ACTIVO
Mei - Juni

Kapoenen
Zondag 7 mei:
Kom allemaal van 14u tot 17u naar de lokalen.
Zondag 14 mei:
Nog 2 zondag vergaderingen te gaan, deze zal niet te missen zijn. WKom dan zeker naar de
lokalen in Beisem van 14u tot 17u.
Zondag 21 mei:
Het is de allerlaatste zondagvergadering van dit scoutsjaar :O Daarom gaan we dat vieren in
onze eigenste FEEST vergadering Twijfel niet en kom van 14u tot 17u naar de lokalen in
Beisem.
Zaterdag 27 mei:
Na de zondagvergaderingen zijn er gelukkig nog zaterdagavond vergaderingen, ja zaterdag
want die gekke leiding hebben examens en moeten dus hard studeren. We verwachten jullie
van 18u tot 20u aan de lokalen in Beisem.
Zaterdag 3 juni:
Juni is begonnen de maand net voor de vakantie, maar omdat wij helemaal niet kunnen
wachten gaan we nu al een voorproevertje geven. De zomer-is-bijna-daar-vergadering Wees
welkom van 18u tot 20u aan de lokalen in Beisem.
Zaterdag 10 juni:
Jajajaja kapoenen, het is de enige echte kampinfo-avond. Wij kijken alvast super hard uit
naar het kamp! Jullie ook? :) Kom samen met je ouders van 19u tot naar de lokalen in
Beisem om meer informatie over het kamp te krijgen. Tot dan!
Zaterdag 17 juni:
De leiding is druk druk druk aan het studeren voor de examens. Het is jammer genoeg dus
geen vergadering.
Zondag 25 juni:
Jippie het is weer tijd voor daguitstap. We gaan.......ZWEMMEN!!!!!! We spreken af om 14u
aan de warotzaal en om 16u30 mogen jullie ouders je weer komen halen aan sportoase in
Leuven. P.s. Vergeet je zwempak/bikini en handdoek niet ;)
Groeten
De kapoenenleiding

Kabouters
Zondag 7 mei:
Ik ben Mega Mindy, Mega Mindy, ik ben een echte superheld die elke boef op aarde velt....
Jaja kabouters, vandaag is het superhelden vergadering! Kom allemaal van 14u tot 17u naar
de lokalen.
Zondag 14 mei:
Oh nee, al de dieren van Planckendael zijn ontsnapt???!!! De
grote baas van dit dierenpark heeft ons gevraagd om mee te
helpen zoeken. Wil je mee doen aan deze grote zoektocht? Kom
dan zeker naar de lokalen in Beisem van 14u tot 17u.
Zondag 21 mei:
Wat zouden we vandaag doen??? Benieuwd? Twijfel niet en kom van 14u tot 17u naar de
lokalen in Beisem.
Zaterdag 27 mei:
Mbah Gotho is afgelopen maand gestorven en had het wereldrecord
van oudste man op de wereld. Hij werd 146 jaar! Woooow dat is
oud!!! Heb je er altijd van gedroomd om ook een wereldrecord te
verbreken? Dat gaat deze avond gebeuren! We verwachten jullie van
18u tot 20u aan de lokalen in Beisem.
Zaterdag 3 juni:
Wihoee vanavond spelen we een kei tof spel in het bos. Trek die camouflage kleren al maar
aan want het is smokkelspel! Wees welkom van 18u tot 20u aan de lokalen in Beisem.
Zaterdag 10 juni:
Jajajaja kabouters, het is de enige echte kampinfo-avond. Wij kijken alvast super hard uit
naar het kamp! Jullie ook? :) Kom samen met je ouders van 19u30 naar de lokalen in Beisem
om meer informatie over het kamp te krijgen. Tot dan!
Zaterdag 17 juni:
De leiding is druk druk druk aan het studeren voor de examens. Het is
jammer genoeg dus geen vergadering.
Zondag 25 juni:
Jippie het is weer tijd voor daguitstap. We gaan.......ZWEMMEN!!!!!!
We spreken af om 14u aan de warotzaal en om 16u30 mogen jullie
ouders je weer komen halen aan sportoase in Leuven. P.s. Vergeet je zwempak/bikini en
handdoek niet ;)
Zonnige groetjes van de leiding: Kolo, Balou, Yuna en Aishesu

