KAPOENEN
Zondag 1/4
Vandaag is het helaas geen vergadering want het is Pasen. Zoek en smul maar lekker veel
paaseitjes. Mmmhhhh

Zondag 8/4
Hou je werkhanden maar klaar, want jullie gaan een heel leger moeten tegenhouden met een
supersterk en stevig kamp. Want jaja we gaan stratego spelen, heb jij een grote vlag thuis dan
is hij zeker welkom op ons strijdveld gelegen in Beisem van 14 tot 17 uur. We zien jullie dan!

Zondag 15/4
Dag kapoenen, zijn jullie ook zo begaan met de natuur? Kom dan zeker van 14 uur tot 17 uur
naar de lokalen in Beisem en neem del aan onze GIGAAAAAA-GAntische milieu quiz.

ZATERDAG 21/4
TOOOOOPDAAAAAAAAAAAAG hier hebben we allemaal kei hard naar uit gekeken. Vandaag is
het met alle takken een groot spel. Als de ouders mee willen komen, kunnen ze genieten van
een hapje en een drankje van ons jincafé.

Zondag 29/4
Helaas is het vandaag geen scouts want het is leidingsweekend. Dit betekent dat jullie mega
super leuke leiding niet aanwezig kan zijn en dan is het een beetje moeilijk om scouts te
hebben. Maar volgende week staan wij met open armen klaar om jullie weer te ontvangen.

Zondag 6/5
Vandaag is het nerovetsrethca, zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen lezen dus achterstevoren
vergadering. Omdat er vorige keer een vergissing was en deze niet is kunnen doorgaan,
hebben we toch besloten om hem ‘nog’ eens te doen. We verwachten jullie van 14 tot 17 uur
aan de lokalen van Beisem.

Dikke bisous
Oona

Illa

Tchilla

Rino

Lana

Gupi

Kabouters
Zondag 1 april
Vandaag is het jammer genoeg geen
vergadering… Wij wensen jullie allemaal een
VROLIJK PAASFEEST!
Zondag 8 april
Wie is de snelste van de groep? Wie kan er het verste springen? Trek jullie
sportieve outfit aan en laat het ons zien tijdens onze Olympische spelen! Wij
verwachten onze atleten van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 15 april
Vandaag is het eindelijk zo ver: maak jullie klaar voor de VETTIGE SPELEN!!!
Kom zeker niet met jullie beste kleren, want het zal er vettig aan toe gaan ;) Kom
naar onze lokalen van 14u tot 17u.
Zaterdag 21 april
Woehoewww, vandaag is het topdag!!! Kom zeker naar onze lokalen van 14u tot
17u voor een dag vol plezier ☺ Ook jullie ouders zijn welkom om te genieten van
een hapje en drankje in het jincafé.
Zondag 29 april
Dit weekend is de leiding op weekend en zullen jullie ons een keertje moeten
missen  We zien jullie volgende week hopelijk allemaal terug!
Zondag 6 mei
Oh nee, er is iets verdacht gebeurd aan ons lokaal…
Hebben jullie iets gezien of gehoord? Wij kunnen alle
hulp gebruiken! Help ons met het oplossen van deze
misdaad aan onze lokalen van 14u tot 17u.

XOXO Roeni, Twix, Yaya, Zago en
Azora

WELPEN
Zondag 1 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 8 april
Ooh nee, er zijn dieven in ons lokaal geweest en die hebben al onze spullen
meegenomen  willen jullie ons helpen om onze spullen terug te vinden?
Kom dan van 14u tot 17u naar onze lokalen!

Zondag 15 april
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Los de rebus op en je weet wat we gaan spelen vandaag ☺ Van 14u tot 17u
aan onze lokalen

Zaterdag 21 april
Joepie!!!!! Vandaag wordt echt een top vergadering want het is TOPdag!!! Van
14u tot 17u aan onze lokalen! Jullie ouders zijn ook welkom om te genieten
van een hapje en een drankje in het jincafé.

zondag 29 april
Helaas pindakaas, dit weekend is het geen vergadering want de leiding is op
leidingsweekend! Tot volgend week!

Zondag 6 mei
Wat moet de moderne man zeker kunnen? KOKEN!!! Daarom gaan wij jullie
vandaag leren koken in onze
woudloperskeuken! Jullie
mogen zeker jullie bord &
bestek niet vergeten, voor de
rest zullen wij wel zorgen. Wij
zijn alvast benieuwd in wie
van jullie een nieuwe
ratatouille verscholen zit! Van
10u tot 13u aan onze lokalen.

Dikke zoen
Lou

Kolo

Rambo

Aziza

Linka

Zondag 1 april
Helaas, vandaag is het geen vergadering want het is Pasen! Bewaar jullie energie
dus voor het rapen van paaseieren. De leiding wenst jullie alvast een vrolijk Pasen!!!

Zondag 8 april
Prinses Baba is op zoek naar liefde. Deze prinses is erg materialistisch ingesteld en wil
daarom aanbidders die haar goud geven. Jullie gaan voor haar moeten strijden door goud te
maken en het haar te geven. Wees een echte prins op het witte paard en red prinses Baba!
Dit allemaal van 14u tot 17u te beginnen aan onze lokalen.

