar maken, neem allemaal jullie 
nieuwjaarsbrief mee… en ik quoteer michiel: “en dan moeten die dat allemaal 
voorSeHggen”. De michiel kan soms echt ni zo goe praten…  
Om 11 uur nieuwjaarsreceptie voor de ouders aan het scoutslokaal. 
 
Vrijdag 9 januari  19.30 - 23.30 
De jins willen geld verdienen voor hun 
kamp naar sjakkamakka en daarom 
organiseren zij een filmavond, wij 
zullen hier ook zijn dus jullie moeten 
ook komen. Zij doen dit dus ook niet 
gratis, dus jullie zouden 3 euro moeten 
meenemen, hopelijk zijn er ook snacks aanwezig  
dan hé… Maar ik denk dat wel ze! #popcorn #hannahwiltpartysnacks 
#wijhebbenhiernogcurryworsteliggen 
Neem zeker ook een kussen/slaapzak mee + laat ons voor donderdag weten of 
jullie naar de filmavond komen! 
 
Zondag 18 januari  9.30 – 12 uur  
Deze vergadering zal heel hard afhangen van wat de Frank zegt, en nee we 
bedoelen niet de Jasper Frank van de verkennerleiding. Hoewel die ook wel 
wijze dingen zegt. Het is ook niet de Frank van thuis want die heeft weer te 
diepin het glas gekeken en simonneke was niet blij. Jullie zullen wel weten wat 
wij gaan doen als je gewoon komt naar deze supertoffe vergadering! 
 
Zondag 25 januari  9.30 – 12 uur  
Wij eten heel graag heel veel!!! Neen tis ni terug epic meal time, maar het is 
dikzakken vergadering! Zaligggg, graag heel veel kleren aan dus. Of eet maar 
veel voor je naar de vergadering komt, zegt michiel. 

 
 
 
 
  
 
 

 



Zondag 1 februari 9 uur - 14 uur 
Vandaag is het winterwandeling, vorig jaar was dit echt superzalig! Dus wij 
zouden het leuk vinden als jullie dit jaar talrijk aanwezig zijn… Deze wandeling 
organiseren wij ook voor ouders en broers en zussen, dus het zou super 
moesten wij daar enkele van jullie gezinsleden zien! 
 
 
Zondag 8 februari  9.30 – 12 uur  
Vandaag smurfen michiel en jelle alleen in smurfin gesmurfd smurfen.. Jullie 
smurfen jullie alleen in grote smurf, bril smurf, moppersmurf,… smurfen. 
Smurfen jullie het? Hopelijk wel! Want het smurft niet zo moeilijk. Hey kom 
naar smurfenland, welkom allemaal, smurfsmurfsmurfsmurf lalallala! 
 
Zondag 15 februari  9.30 – 12 uur  
We doen het meest complexe spel ooit vergadering, julie is zo leuk, 
voorsehggen, hij doet een fuck you vinger, allei, JELLEEEEE, wat is u probleem?, 
we zijn aant takraden, julie moet typen, oke maar jelle gaat binnen tien 
minuten naar huis, michiel zegt haha standaard, we gaan ni naar de complex, 
alhoewel dat het wel complexe vergadering is, en de complex bestaat ook nog 
maar het is ni wat het geweest is, joren zegt dat dat wel meevalt. Ik had niet 
verwacht dat het een half jaar ging dienen… DIENEN?!… KAMMEL, nee michiel 
het is KALM… Hannah is hier ook. Er zitten muizen int lokaal. ZEKER KOMEN, tot 
dan! 
 
Zondag 22 februari 
WIJ ZIJN OP LOL WEEKEND, 
TROLOLOLOLOLOLOLLOLLOLLL! De leiding is   
dit weekend op lol-weekend dus jammer   
genoeg geen vergadering voor jullie.  
 
 
Vrijdag 27 februari - 1 maart: GROEPSWEEKEND 
Verdere info volgt via brief, check de site. Het 3e tofste weekend van het jaar. 
 
 
 
 
 
 
 

weekend 



Wist je datjes 
- de michiel ni zo goe kan praten 
- dieje vorige keer zei: “ey zet de chauffassss is op” 
- dieje zijne koptelefoon van den axion is al kapot? 
- ik op skivakantie ga de eerste week van de paasvakantie? 
- wij binnenkort examens hebben 
- Michiel hier niet aan mee doet 
- hij wel elke dag moet gaan zwoegen en zweten op zijn werk 
- wij af en toe eens kunnen doen alsof we ziek zijn 
- hij dit niet kan  
- ik het super leuk vond bij playmobil 
- Joseph Gordon Levitt echt kei knap is!!! 
- Channing Tatum er ook wel mag zijn 
- ik stilletjes aan ga afsluiten 
- wij jullie heel graag zien 
 
