Zondag 31 maart
“Minder is

meer!” is het thema van dit scoutsjaar. Dit wil zo veel zeggen als: je hoeft niet steeds met de

auto te komen of zilverpapier in je brooddoos te steken. Deze zaterdagnacht worden gedurende één uur
alle lichten gedoofd in het land. Ook wij willen daarom eens stilstaan bij het klimaat en de
milieuproblematiek en doen dit dan ook spelenderwijs zondagnamiddag. Tip: bedenk je beste ideeën
alvast fietsend 😉

Weekend van 5 april
Dit weekend gaan we op het enige echte dierenweekend! De info en todo’s voor deze feestelijke gebeurtenis staan verderop in de activo. Lees deze
grondig door en dan verwachten wij jullie vrijdagavond in onze
dierentuin!!!

Zondag 14 april
Kauwgombal
De kauwgom zal
Plakken aan je mond
We willen daarom dat iedereen komt
Voor deze leuke namiddag
Met hoeveelheden kauwgom die je nog nooit eerder zag
Om 14u aan onze keet
Tot 17u zoals je vast al weet

Zondag 21 april
We hebben opgevangen dat in heel Winksele-Veltem-Beisem chocoladeeieren te vinden zijn… Omdat deze chocolade gevonden moet worden voor
de zomer begint, mogen jullie de hele zondag vullen met zoeken en eten.
Zalig Pasen en tot volgende week!

Zondag 28 april
Vandaag doen we eens iets helemaal anders, niet rollen, kruipen, sluipen in
de modder in Beisem, niet klauteren, slingeren, verstoppen in de bossen, maar zingen, spelen,
knutselen in Betlehem. Jazeker jullie lezen het goed, deze zondag spreken we om 14u af aan Betlehem
(het WZC in

Herent, Wilselsesteenweg 70) en om 16u30 is deze scoutsvergadering dan

afgelopen. Neem je favoriete gezelschapsspelletje en grootste glimlach mee, dan wordt deze namiddag
zeker een succes!
P.S. Natuurlijk blijft het jaarthema gelden en moedigen wij carpoolen ten zeerste aan!

Zondag 5 mei
Vandaag is het de enige, echte, supercoole, megafantastische
Om 14u zijn jullie welkom
aan onze Beisemburcht voor een namiddag spelen met alle takken van de scouts. Wij zullen als
kapoenen nog eens laten horen dat wij de leukste van het hele bos zijn! De ouders zijn ook zeker welkom
voor een drankje om het buitenlands kamp van de jin te steunen. Tot dan!

Kusjes van jullie leiding!

Wihawoehoe! Jeejjippiejeej! Tof toffer tofst!
We gaan naar het lokale kippenhok van Tielt, de plaatselijke jungle, het dorpkonijnenhok, de gemeentelijke
leeuwenkooi, kortom WE GAAN OP DIERENWEEKEND!! Alle gevleugelde, geschubde,
gestreepte of donzige dieren zijn welkom! Vrijdag 5 april worden jullie om 20u verwacht
aan de chirolokalen van Tielt (wij als dierenfans zijn nogal begaan met het milieu en
moedigen carpoolen dan ook zeker aan). Het adres is Ralisweg 2b 3390 Tielt-Winge.
Zondag zullen de dieren dan om 12u klaarstaan om moe maar tevreden terug naar hun
huis te keren.
Om deel te nemen aan dit weekend moeten volgende zaken in orde zijn
1. Het inschrijfstrookje moet vóór 27 maart ondertekend bij een leidingslid binnengebracht worden, dit
kan persoonlijk na een vergadering of ondertekend via mail.
2. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro en moet vóór het weekend
start
gestort worden op BE16 7343 9815 2774 met in mededeling
DIERENWEEKEND + NAAM VAN DE KAPOEN.
3. De valies moet goed gevuld zijn met
proper ondergoed en propere sokken
speelkleren
slaapzak en bedje
wasgerief en pyjama
noodzakelijke medicijnen
een keukenhanddoek en kids-ID
ook dierenkleren of -knuffels zijn welkom op dit dierenfestijn!
Je mag je zakgeld en eigen snoepjes thuislaten, wij zorgen voor al het nodige.
Wij hopen alvast dat we met een even enthousiaste bende kunnen vertrekken als vorige keer!
Een dikke dierenpoot
Van de kapoenenleiding

