


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  
 



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. 



Dag$ouders$en$leden,$
$
We$ zitten$ alweer$ aan$ het$ voorlaatste$ boekje$ van$ het$ jaar…$Maar$ vrees$ niet$ de$
komende$4$maanden$staat$de$ leiding$er$(bijna)$elke$week$nog$voor$ jullie$klaar.$
Met$dit$gezegd$te$hebben$kunnen$we$ons$ook$al$voorbereiden$op$het$komende$
groepskamp$dat$helemaal$niet$meer$zo$ver$weg$is.$Voor$al$die$het$nog$niet$wisten$
gaan$de$leden$volgens$deze$data$op$kamp:$

o Kapoenen$$ $ 25$–$31$juli$
o Kabouters$$ $ 21$–$31$juli$
o Welpen$$ $ 21$–$31$juli$
o Jonggidsen$ $ 17$–$31$juli$
o Jongverkenners$ 17$–$31$juli$
o 3de$jaars$jonggivers$ 16$–$31$juli$
o Gidsen$$ $ 17$–$31$juli$
o Verkenners$ $ 17$–$31$juli$
o 3de$jaars$Givers$ 16$–$31$juli$

$
De$komende$2$maanden$zijn$weer$druk$bezet$met$enkele$belangrijke$data:$

o 7L8L9$maart:$giverL$en$duodagen$
o 14$ maart:$ Mucho$ Mojito$ ,$ onze$ jaarlijkse$ fuif$ die$ terug$ zijn$ oude$ en$

vertrouwde$naam$heeft$gekregen.$De$opbrengst$van$dit$evenement$wordt$
geinvesteerd$in$spel$en$kampmateriaal.$(inkom$16+)$$

o 16$maart$:$Dimanche$deluxe,$ook$dit$jaar$voorziet$onze$vriendenkring$een$
brunch.$Snel$inschrijven$is$de$boodschap.$

o 21L22L23$ maart:$ Dit$ weekend$ trekt$ de$ leiding$ er$ gezamelijk$ een$
weekendje$ tussenuit.$Geen$vergadering$voor$de$ leden$maar$dan$kunnen$
ze$eens$uitslapen$op$zondag.$

o 28$april:$$Kapoenen$en$wouterdag$$
$
Tot$ slot$ willen$ we$ nog$ even$ iedereen$ bedanken$ voor$ een$ geweldig$
groepsweekend$ dat$ we$ in$ het$ laatste$ weekend$ van$ februari$ hebben$ gehad.$$
Dankzij$ het$mooie$weer$ een$ de$ prachtige$ lokatie$ hebben$ leiding$ en$ leden$ een$
volledig$weekend$enthousiast$kunnen$spelen.$
$
Stevige$linker$
Joren$–$Elisabet$–$Mathias$–$Michiel$
$$



KAPOENEEEEEEN! KLEIN MAAR DAPPEEEEEEEEER! Dat jullie heel dapper zijn, hebben jullie dit jaar al 
heel veel bewezen. Daarom vinden wij jullie ook echte TOPkapoenen! In dit voorlaatste boekje van 
het jaar -- WAT?! Voorlaatste boekje aaaaal / wees maar zeker, dat vinden wij ook zeer jammer! -- 
staan er jullie weer heel wat leuke vergaderingen te wachten.  

 
Zondag 2 maart 9u30-12u: alles-op-wieltjesvergadering 
♫ ‘Wij  zijn  skaters  ,  met  een  missie  ,  onwijs  coole  kids  in  top  conditie  
Rocket  Power!’  ♫  
Dit wordt een knotsgekke, dolle , leuke en vooral wielerige 
vergadering! We verwachten iedereen met de fiets maar als je een 
step, skates, skateboard of go-cart hebt dan mag je die zeker 
meenemen! 

Zondag 9 maart 9u30-12u: de-jins-hebben-een-verrassingsspel-voor-jullievergadering 
Vandaag gaan de jins die al een paar weken mee in leiding staan een spel 
voor jullie ineen steken! Dat wordt supertofmegaleukfantastischgeweldig, 
dus neem vandaag jullie grootste enthousiasme mee! Het jammere 
hieraan is wel dat dit de laatste vergadering is dat de jins met ons 
meedoen. Daarna moeten ze weer terug naar hun eigen scouts, want 
daar  worden  ze  natuurlijk  wel  heel  hard  gemist.  “Ooooooooooooh  /”  
Maar omdat ze zo geweldig waren, zullen we ze een spetterend afscheid 
geven! 