Welpen
Zondag 14 mei
Zonneschijn, een bos een hoop welpen wat wil je nog meer kom van 14u tot 17u naar
onze lokalen voor een topvergadering

Zondag 21 mei
Verrassingsvergadering, we verzamelen om 14u aan onze lokalen, omstreeks 17u
zullen de welpen moe maar voldaan naar huis keren.

Zaterdag 27 mei
Het is tijd voor onze eerste avondvergadering, JEEJ! We starten om 18u en sluiten af
om 20u. De locatie, zoals altijd onze eigen stulpje, de welpenlokalen te Beisem.

Zaterdag 3 juni
Wat zal het nu weer zijn, spannend. 18u tot 20u aan onze lokalen.

Zaterdag 10 juni
Jajajaja welpen, het is de enige echte kampinfo-avond. Wij kijken alvast super hard uit naar
het kamp! Jullie ook? :) Kom samen met je ouders om 19u30 naar de lokalen in Beisem om
meer informatie over het kamp te krijgen. Tot dan!

Zaterdag 17 juni
De leiding is druk druk druk aan het studeren voor de examens. Het is jammer genoeg dus
geen vergadering.

Zondag 25 juni
Jippie het is weer tijd voor daguitstap. We gaan.......ZWEMMEN!!!!!! We spreken af om 14u
aan de warotzaal en om 16u30 mogen jullie ouders je weer komen halen aan sportoase in
Leuven. P.s. Vergeet je zwempak/bikini en handdoek niet ;)
Ne stevige linker!

MEI JOGI’S
Weekend 5-6-7 MEI
Jeeeeeeeeej het is tijd voor ons 2e scoutsweekend!! We spreken vrijdagavond 5
mei af om 19u30 aan het station van Leuven ( martelarenplein). Vergeet zeker je
buzzypass niet als je deze hebt! We verwachten jullie verkleed als Boerin, dit is
direct ons weekendthema!! De rest van de meeneemlijst kan je vinden op de
scoutssite!

Zondag 14 MEI
We gaan vandaag een stadsspel spelen in Leuven!!! Pak dus zeker jullie buzzypass mee als je
er een hebt, we spreken af aan ons lokaal in Winksele om 14u00 en we zijn daar terug tegen
17u30!

Zondag 21 MEI
Vandaag hopen we op het goede weer want we gaan HET ZOMERSPEL SPELEN allen welkom van 14u
tot 17u30 aan onze lokalen in winksele! Xoxo

Zaterdag 27 MEI
Vandaag doen we het nog eens iets rustiger aan, we gaan een filmpje kijken (misschien wel
een 2e Harry Potter film ööö). We verwachten jullie van 19u30 tot 21u30 in ons tot cinema
omgebouwde lokaal in Winksele!

Zaterdag 3 JUNI
Wie zijn de beste, de jongens of de meisjes? Op deze eeuwige vraag komt
vandaag een antwoord!! Wees massaal aanwezig op onze Jogi’s vs JV’s
vergadering!! Van 19.30u tot 21.30u aan ons lokaal!

Zaterdag 10 JUNI
Vandaag is het aan de ouders, het is kampinfoavond! We verwachten jullie
allemaal om 19u in Beisem, jogi’s zijn zeker ook welkom want zo weten
jullie ook direct wat we allemaal gaan doen!