Ik, ………………………………………………………………………….. ouder van kapoen ……………………………………… geef mijn
zoon/dochter toestemming om mee te gaan op scoutsweekend van 5 tot 7 april. Hiervoor stort ik een
bijdrage van €25.
Ondertekend:

KABOUTERS
Zondag 31 maart
Morgen is het 1 april, daarom wagen we ons
vandaag aan het enige, echte 1-aprilspel! Voelen
jullie de spanning ook al hangen? Want wat dat
allemaal exact inhoudt, zullen enkel zij te weten
komen die geen schrik hebben voor wat
flauwekul en uitdaging. Wat zou het toch zijn
dan? Kom het allemaal te weten van 14u tot 17u
aan onze keet! (PS: probeer zo veel mogelijk met
de fiets te komen ;) dat is goed voor het milieu
en heeft ook dus ook een link met wat we gaan
doen)

Zondag 21 april
De paashaas is geweest en heeft super veel
en super lekkere eieren achtergelaten die
jullie vanaf nu allemaal mogen opeten.
Speciaal daarom hoeven jullie vandaag niet
naar de scouts te komen! Want ook wij
willen graag veel smullen hé

Zondag 7 april
Na onze overwinning op de welpen en
onvergetelijke wereldreis met de jin zijn
we nu helemaal klaar om de wildernis in
te trekken. Daarom spreken we om 14u
af aan de ingang van Bertembos (thv
Bosstraat 290, wegje bevindt zich aan
de linkerkant als je uit Veltem komt,
vlak voor de Y-splitsing). Na ons nog
eens goed uitgeleefd te hebben tijdens
ons bosspel mogen jullie ouders jullie
hier om 17u weer komen halen!

Zondag 14 april
Echte speurneuzen zullen zich
vandaag helemaal kunnen laten
gaan want er is een dode gevallen.
Wie dit is, hoe dit gebeurd is en
wie de dader is zullen jullie
allemaal zelf moeten komen
achterhalen. Plaats delict is
alvast duidelijk: de
Beisemburcht, Van twee tot vijf,
see you there!

Weekend van 28 april
Yesket wij gaan op weekend en kijken
er superhard naar uit!!!!! Meer info
vinden jullie hieronder!!!!!!!!
Zondag 5 mei
Een heel jaar naar uitgekeken maar eindelijk is het weer
zo ver: TOPdag!!!!! Wij verwachten jullie met zo veel
mogelijk en liefst ook allemaal op de fiets, want wie
weet kunnen wij wel iets winnen ☺) van 2 tot 5 aan de
lokalen. En jullie ouders mogen ook altijd meekomen
om iets te drinken in het zonnetje tvv de jin hun kamp!

Kawellenweekend 26-28 april 2019 of ook wel….

BOMMA-EN-BOMPAWEEKEND
Zeg, hebben jullie dat nu ook gehoord en gezien? Of beginnen we echt oud te worden? Wij gaan nog is op
weekend hé! Wat we gaan doen blijft zoals gewoonlijk nog een verrassing, ook al is dat misschien niet zo
goed voor ons ietwat versleten hartje, maar wij beloven jullie alvast dat het echt, zoals gewoonlijk,
onvergetelijk wordt!
We spreken vrijdag 26 april om 19u af aan het Warot te Winksele. Vanaf hier carpoolen wij naar onze
weekendplaats want ook wij dragen nog steeds ons steentje bij aan het milieu! Zondag 28 april mogen
jullie terug opgehaald worden om 12u op de weekendplaats zelf!
Om zeker te zijn dat wij niemand vergeten, verwachten wij ten laatste tegen zondag 21 april een
inschrijvingsstrookje. Dit kan op foto via mail of door het strookje tijdens een van de vergaderingen aan van
ons af te geven.
Ook ons geheugen zit niet meer zo goed mee dus hierbij een kort overzichtje van wat je zeker niet mag
vergeten:
 Verkleedkledij in bomma en bompa thema, aandoen bij vertrek
 Kids ID (afgeven aan de leiding bij vertrek)
 Slaapzak + matje/luchtmatras (best op voorhand eens nakijken op gaatjes, onze arme ruggen liggen niet
zo graag op de harde grond)
 Pyjama
 Ondergoed voor 2 nachten
 Scoutsuniform
 Warme/reserve kledij die eventueel vuil mag worden
 Regenjas
 Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, haarborstel, …)
 Keukenhanddoek met je naam op
 Eventuele medicatie