Zondag 16 maart 9u30-12u: Paralympicsvergadering + brunch voor de ouders 
Jullie sportievelingen kennen ongetwijfeld de Olympische Spelen. Dat 
is een groot tornooi waarop allerlei sporten gespeeld worden. Nu 
bestaan de Olympische Spelen ook voor mensen met beperkingen 
(mensen die een been of een arm  verloren zijn) en dat heet dan de 
Paralympics. Wel, dat is wat wij vandaag gaan naspelen door onze 
armen en benen zelf vast te binden en nog veel andere grappige 
dingen! 

Tijdens de vergadering is er voor de ouders een brunch, georganiseerd door de vriendenkring. Meer 
info en een inschrijvingsformulier krijgen jullie per mail binnenkort! 

 

Zondag 23 maart 9u30-12u: LOL-weekend (geen vergadering) 
Dit weekend zijn we met alle leiding op Leiding-Onder-Leidingweekend. Dat 
betekent dat we er zondag niet kunnen zijn om met jullie spelletjes te spelen. 
/ Maar geen getreur, volgende week zijn we er weer! - 



Zondag 30 maart 9u30-12u: het-grote-tennisballenspelvergadering 
Sommigen onder jullie zullen het tennisballenspel nog kennen van 
vorig jaar, anderen zullen het misschien nog niet kennen. Het komt er 
op neer dat we met twee ploegen tegen elkaar spelen en proberen om 
zo snel mogelijk iedereen van de andere ploeg er aan te gooien met 
tennisballen.  ‘Hoe  gaan  we  hier  een  hele  vergadering  mee  vullen,  
wordt  dat  niet  saai?’,  vragen  jullie  je  waarschijnlijk  af.  Dat  het  niet  saai  
gaat  worden  kunnen  we  jullie  wel  vertellen!  ‘Hoe  gaan  jullie  dat  dan  
doen?’,  is  nu  misschien  jullie  volgende  vraag.  Wel,  om  dat  te  weten  te  
komen, zal je vandaag aanwezig moeten zijn, zo simpel is het! - 
 

Zondag 6 april 10u-15.30u: Boerderijtocht 

BOERDERIJTOOOOOCHT? Jazeker, dat is wat we vandaag gaan doen! 
We gaan op tocht en onderweg doen we de hele tijd dieren na. Nee 
mopje, dat is niet wat we gaan doen! - We gaan op tocht naar een 
boerderij, joepie! Doe vandaag allemaal goede stapschoenen aan. 
Uiteraard moeten flinke stappers ook genoeg eten en drinken 
binnenkrijgen, een lunchpakket en een drankje mogen in je rugzak dus 
zeker niet ontbreken! 

 

 

Zondag 13 april 9u30-12u: Kermisvergadering 
Botsauto’s,  eendjes  vissen,  ponyrijden,  ballen  gooien,  
schieten, paardenmolen, ... Dat is wat je meestal op een 
kermis allemaal tegenkomt. En vandaag komt de hele kermis 
speciaal voor ons naar het Mertensplein! Zijn jullie even 
benieuwd als wij wat dat gaat geven? Niet twijfelen en zeker 
komen deze zondag! 

 

 

Zondag 20 april: Pasen (geen vergadering) 
Jullie leiding moet vandaag thuis en bij de bomma paaseitjes 
gaan rapen. Jullie hebben waarschijnlijk dezelfde zeer 
belangrijke taak te vervullen en daarom zullen we de 
vergadering een weekje uitstellen. Tot volgende week! - 

 

 



Zondag 27 april: kapoenen- en wouterdag (hele dag, meer info volgt per mail) 
Eén keer per jaar komen we met de kapoenen, kabouters en 
welpen van het hele district (dat zijn een 6-tal andere 
scoutsen) samen om met deze hele hoop kindjes allemaal 
leuke spelletjes te spelen. Wie weet kom je wel 
vriendjes/vriendinnetjes van in de klas, op de tekenschool of 
de voetbal tegen, super leuk! 