Zaterdag 17 JUNI
Vandaag is het geen vergadering want de leiding moet studeren! :’(

Zondag 25 JUNI
Neeeeeen, vandaag is de allerallerlaatste vergadering van dit fantastische scoutsjaar!!! We
gaan traditiegewijs met heel de scouts zwemmen. We spreken af om 14u aan de Warot en
om 16u30 kunnen jullie ouders je afhalen aan sportoase in Leuven.
VEEEL GROETJES VAN BEN, MARIE & LOU XXX

Jongverkenners
Zondag 7 mei
Bim bam beieren da Costa lust geen eieren, wat lust hij dan spek in de pan. Voor meer informatie
over het weekend, kijk naar het weekendbericht hieronder. Meer info volgt op de website.

Zondag 14 mei
Dit zal een van de laatste zondag namiddag vergaderingen worden, en omdat wij er van uitgaan dat
de zon gigantisch hard zal schijnen zullen het waterspelletjes zijn. Kleed je hier dus naar. Maar indien
de weergoden ons niet goed gezind zijn zal het een andere spetterde vergadering worden. Van 14u
tot 17u30 aan de lokalen van Winksele. BE THERE…

Zondag 21 mei
Wat: Dat is een verassing
Wie: De JV’s en mischien een verassings gast?
Waar: Lokalen winksele
Wanneer: van 14U tot 17:30
Waarom: omdat we een verassing voor jullie hebben.

Zaterdag 27 mei
Zou je dat ook niet eens willen, soms eens heerlijk chillen? Lekker hangen op de bank, even heerlijk
rustig aan. Geen gezeur geen gejank, alles langs je heen laten gaan. Muziek even lekker hard, Relaxen
is het toverwoord want de zomer gaat van start. Het is vandaag Chill vergadering! Kom van 19u30 tot
21u30 naar de lokalen!

Zaterdag 3 juni
Wie zijn er de beste de jongens of de meisjes? Op deze eeuwige vraag komt vandaag een antwoord!!
Wees massaal aanwezig op onze jogi’s versus JV’s vergadering!! Van 19.30u tot 21.30u aan ons
lokaal!

Zaterdag 10 juni
Vandaag stellen wij het kamp voor. Neemt ulle ma, pa en bomma en suikertante mee zodat zei hun
vragen kunnen stellen. We spreken af om 19 u in BEISEM. Praktische tip: neem een balpen mee om
het inschrijvingsstrookske in te vullen.

Zaterdag 17 juni
Vandaag is het geen vergadering want de leiding moet studeren! :’(

Zondag 25 juni
Spieter speller spater wie zit daar in het water??
Het is ne JV!
Jawel beste boys van downtown Veltem. er wordt gezwommen deze zondag, dus ga nog eens snel
onder de zonnebank, ga nog eens snel naar de fitness je sixpack wat trainen. We spreken af om 14u
aan de Warot en om 16u30 kunnen jullie ouders je afhalen aan sportoase in Leuven.

Een polleke van Tuur, Tom & Ziggy en een kusje van Eva

Givers
Team zijn te vinden op facebook!
zondag 14 mei:
Vandaag is het aan team 3 van de 3e jaars om een vergadering in elkaar te
steken. We spreken af van 14u tot 17u30 aan ons lokaal!
zondag 21 mei:
Allen welkom van 14u tot 17u30 aan ons lokaal! Wat we vandaag gaan doen
is nog een verrassing....
zaterdag 27 mei:
De examens komen er aan, dus vanaf nu spreken we op zaterdagavond af.
vandaag is het aan team 4 van de 3e jaars om leiding te spelen. We
verzamelen van 19u30 tot 21u30
zaterdag 3 juni:
Vandaag gaan we gezellig samen bbq'en om de naderende zomervakantie in
te zetten!
Meer info over het uur, plaats en wat je moet meenemen volgt!
zaterdag 10 juni:
kampinfoavond! Om 19u30 start de uitleg, neem je ouders mee voor vragen
en onmiddellijke inschrijving.
zaterdag 17 juni:
geen vergadering
zondag 25 juni:
zwemmen (meer info volgt...)
Veel groetjes,
de leiding!