Snoep, gsm’s en dergelijke mogen thuisgelaten worden, wij zorgen dat jullie niks mankeert! (en
snoepjes zijn sowieso niet goed voor onze tanden, kunstgebit of niet ;) )

Dikke/natte bezen,
De kabouter- en welpenleiding
XXX

Inschrijvingsstrookje:
Ik, ……………………………………………………………………, ouder van ………………………………………………….,
geef mijn kabouter/welp de toestemming om mee op weekend te gaan van vrijdag 26 tem zondag 28 april
2019 en stort hiervoor €25 op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872 met vermelding:
‘kawellenweekend + naam kabouter/welp’.
Handtekening:

WIE-WAAAA-WELPEHHHHHNNN
Zondag 31 maart
Twix: Wie heeft er zout in de suikerpot gedaan?
Krawiki & Rolo& Ouzo: Ubi , Ubi, Ubi heeft dat gedaan!
Kwebbel ( Lana): Wie heeft met z'n schoenen op m'n tafeltje gaan staan.
Rollo & Rizla & Krawiki : Ubi, Ubi, Ubi heeft dat gedaan!
Lana & Ouzo: Wie heeft er peper op de Plopkoeken gestrooid?
Rollo & Rizla & Krawiki : Ubi, Ubi, Ubi heeft dat gedaan!
Lana & Ouzo: Wie heeft er de postzak in het oventje gegooid?
Rollo & Rizla & Krawiki: Ubi, Ubi ,Ubi heeft dat gedaan!
Lana: Het is niet te geloven wat die Ubi allemaal doet.

Hoi pi-pe-loi vandaag is het de voorbereiding van fopjes-flauw-mopjes-dag. HIHIHIHI. Kom
jij mee ontdekken wat onze kapoen Ubi nog allemaal heeft gedaan? Meet us
@Beisemburcht van 14u-17u. Pak al je flauw grapjes maar mee, laat zien dat jij de
flauwe plezante bij je thuis bent. Want ge weet een dag niet gelachen, is een dag niet
geleefd niffows xoxo

Zondag 7 april
Hmmmm niks beter dan een boke me choco of een goei steak frietje. Kom vandaag
massaal naar de BEISEMBURCHT van 11 tot 13u om jullie kooktalent te showen. Want het
is woudloperskeuken
Dus voorzie:
Patattenmeske
-

Schort
Culinaire ideëen
Bord
Bestek
…

Laat weten als je iets niet mag/kan eten allergiën
enzo…

Zondag 14 april
Een echte welp moet natuurlijk kunnen overleven
in de wildernis en daarom gaan we jullie vandaag
eens testen of jullie nu echt wel zo’n stoere
gastjes zijn of is dat allemaal maar schijn ;)

Draag allemaal camouflage kledij!!!!!

Zondag 21 april
De eeuwig gestelde vraag: eerst het goede of het slechte
nieuws? We zullen beginnen met het goede! Het goede
nieuws: het is Pasen!! Het slechte nieuws: dus het is geen
vergadering... Jullie zullen het zeker druk genoeg
hebben met al die chocolade-eitjes te rapen of met deze op
te eten... We wens jullie in elk geval een ZALIG PASEN!!!!

Zondag 28 april
Jeeeeej, het is zo ver, vandaag vertrekken we op weekend!!! Het wordt een weekend vol
sfeer, avontuur en amusement. Allemaal komen is de boodschap! Meer informatie
hierover vind je in onderstaande weekendbericht (onder activo kabouters). Vergeet zeker
je inschrijvingsstrookje niet af te geven!

Zondag 5 mei
Wat is een topdag zonder welpen? en zonder
ouders? Iedereen is welkom op onze topdag
van 14u tot 17u! Jullie ouders kunnen zich
gezellig settelen in het jincafé en jullie
kunnen genieten van (het zonnetje) en de
leuke sfeer! En vergeet niet de super-vette
spelen. Mannekes we hebben er zijn in xoxo

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX

Jogi’s
Zondag 7 april
Ter voorbereiding van ons kamp gaan we vandaag sjorren en allerlei
kamptechnieken leren. Dan zijn we al echte pro’s als we vertrekken. De
vergadering gaat door in BEISEM van 14u tot 17u. Pak een zakmes mee als je
kunt, en ook je volste leergierigheid. Hutsss!!!