 

Zondag 4 mei 9u30-12u: Hoe-vettiger-hoe-prettigervergadering 
Deze vergadering mogen we in een scoutsjaar zeker niet zomaar laten 
passeren. Zorg ervoor dat je vandaag kleren en schoenen aandoet die heel 
vuil  mogen  worden!  Want  vandaag  spelen  we  het  spel  ‘om-ter-vuilste-
worden’.  Zeg maar tegen je mama of papa dat ze een badje klaarzetten tegen 
dat je thuis bent! 

 

 

Heel veel groetjes van jullie leiding! 

Eline, Mathias, Pieter-Jan & Wilma 



KABOUTERS! 
 
2 maart 9.30-12uur Balsporten vergadering : 
 
Wij zijn op zoek naar het allerbeste balsporttalent aller ti jden. Laat zien dat je goed 
kan baseballen , voetballen , basketten , tjoefballen,….   

 
 
9 maart 9.30-12uur: Jinvergadering:  
 
Vandaag is het de laatste keer dat de jins mee in leiding staan ! Oooooh /  Dus 
zullen zij een vergadering in elkaar steken ! joepieeeee - Het gaat sowieso een 
super leuke vergadering worden!!  

 
 
16 maart 9.30-12uur : Met de jeep door het oerwoud vergadering: 
 
S= samson G= gert K=koor 
Met de jeep door het oerwoud   met een stoet papgaaien om ons heen  met de jeep 
door het oerwoud   in het oerwoud ben je nooit alleen  
    G: d'r wonen hier gorilla's   en die dansen door het bos 
S: d'r wonen hier hyena's   en die lopen zomaar los 
  G: d'r sluipen gele slangen   van wel zeven meter lang    
S: d'r kruipen krokodillen    
S+G: maar wij zi jn niet bang    
S: daarginder staan giraffen    
G: kom we rijden er naar toe    
S+G in het oe-oe-oe-,   in het oe-oe-oe-,   in het oe-oerwoud     refrein  
2x    S: het is ontzettend donker   en het is geweldig warm    
G: d'r zijn hier grote muggen   en die bijten in je arm 
  S: d'r staat een groepje leeuwen   dat de weg voor ons verspert 



  G: die hebben trek in Samson    
S: of een lekker hapje Gert   
G: we zullen moeten vluchten    
S: maar ik weet alleen niet hoe    
S+G: in het oe-oe-oe-,  in het oe-oe-oe-,   in het oe-oerwoud     refrein  
2x    S+G: olifanten, olifanten, olifanten, hee   K: olifanten, olifanten, olifanten, hee 
  S+G: slingerplanten, slingerplanten, slingerplanten, sjee   K: slingerplanten, 
slingerplanten, slingerplanten, hee    
S+G+K: olifanten, olifanten, olifanten, olifanten   slingerplanten, slingerplanten, 
slingerplanten, slingerplanten       
G: kijk de leeuwen gaan opzij   S: het gevaar is weer voorbij 
  S+G: in het oe-oe-oe-,   in het oe-oe-oe,   in het oe-oerwoud    
 
JAJA jullie kennen dit liedje zeker en vast wel! Het wordt een beestige boel vandaag 
! 
 

 
   
23 maart: Geen vergadering! 
 
Vandaag is het GEEN vergadering voor jullie!  WANT wij de 
leiding zijn op lol weekend ! Joepie op zondag morgen TV 
kijken !! -    
 
 
 
 
30maart 9.30-12.00uur : Wie is de mol?   
 
De mol is een diertje dat onder de grond leeft en daar een echte toptijd beleefd. Maar 
de mol is ook een spel dat (uiteraard) superplezant is. Sommigen onder jullie zullen 
niet weten hoe dit spelletje in elkaar zit en wat de 
bedoeling  ervan  is  en  …  Willen jullie na een 
weekje geen vergadering nog eens echte pret 
beleven? Kom dan deze zondag zeker 
meegenieten! !! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6 april 9.30-12.00uur: Legervergadering  
 
1, 2, 3, 4 Hoedje van papier  
5, 6, 7 ,8 Kabouters aan de macht  
9, 10, 11 Je weet zelf 
Iedere soldaat kent dit lied uiteraard uit zijn hoofd! Van 
voor naar achter en van achter naar voor! Willen jullie niet zoals Xavier 
Waterslaghers (fc de kampioenen) worden dan moeten jullie zeker komen!  
 