 
Daaaaaggggg, 
Groetjes jullie leiding: 

 
   Sjelle AKA Michiel        Sjefke AKA Jelle       Sjanti AKA Hannah  Sjoelie AKA Julie 
 



Verkenners 

Taktie januari-februari 

JOWwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww verkennerzsz 

Ziehier een gloednieuwe taktie! Speciaal voor uw goede schoolresultaten…. Ja pakt anders 

maar voor uwe Nieuwjaar of Kerstmis. ( Dat is een zekerheid). Wij gaan weer gewoon verder 

met zalige vergaderingen geïnspireerd op onze infantiele maar geniale breinen. Helaas 

worden diezelfde breinen een hele januarimaand gefolterd door examens. Ge kent het he. 

Dit heeft wat gevolgen voor jullie: ten eerste ge moogt nog wat zondagen langer in uw bed 

blijven rotten omdat er nog heel wat vrijdagavondvergaderingen aankomen. Ten tweede 

bestaat er de kans dat er mensen voor ons moeten invallen. Ge kent het he : interimscouts, 

zwervers , onze gestuurde kat of gewoon oudleiding. Gene stress boys , ge zult deze 

opgenoemde veranderingen wel aankunnen. Bon sjwanzo’s dan zal het dit zo wat zijn. Ah 

nee wacht ne second: zeker naar de winterwandeling komen want das gewoon super chill! 

En nog is de beste wensen he sloebers. 

 

Zondag 4 januari  9u30 -12u00: Jasper Frank is jarig vergadering! 

Oh wat zijn we blij! Oh wat zijn we blij! Niet omdat hij jarig is, 

maar om de snoeperij! 

Zoals de titel het al een beetje verklapt heeft is Jasper 

deze zondag jarig. En dat moet natuurlijk gevierd 

worden! We zullen deze jarige jongeman eens goed in 

de watten leggen en ervoor zorgen dat hij zijn 19de 

verjaardag nooit meer vergeet!  

Jullie ouders zijn vanaf 11u welkom op de nieuwjaarsreceptie (meer info vooraan in het 

boekje).   

Vrijdag 9 januari 19u30 - 23u30: film zien met de jins vergadering! 

De jins zullen vandaag een vergadering voor iedereen in 

elkaar steken. Ze vragen aan jullie om 3 euro mee te 

nemen zo dat ze voor een lekker hapje en drankje kunnen 

zorgen. Je mag ook altijd een slaapzak en kussen 

meenemen om op te zitten. Voor diegene die het nog niet 

door hadden, we gaan vanavond lekker gezellig een film 

zien ! Laat deze keer voor donderdag weten of je er bij zal 

zijn deze vergadering, zo weten de jins hoeveel eten en 

drinken ze moeten kopen! 



Vrijdag 16 januari 20u00 -23u00: Game-avond 

Ja, ge hebt het gelezen, het is deze week op vrijdag vergadering en niet zo maar een 

vergadering, want we gaan een hele avond kassen! Oefen maar al goed om de beste te zijn,  

want ons motto is: “Winnen is belangerijker dan meedoen.” 

Meer informatie volgt nog.  

Vrijdag 23 januari 20u00 – 22u30: Las Vegas met de boys- vergadering 

Vandaag gaan we weer big spenden 

met onze moneyz. Las Vegas staat 

namelijk bekend om zijn gokcultuur, 

de veel te dure hotels en zijn 

stripclubs. Ik denk dat dit genoeg 

redenen zijn om zeker te komen 

vanavond.  

 

 

 

 

Zondag 1 februari  9u-14u: winterwandeling 

Een winterwandeling is het reizen te voet in gematigd tempo 

waarbij de voeten om beurten worden verplaatst zodat er zich 

altijd één voet op de grond bevindt bij tweevoetige 

voortbeweging en twee of meerdere voeten bij viervoetige 

voortbeweging. Dit gebeuren vindt plaats tijdens het vierde 

der vier jaargetijden dat begint van 21 December  en loopt tot 

21 Maart. Dit is toevallig ook wat wij gaan doen vandaag. Wij 

verwachten dus veel opgetogen verkenners om deze dag ipv 

leuk onvergetelijk te maken. (de madrés & padrés zijn ook 

altijd welkom) 

Zaterdag 7 februari: Fifa Toernooi 

Fifa betekent dikke steekpassen in de lucht geven met L1 driehoekje om dan met de snelste 

opgestelde aanvaller alleen op de keeper de bal staalhard in de kruising te schieten of koelbloedig af 

te werken met R1 rondje. Fifa is roekeloos één-tweetjes gebruiken en schaamteloos rode kaarten 

ontwijken. Fifa is bewijzen dat ge uw jeugdjaren verstandig hebt benut door de vrije trappen en 

trickstickcombo’s in te oefenen i.p.v. effectief buiten te spelen. Speciaal op jullie aanvraag: een fifa-

toernooi. Jawel vandaag moogt ge u bewijzen in de beste game  ter wereld. Uw leiding gaat nog is 

goed nadenken hoe we dit gaan aanpakken maar het komt er zeker en vast!  