Zondag 14 april
Voor 1 dag gaan we onze woudlopers keuken openen aan de lokalen in
Winksele. We gaan back tot the basics en koken zoals men het vroeger deed.
Kom dus naar de lokalen van 11u tot 14u met grote honger, want het gaat al
ne keer lekker zijn. Pak ook 50 cent mee als je iets wilt
drinken.

Zondag 21 april
Lekker paaseitjes rapen vandaag, want het is Pasen!!!
Helaas is het geen vergadering… C U next week xxx

Vrijdag 26- zondag 28 april
Dit weekend is het jonggiver weekend!!! Op de volgende pagina staat alle
info en ook het inschrijvingsstrookje. Bezorg dit zo snel mogelijk bij de
leiding. We kijken er al naar uit!!!

Zondag 5 mei
Het is weer zo’n dag die helemaal top gaat worden! Het is topdag!!! Kom je
allemaal amuseren aan de lokalen in Beisem voor een kei, kei leuke
vergadering. Jullie ouders zijn ook allemaal welkom om iets te komen
drinken in het zonnetje.

Xoxo de jogi-leiding

Jonggiver weekend
Jullie hebben er zo lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zo ver… we gaan op
weekend!!! Breng de innerlijke strandstoefer in jezelf naar buiten, want ons thema is
strand. We hopen dat jullie er allemaal voor gaan, want zeg nu eens eerlijk, wat is er nu
leuker dan u ne keer goed te verkleden 😉. We zullen in tenten slapen, dus zie dat je
daarop voorbereid bent. We spreken af op vrijdag 26 april om 19u aan de Warot in
Winksele om van daaruit naar de weekendplaats te rijden. Op zondag 28 april mogen jullie
terug opgehaald worden op het terrein zelf om 12u.
Wat neem ik mee:
-matje
-slaapzak
-scoutsuniform (aandoen bij vertrek)
-kleren (check eventueel nog eens het weerbericht)
-strandkleding (tip:
)
-gamel, bestek
-toiletzak
-waterpistolen enzo…
Gsm’s en dergelijken
meebrengen is op eigen
risico natuurlijk.
XOXO de jogileiding
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrookje:
Ik …………………………………………………………………………………………………,
ouder van…………………………………………………………………………………………..
geef mijn jonggids de toestemming om mee op weekend te gaan van vrijdag 26 april tot en
met zondag 28 april, en stort hiervoor €25 op het rekeningnummer BE90 7344 1110 7732, met
vermelding ‘jonggiverweekend + naam jonggids’.
Handtekening:

JONG-VERKENNERS

Zondag 7 / 4
Vandaag hebben we de kans om voor 1 keer
in het sensationele spel te duiken dat we
ieder jaar met veel genoegen en vol spanning
volgen op ons beelscherm. Ja, uiteraard gaat
het over ‘DE MOL’. Jullie zullen tactisch, slim,
dapper, …. moeten zijn én uiteraard zal er
doorzettingsvermogen vereist zijn! Want
vergeet niet, de mol zal uiteraard altijd klaar
zijn om jullie te dwarsbomen. We verwachten
jullie aan de lokalen in Winksele van 14 tot 17 uur!!!

Zondag 14 / 4
Vandaag is het verrassingsvergadering! Het is belangrijk dat je je uniform aan
hebt! We zien jullie aan de lokalen in Winksele van 14 tot 17 uur.

Zondag 21 / 4
Goed nieuws en slecht nieuws….
- Goed: Het is Pasen dus eitjes rapen en gezellig
keuvelen met de familie!!!!!
- Slecht: Hierdoor zal er geen scouts zijn, jammere zaak
maar zo zijn jullie helemaal uitgerust voor het weekend!
Geniet ervan en we zien jullie volgende week xxx

Vrijdag 26 - zondag 28 / 4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WEEKEEEEEEND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meer info in het weekenbericht hier onder!

Zondag 5 / 5

TOPDAG
Het belooft een schitterende dag te worden!!! Altijd mega leuk! Jullie zijn allen
welkom aan de Beisemburcht van 14 tot 17 uur! Ook de ouders mogen zoals
ieder jaar iets komen drinken om het kamp van de jin (naar Polen) te steunen ☺

!!!!!! 12 / 5 !!!!!!!!
Hou deze datum vrij want de cyclocross staat hier gepland!