 
13 april 9.30-12.00uur : De ark van Noach spel: 
 
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in Genesis, het schip waarmee Noach 
en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.  
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach toont gelijkenissen met andere 
Mesopotamische mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel latere verhalen 
geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en moslims) menen 
dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er 
al veel zoektochten zi jn ondernomen om deze te 
vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds hebben 
wetenschappers aangetoond dat het aan boord 
nemen van minstens twee dieren van elke soort 
en deze gedurende 150 dagen levend houden 
onmogeli jk is. 
 
Wetenschappers zijn saaien pieten dus gaan wij 
vandaag opzoek naar de Ark van Noach! 
 
 
 
 
 
 
20 april: 9.30-12.00uur : Pyjama vergadering:  
 
Vandaag wordt het een super leuke , gezellige vergadering! 
Neem  allemaal  een  deken  ,  slaapzak  ,…  mee  en  kom  in  je  
pyjama (maar zie wel dat jullie warm aangekleed zijn!) 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genesis_(boek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zondvloed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gilgamesj-epos


27 april 9.30-12.00uur: reisje rond de wereld!  
 
China ? Brazilië ? Afrika? Amerika? Japan ? Rusland ? en nog zo veel meer landen 
gaan wij vandaag bezoeken! Dus doet maar snel jullie uniform aan en zie dat je op 
tijd bent want anders missen we onze vlucht nog!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XOXO, Jullie leiding ! 
 
 
      MICHIEL         JASPER   EVELIEN 
 

 
                             

 
 
 



Welpen 
Zondag 02/03 van 9:30 tot 12:00: Fashionquizzzz  

 
 De ideale vergadering voor zowel de fashioniconen als de 
bollebozen onder ons. Dus begin zowel de Van Dale als de 
joepie maar vanbuiten te leren! Wij verwachten dat jullie 
hoofdomtrek met minstens 5cm toeneemt! 
 

Zondag 09/03 van 9:30 tot 12:00: Jinvergadering 
 
Deze week is de vergading georganiseerd door jullie toffe jins. 
Zij hebben de vergadering zelf gemaakt en zullen samen met jullie en de 
andere  leiding veel spelletjes spelen en plezier beleven. 
Zorg dus zeker dat je aanwezig bent, want het wordt een vergadering om 
nooit meer te vergeten. 

Tot dan, 
jullie jins.” 
 

 

Zondag 16/03: van 9:30 tot 12:00: Brunch 
 
 Deze dag worden de ouders van harte uitgenodigd op een goeie 
scoutsbrunch. Zeker komen dus!! Verdere info volgt nog. 
 
 

 

Zondag 23/03: vandaag is er gaan vergadering. Omdat  
heel de leidingploeg onderling op weekend gaat voor 
de goede sfeer beter temaken. -  
 
Zondag 30/3 van 9:30 tot 12:00: Dieren vergadering 

 
Beste welpen, wisten jullie dat de latijnse naam voor de Berggorilla gorilla gorilla gorilla is? 
En dat een vogelbekdier giftig is? Of dat oerang oetan’s de enige rosse dieren zijn en daarom 
worden gepest? Als jullie naar de vergadering komen vandaag, gaan jullie dit en nog meer te 
weten komen!��



 
 

 



Zondag 06/04 van 9:30 tot 12:00: Kookvergadering!� 
 
Neem één grote beer met wolvenhaar, wat slangenhuid 
met enkele veren en een aap met een rosse vacht... Je 
krijgt jullie fantastische leidingsploeg! 
Omdat wij toch niet zo eetbaar zijn, zullen we vandaag iets 
lekkers klaarmaken. Deze vergadering kunnen jullie laten 
zien hoe goed jullie wel kunnen koken! Zijn jullie de nieuwe 
Sergio Herman of Piet Huysentruyt en verdienen jullie jullie 
Michelinsterren ? Wij zijn benieuwd! 
 
 

Zondag 13/04 van 9:30 tot 12:00: Verassing! 
 
 Deze zondag gaan we nog niet verklappen wat we gaan doen. Kom naar de 
vergadering als je te weten wilt komen wat er gaat gebeuren. Ik kan al wel 
verklappen dat het SUUUUUPER MEGA TOF gaat worden en iedereen zich gaat 
amuseren! 