Voor de niet fifa-talenten: er komt zeker een alternatief , want we kunnen natuurlijk niet allemaal 

tegelijkertijd het virtuele veld betreden. Maar zoals eerder gezegd , we geven nog meer info! 

 



Zaterdag 14 februari 09u30-12u00: Tragger trigger happy hippy vergadering 

Tijd om uw meest roze konijnenpak boven te halen en vooral uwe lach in te houden. Het 

doel van vandaag is om de meest absurde situaties te creëren met verborgen camera. We 

zullen vandaag eens zien welke verkenner de meeste balls of steel heeft! 

Van vrijdag 20 tot zondag 22 februari: LOL-weekend = geen vergadering 

Lol of LOL kan verwijzen naar: 

- Lol, een ander woord voor pret of plezier 

- LOL, internetjargon voor "Laughing Out Loud", "Lots of Luck" of "Lots of Love" 

- LOL (^^,), een studioalbum van Basshunter 

- Lol (rivier), een rivier in Zuid-Soedan 

- Lol Coxhill, een Britse saxofonist 

- Lol Tolhurst, een medeoprichter, drummer en toetsenist van de Britse 

rockformatie The Cure 

- League of Legends (videospel) of afgekort LoL, een online videogame 

- LOL (2012), een Amerikaanse remake van de Franse film uit 2008 

Dit weekend is er geen vergadering voor jullie, want de leiding gaat pret 

beleven zonder jullie dit weekend. Ge zou bijvoorbeeld is ne keer goe kunnen 

uitslapen op zondag, want ge moet er ni staan om half tien!  

Van vrijdag 27 februari tot zondag  1 maart: Groepsweekend!!! 

Groepsweekend aka, pret voor iedereen ! ja hoor, alle basis ingrediënten voor een onvergetelijk 

weekend zullen weer aan bod komen dit weekend. Een dropping, lekker eten, een feestje etc.. na dit 

weekend zijn jullie al weer een hele boel avonturen rijker die je dan vol passie en detail kan vertellen 

aan de oudjes en de vrienden. Meer informatie en uren volgt uiteraard nog  

 

Wist je dat: 

 De foto uit het casino 100% echt is. 

 Als je goed kijkt je dus ook Emma Watson herkent. 

 Zij er dus ook altijd bij is als de leiding gaat feesten en gokken. 

 Wij dit niet zo erg vinden, zolang ze maar niet praat. 

 Als Emma praat wij ons niet kunnen concentreren in het casino.  

 Emma ook goed kan koken, en dus best gewoon in haar keuken blijft.  

 Teuwen zijn pokerface verraadt dat hij zal winnen, of is dit zijn tactiek? 

 Louis zijn pokerface eigenlijk gewoon één van zijn strakkere poses is. 

 Jasper op deze foto met een gedrapeerd truitje rondloopt. 

 Roeland niet echt een pokerface opzet, maar gewoon een dreirie-face. 

 

Tot de volgende, 

Uw Leiding    

Louis – Jasper – Juan Carlos – Teuwen – Dreirieheufd 



Adressenlijst 2014 - 2015

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

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

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

Helena D'Hulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0491/14.62.00

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

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Eline Van den Bosch Kerkplaats 22 2160 Wommelgem 03/353.66.84 0473/62.19.61 

Evelien D'Hulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0479/48.61.31 

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

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

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

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

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

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

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

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

Stien Wissels Priester Poppestraat 102 2640 Mortsel 03/366.43.27 0493/76.41.91

Lien Van Kerschaver Schanslaan 3 2150 Borsbeek 03/322.20.27 0479/62.03.06
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Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

Jasper De Saeger Louis Huybrechtsstraat 16 2150 Borsbeek 03/322.13.41 0484/88.53.69 

Sibron Smets August Van Putlei 7 2150 Borsbeek 03/321.81.58 0478/06.75.71

Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 0472/48.72.45

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

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

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

Julie Huybrechts Vlasput 11 2150 Borsbeek 03/295.36.07 0473/24.92.21 

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

Michiel De Clercq Rosekapellestraat 64 2150 Borsbeek 03/322.17.46 0478/61.02.82

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Mathias Teuwen De Villegasplein 12 2150 Borsbeek 03/322.48.37 0487/80.95.80

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

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

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

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 

Jente De Puysseleyr Stalinsstraat 69 2100 Deurne 0485/10.11.24

Jeroen Machiels Groenhofstraat 3 2150 Borsbeek 03/290.61.98 0478/87.31.15

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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