Dikke zoenen van de leiding,
Felix, Mika, Maarten, Michiel, Merel, Wannes en Eva

------------------------------------------ WEEKENDBERICHT ----------------------------------------------Zoals jullie misschien al gehoord hebben, vertrekken we vrijdag 26 april op weekend met de
jong-gidsen!!!! Het thema van dit weekend is
strand! Vorig weekend waren jullie allemaal goed
verkleed dus dat moet nu zeker ook lukken ☺
Hieronder staan enkele voorbeelden maar laat je
creativiteit de vrije loop gaan! Dit weekend is in
tenten, zorg er zeker voor dat je hier op
voorbereid bent, zoek zeker het weerbericht op!
Neem je briefje mee naar een vergadering, zo
kunnen we schatten hoeveel man er mee komt
en kunnen we zo beter voorbereiden, bedankt
hiervoor!
Vertrek: 26 april 19u aan de warotzaal in Winksele om daarna naar de weekendplaats te rijden
Terug ophalen: 28 april 12u aan het domein

Meenemen:
- Scoutsuniform (aandoen bij vertrek)
-

Slaapzak, matje, pyjama, tandenborstel, tandpasta, sokken, onderbroeken, kledij
aangepast aan het weer, verkleedoutfit strand (ook kleren die nat mogen worden)

-

Gamel, bestek

-

Ingevuld strookje

-

Goede manieren xxx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik, ………………………………………………………………………….. ouder van JV
……………………………… geef mijn zoon toestemming om mee te gaan op scoutsweekend
van 1 tot 3 maart. Hiervoor stort ik een bijdrage van €25 op BE15 7344 1110 7530 met
in de mededeling WEEKEND1 ‘NAAM JV’.
Ondertekend:

ACTIVO GIVERS

Doe vandaag vooral niet je beste kleren aan. Het is namelijk een van de meest
traditionele vergaderingen van de scouts. Vandaag spelen we de enige echte
vettige spelen. Zet da badje maar klaar want proper kom je zeker niet terug!
Bissous xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vandaag gaan we naar Leuven en nee niet om naar school te gaan (aangezien
het zondag is) maar omdat het stadsspel is!!!! Hou jullie klaar voor knotsgekke
opdrachten en uitdagende uitdagingen. Meer info over wanneer en hoe we er samen geraken volgt nog op
onze facebook pagina houd deze dus zeker in het oog.

Wie woe wat gaan we doen??? Wij weten het, maar jullie niet! Het is vandaag namelijk
verrassingsvergadering. Dit betekent dat als je wilt weten wat deze megavette-vergadering inhoudt, je zult
moeten komen. Wij verwachten jullie van 14 tot 17 uur aan onze lokalen, tot dan!

Vandaag is het Pasen en dit houdt in:
1) Helaas is het geen scouts
2) Treuren omdat je de leiding niet ziet
3) Nadenken over ons weekend van volgende week
4) Maar ook je rond eten op paaseitjes
5) Genieten van deze mooie foto van Wotan
6) En een zoektocht naar de welbefaamde paashaas
Enjoy en tot volgende week xxx

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<WEEKEND
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jaja je ziet het goed het is weer tijd voor een fantastisch weekend.
De bakker vroeg aan de boer wat graan. De kok vroeg aan de bakker
brood. De kapper vroeg aan de kok eten. De visser vroeg aan de kapper
een snit. De antiquair vroeg aan de kapper een snit. De goochelaar vroeg
aan de antiquair een stoel. Maar wie ben jij dit weekend?
Welke taak jij precies hebt kom je nog op voorhand te weten, hou
hiervoor en voor de andere info zeker onze fb pagina in het oog.

Kusjes en knufjes jullie leiding!xxx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ………………………………………………………………………….. ouder van giver ……………………………… geef mijn
zoon/dochter toestemming om mee te gaan op scoutsweekend van 26 tot 28 april. Hiervoor stort ik een
bijdrage van €25 op BE68 7344 1110 7934 met vermelding: ‘giverweekend + naam giver’. Handtekening:

X Wotan x Mathilde x Kaat x Ziggy x Merten x Ellen X