 
 

ZATERDAG 26/04 van 10:00 tot 16:00: Wouterdag! 

 wouterdag. Dit betekent dat we met alle Welpen en 
l 

 
eze  zaterdag is hetD

Kabouters van het district een vergadering doen. Dit is een hele dag, en za

doorgaan op het fort van Borsbeek. Verdere info volgt nog. Zeker 

komen! ;D 
 

Zondag 04/5 van 9:30 tot 12:00: Brainiac vergadering 

ondag 11/5 van 9:30 tot 12:00: Middeleeuwen

 
e van laboratoria vol buisjes en borrelende drankjes? Ik dacht het Dromen julli

ook niet, dus gaan we vandaag wetenschappelijk bezig zijn, zoals het hoort, met  
ontploffingen, coole experimenten, ontploffingen en wetenschap!  En 
ontploffingen. Kom vandaag dus zeker mee wetenschappen 

 

Z  

an moedige ridders tot vuurspuwende draken. Deze vergadering loopt volledig in 

kela   Baloo   Chil   King Louis  
Nisse   Robbe   Shere Khan 

 
V
het thema  van de Middeleeuwen!! Er zullen machtige gevechten plaatsvinden en 
zeker ook veel plezier!! Zeker ko� men dus + verkleed je maar eens goed!!��
 
 

A



jonggidsen 
 
HALLO ALLERLEUKSTE JONGGIDSEN, het is weer tijd voor een nieuwe taktie.  
En het wordt DRUK DRUK DRUK!  Dus laten we er maar snel aan beginnen!  
 
Zondag 2 maart 9.30u tot 12u: papzakkenvergadering 
 
Doe zoveel mogelijk kleren aan of steek kussens onder jullie kleren zodat jullie qua 
omtrek in de buurt van deze jongen komen - !  

 

 
Zondag 9 maart  9.30u tot 12u: DUODAGEN 
Vandaag is het GEEN scouts TENZIJ je een 3ejaars bent!  Want wij gaan op 
duodagen! - Wie zijn de beste jonggidsen van de wereld? Na dit weekend weet heel 
het district het ook!  
 
Brief volgt nog! 
 
Zondag 16 maart stadsspel 9.30-12u  
 
Antwerpen is het stad, de rest is parking!!!   Vandaag spelen we ons langverwachte 

stadsspel, komen is de boodschap!   

 
Zondag 23/3 LOLWEEKEND, geen scouts 
Het is GEEN scouts, maar wij zijn wel gestraft want we moeten mee op weekend met 
alle andere leiding en we moeten jullie een hele week missen  
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vFd-Yv72MwkOyM&tbnid=pWMLX_CXQjodkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fanpop.com%2Fclubs%2Fcharlie-and-the-chocolate-factory%2Fimages%2F31958202%2Ftitle%2Faugustus-gloop-wallpaper&ei=9KoLU7f6GKHK0AWAqIHQBg&bvm=bv.61725948,d.bGE&psig=AFQjCNFbZ09xgbF770OL3u_rNcGuj5noHQ&ust=1393359889179129
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Zondag 30 maart: techniekenvergadering 9.30-12u 
 
Vandaag gaan jullie leren hoe jullie tenten moeten opzetten, moeten sjorren, 
driepikkels maken en zoveel meer… 
Deze skills zouden jullie wel eens kunnen gebruiken op kamp.  
 
Zondag 6 april 9.30-12u: FC de kampioenen 
 
De Kampioenen, de Kampioenen 
Wij zijn de beste van het land 
De Kampioenen, de Kampioenen 
Kampioen zijn is plezant 
Kom verkleed als personage!  
 
Zondag 13 april : geen scouts 

 
Zondag 20 april: geen scouts!  

 
 

 
 
Zondag 27 april 9.30-12u: old school  vergadering 
 
In mijne tijd deden we dat zo.. . Zeggen jullie ouders/grootouders dit ook soms tegen 
jullie? Die van ons wel. Daarom gaan we voor 1 maal terug naar hun tijd en gaan we 
dingen doen die zij ook deden. Kom in perfect uniform!  
 
Wist-je-datjes: 
- maritje nog een keer examens heeft 
- wij dat niet leuk vinden, want we willen haar niet missen 
- wij weten dat ze die examens gaat knallen!  
- hup MARITJE hup! 
- sommige van jullie misschien ook examens hebben  
-HEEEL VEEL SUCCES !!!  
- Els naar Barcelona is geweest en ons niet meegenomen heeft 
- dit heel stout was van haar!  



- want daar was het 18 graden en zon 
- En het hier regende en waaide /  
- ik bijna omver gewaaid was  
- ik mij moest vasthouden aan de takken van de bomen!  
- we hopen dat we heeeeel veeeeeel centjes hebben verzameld met de oosterse 
avond 
- jullie allemaal flink gewerkt hebben 
- wij niet anders verwacht hadden 
- jullie echt toffe jonggidsen zijn 
-de LEIDING ONDER DE INDRUK  IS VAN JULLIE CHIPS SKILLS! 
 
Daaaaaaaaaaag xxx Maritje, Hannelore en Els 
 

 



JONGVERKENNERS 
 
Welgegroet onze liefste mini-me’s, we zijn nu zowat in een gelukkige periode van 
ons leven beland. De examens zijn voor iedereen gedaan en dat vieren we nu door 
ELK WEEKEND naar de scouts te komen, jeeeeeeuuuuj!!! Zorg dat je de taktie altijd 
goed checkt want er staan wel wat belangrijke dingen in! Maar vooral, MAAK 
PLEZIER! 
PEACE OUT… 
 
Vrijdag 7 tot 9 maart 
DUODAGEN!!! Een superleukmegafantastisch weekend voor al de derdejaars 
jongverkenners en jonggidsen van ons district! YESSSS! Verdere informatie komt 
nog voor de derdejaars. De tweede en eerste jaars mogen dit weekend eens 
uitslapen. 
 
Zondag 16 maart 9u30 - 12u 
Aangezien jullie beweren echte mannen te zijn, mogen 
jullie dit ook wel eens bewijzen… Daarom is het vandaag 
de enige echte MLF* vergadering. Kom in jullie 
mannelijkste mannenkleren en vergeet jullie mannelijkheid 
niet.  

*Man Liberation Front 
 

Zondag 23 maart: GEEN VERGADERING 
Hoeraaaaaa! LOL-weekend voor de leiding! Een weekend vol verrassingen voor ons 
en een weekend vol uitslaapdagen voor jullie. (het woord uitslaapdagen bestaat wel 
niet volgens mij, maar dan heb ik het gewoon uitgevonden, YES!!) 
 
Zondag 30 maart 9u30 - 12u 

    
WIE IS HET? 

Dat komen jullie deze zondag te weten… 
 
 

 



Zondag 6 april 9u30 - 12u 
TECHNIEKENVERGADERING! We kennen allemaal 
de Joris en we weten ook dat de Joris zotte dingen 
kan bouwen, dus kunnen jullie begrijpen dat die 
jongen op kamp de zotste shelter en bedden ooit wilt 
maken. Daarom moeten jullie deze vergadering 
ZEKER komen, anders is de Joris droevig.  
 
Zondag 13 april: GEEN VERGADERING 
Jeeeeeeuj paasvakantie! Maar oooooh geen scouts !!!!!!!! 
 
Zondag 20 april: GEEN VERGADERING 
Jeeeeuuuj nog meer paasvakantie! Maar ooooh weer geen scouts !!!!!!!!! 
TOT VOLGENDE WEEK VRIENDEN! 
 
Zondag 27 april 10 uur tot 17 uur 
“Antwaarpe.. gij zè ga veur mij toch de stad waar 
azzek zèn gebore de Groenpleuts, de Meir, de 
Keyserlei daar hemme kik m'n hart verlore  
Antwaarpe.. waar da'k ik ook ben ik kan nievrans 
mijnen draai ni vinde 'k weet het 't is flaa mor ik 
beken bij aa zèn 'ik thuis en onder vrinde” 
Vandaag trekken we met zen allen de grote stad in 
om een fantastisch spel te spelen, hopelijk zijn jullie 
weer talrijk aanwezig. 
Kom vandaag ZEKER met de fiets en in perfect uniform!! Dit is echt HEEL belangrijk. 
Neem ook een schoofzakske en drinken mee, anders zullen jullie verdorsten en 
verhongeren… en dat willen wij niet!! 
 

Zo dat was het weer voor deze taktie… 
Dag kleine protjes 

XOXO 
 
HANNAH   SIROJ   EILUJ   DNALEOR 

 
Hannibal  Joruus   Joelie            Razende Roeltje 



Beste%Gidsen%
%
%
Zoals%jullie%misschien%al%weten%is%dit%het%voorlaatste%boekje,%voor%degene%die%het%nog%niet%
wisten%valt%nu%het%aha:momentje%en%daarna%het%oohnee:echt?:momentje.%Jaja%de%tijd%
vliegt%vooruit%en%zeker%dit%gidsenjaar.%Het%enige%wat%we%kunnen%doen%om%jullie%te%
troosten%is:%BAM%een%nieuwe%taktie!%En%het%toekomstige%groepskamp%zal%ook%al%veel%
troost%brengen.%Maar%genoeg%gezwijmeld%en%gedaan,%we%vliegen%er%weer%in%voor%twee%
maanden.%%

%
Voor%de%Gidsen%die%nu%nog%steeds%niet%getroost%zijn,%hebben%we%wat%
mooi%manvolk%klaar,%zoals%dé%Channing..%
%
Voor%de%Gidsen%die%nu%nog%steeds%niet%getroost%zijn,%lees%het%boekje%
eens%gauw%door!%%
%
%
%
!

!
Vrijdag!7!maart!,!Zondag!9!maart:!Giverdagen!voor!de!derdejaars!
De%eerste%en%tweede%jaars%zullen%dit%weekend%op%hun%kin%moeten%kloppen.%Want%de%
leiding%is%mee%met%de%derdejaars%op%de%leuke%Giverdagen.%Maar%geen%nood,%jullie%tijd%
komt%zeker%nog.%%
%
Voor%de%derdejaars,%verder%informatie%volgt%nog%in%een%brief.%
!
Zondag!16!maart!van!9u30!tot!12u:!Go!IV vergadering 
We%trappen%het%boekje%af%met%een%topvergadering!%Deze%zondag%strijden%
verschillende%teams%om%de%GO%IV%troffee.%Wie%ooit%in%zijn%lang%vervlogen%
kinderjaren%naar%ketnet%heeft%gezien%weet%waarover%we%spreken.%Een%strijd%
der%titanen,%wat%nu%weer%overdreven%is.%%Vandaag%is%niemand%te%vertrouwen%
want%wie%weet%zit%er%wel%een%mol%in%het%spel,%en%niet%degene%van%Elisabet..%
%
Vandaag%is%het%ook%brunch%voor%de%ouders!%
%
Zondag!23!maart!van!9u30!tot!12u:!Hollywoodvergadering!
Who%is%in?%And%who%is%out?%Eerlijk%gezegd%weten%we%het%zelf%niet%meer.%Tegenwoordig%is%
de%Hollywoodsaga%onvolgbaar,%maar%wij%gaan%hem%toch%is%volgen%voor%een%keer.%Vandaag%
is%het%Hollywoodvergadering%in%al%haar%geuren%en%kleuren%in%al%haar%glitter%en%glamour.%%
!
Zondag!30!maart!van!9u30!tot!12u30:!Gidsenfandagvergadering!!

!
Thuis%heeft%een%fandag,%familie%heeft%een%fandag,%iedereen%
heeft%een%fandag%alleen%de%gidsen%hadden%tot%hiertoe%geen%
fandag.%Hoog%tijd%om%er%dus%één%te%maken,%het%is%wel%geen%echt%
fandag%maar%maar%een%halve%fandag.%Wij%zien%jullie%graag%om%
9u30%verschijnen%deze%zondag%om%de%gidsenfandag%te%vieren!%



%

Zondag!6!april!van!9u30!tot!12u30:!Leiding!vs!Gidsen!vergadering%
Wauters%vs%Waes%moet%vandaag%onderdoen%voor%Leiding%vs%Gidsen.%We%zullen%eens%zien%

wie%van%ons%uitblinkt%in%verschillende%proeven.%Smeer%die%armen%en%benen%maar%al%in,%

want%de%leiding%is%er%klaar%voor!%

%

Zondag!13!april!van!9u30!tot!12u30:!Bommavergadering!
Beat%de%Bompaz,%Benidorm%bastards.%De%bomma's%en%bompa's%zijn%

weer%helemaal%hip,%en%wij%zouden%geen%goede%gidsenleiding%zijn%

moesten%we%geen%bommavergadering%doen%of%grannyvergadering.%

Wat%ook%wel%leuker%klinkt,%granny%granny%vergadering.%%Kom%

vandaag%in%ouwbollige,%naar%bomma's%riekende,%bloemige%

bommakledij.%Neem%er%ook%hun%gewoontes%bij%en%kom%als%

volwaardige%bomma%naar%de%scouts.%%

!
Zondag!20!april!van!9u30!tot!12u30!
Geen%vergadering%:(%

%

Zondag!27!april!tot!vrijdag!2!mei:!!
Begin%leefweek,%info%volgt%nog!%%

!
Wist,je,datjes:!
:%Wist%je%dat%wij%niet%zo%veel%wist:je:datjes%weten?%

:%We%toch%ons%best%gaan%doen%om%er%te%schrijven?%%

:%Wist%je%dat%het%Harry%Potter%vragenspel%echt%zalig%is%en%dat%Ellen%dit%heeft%gewonnen.%

:%Wist%je%dat%Ceelke%soms%verkeerde%treinen%neemt?%

:%Wist%je%dat%Elisabet%goed%is%in%Mariokart?%

:%Wist%je%dat%Ellen%een%model%wordt%bij%Dominique%Models?%

:%Wist%je%dat%Ceelke%een%wedstrijd%heeft%gewonnen%op%MNM%om%achtergrondzangeres%te%

worden%bij%Beyoncé%haar%concert%in%maart%in%het%Sportpaleis?%

:%Wist%je%dat%Elisabet%de%ontdekker%is%van%het%dansje%doe:de:lintworm%en%het%echt%een%

youtube%hit%is%geworden?%%

:%Wist%je%dat%jullie%zalig%zijn?%

:%En%we%hopen%dat%jullie%ook%zo'n%spectaculaire%zaken%zullen%meemaken?%

:%Lovieeeeeeeees%

:%Van%jullie%leiding%

%

%

%

Heeeel%veeeel%liefs!%

%

Van%jullie%leiding%(in%hun%gidsenjaar)%

%

Wie%zoekt%die%vindt%(ons)!%



!
Vandaag!de!dag!besparen!we!op!vanalles,!thuis!
proberen!we!zo!weinig!mogelijk!energie!te!
verbruiken!of!minder!dan!3!uur!te!douchen!
(tenzij!ge!zo!hard!stinkt!dat!ge!dat!wel!nodig!
hebt)!Nu!kwam!ik!overlaatst!ook!al!
waterbesparende!gerechten!tegen!en!toen!
kwam!het,!om!de!wereld!te!redden!moeten!we!
op!woorden!besparen;!conclusie!weinig!
woorden!veel!prentjes!in!deze!taktie.!
!
!

Zondag!2!maart:!9u30F12u00!Stadspel!
! Eén!stad,!één!spel.!!
!
Vrijdag!7!maart!–!Zondag!9!maart:!Giverdagen!

3deFjaarsweekend!info!volgt.!
!

Zondag!9!maart:!geen!vergadering!
! Giverdagen!voor!ons,!dus!wij!zullen!er!dan!niet!zijn.!!

!
Zondag!16!maart:!9u30F12u00!Derdejaarsspel!
Hier!laten!we!een!keer!de!3de!jaars!origineel!zijn.!!
!
Zondag!23!maart:!geen!vergadering!
Leidingsweekend!(weeral!een!weekend)!
!
Zondag!30!maart:!9u30F12u00!
EMT!
! Epische!maaltijd!tijd,!of!is!
dat!een!tijd!teveel?!!
!!

!
!
Vrijdag!4!april!–!Zaterdag!5!april:!
20u00F12u00!Filmnacht!
Een!volledige!nacht!gevuld!met!
films,!vergeet!jullie!slaapzak!en!!
teddybeer!niet.!!



Zondag!13!april:!9u30F12u00!Paasvergadering!
! De!klok!of!de!haas?!!
!
!
Zondag!20!april:!Geen!vergadering!
! Het!is!pasen!vandaag,!we!zullen!jullie!dus!niet!
van!jullie!paaseieren!afhouden.!

!
Vrijdag!25F!Zondag!27!april:!Weekend!
Dan!eindelijk!het!langverwachte!
verkennerweekend!!Verdere!info!volgt.!
!
!!
!