Zondag 15 april
Omdat het vorige keer jinstage was, hebben we de woudloperskeuken
verzet naar vandaag. Jullie zijn allemaal welkom van 11 tot 14u aan onze
lokalen om jullie beste kookkunsten naar boven te halen! We kijken er al
naar uit!!

Zaterdag 21 april
Vandaag is het TOPDAG. En wat is een topdag zonder Jogi’s? Kom
van 14 tot 17u naar de lokalen in BEISEM om de coolste tak van de
scouts te vertegenwoordigen! Jullie ouders zijn ook welkom voor een
hapje en een drankje in het jincafé.

Zondag 29 april
Helaas, de leiding is op leidingsweekend dus deze week is het
geen vergadering. We zien jullie graag volgende week terug met
veel enthousiasme! ☺

Vrijdag 4 mei tot en met zondag 6 mei
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 jongverkenners). Vergeet zeker je
inschrijvingsstrookje niet af te geven!

JONGVERKENNERS
Zondag 1 april

Neenee, het is geen mopje maar het is echt geen
vergadering vandaag… :’( Geniet van jullie paaseieren!

Zondag 8 april

Prinses Baba is op zoek naar liefde. Deze prinses is erg
materialistisch ingesteld en wil daarom aanbidders die
haar goud geven. Jullie gaan voor haar moeten strijden
door goud te maken en het haar te geven. Wees een echte
prins op het witte paard en red prinses Baba! (Deze keer
voor echt) Dit allemaal van 14u tot 17u te beginnen aan
onze lokalen.

Zondag 15 April
Een echte jongverkenner 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 ;) Kom van 14u-17u naar onze survival
vergadering aan onze lokalen!

Zaterdag 21 April
Wat is een topdag zonder Jv’s? en zonder ouders? Iedereen is welkom op
onze topdag van 14u tot 17u! Jullie ouders kunnen zich gezellig zetten in
het jincafé en jullie kunnen genieten van (het zonnetje) en de leuke sfeer!

Zondag 29 April

Jullie leukste, coolste, grappigste en liefste leiding is helaas op
leidingsweekend. Jullie kunnen genieten van een rustige zondag maar hou
je vast aan de takken van de bomen want volgende maand staat er heel
wat op jullie te wachten!

Vrijdag 4 mei tot en met zondag 6 mei

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. Vergeet zeker niet je inschrijvingsstrookje af te geven!

WEEKENDBERICHT
Liefste Jogi’s en Jv’tjes, hopelijk zijn jullie bijna klaar voor het laatste en
beste weekend van dit jaar! Wij gaan namelijk 4-5-6 mei op weekend,
woohoo!
Het thema van ons weekend is: OMGEKEERDE WERELD en wij verwachten
dus dan ook dat jullie zich hierin verkleden. Dat wil dus zeggen: Jongens
als meisjes en meisjes als jongens!
Wij verwachten jullie om 20u aan ’t Warot en daarna rijden we door naar
een geheime plek waar jullie afscheid mogen nemen van jullie geliefde
mama’s en papa’s.

Jullie ouders mogen jullie zondag om 12u terug komen ophalen aan: De Kluis
1, 3051 Sint-Joris-Weert.
Wij kijken er alvast naar uit!
XOXO Jonggiverleiding

Wat mogen we niet vergeten?
-Trekrugzak!!! Met alles erin: matje, slaapzak, kleren,…
• Keukenhanddoek
• Toiletgerief
• Warme kleren en kleren die vuil mogen worden
• Regenjas
• Matje, slaapzak en kussen (geen veldbed want we gaan in tenten
slapen!)
• Warme pyjama!
• Verkleedkleren in thema!
• ID
• Uniform bij vertrek aandoen!

Inschrijvingsstrookje:
Ik, ……………………………………………………………, ouder van
………………………………………………………….., geef mijn jonggiver de
toestemming om mee te gaan op weekend van vrijdag 4 mei tot en met zondag 6 mei
en stort hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE15 7344 1110 7530 met de
vermelding ‘jonggiverweekend + naam jonggiver’.

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

GIVERS
Zondag 1 april
Zondag is een dag waar we allen naar uitkijken: samen zijn en
samen lachen op de scouts. Helaas is er vandaag een of andere
haas die hier een stokje voorsteekt! Maar niet getreurd, hij komt
met een leuk alternatief.. Geen vergadering dus, in plaats hiervan
paaseieren gaan rapen, ook plezant natuurlijk!

Zondag 8 april
Wie van onze givers klimt er later naar de top, wie blijft helaas zielig onderaan staan, wie zal een
matige, maar stabiele middenmotor in de maatschappij worden? Vragen voor de toekomst, maar de
leiding kon niet wachten en heeft alvast een zeer waarheidsgetrouw en wetenschappelijk
ondersteund onderzoek klaar om dit al eerder te weten te komen. In dit ladderspel zullen wij een
antwoord krijgen op al deze vragen. De vergadering vindt plaats om 14 uur aan de giverlokalen, maar
het is al lang geleden dat we nog eens gegeten hebben en het weer is hopelijk ook al wat beter weer,
dus ons leek het leuk om nog eens te blijven eten. Hoewel het nergens lekkerder is dan thuis, zal het
bij ons ook niet slecht zijn! We gaan namelijk bbq’en!! We zullen op facebook nog het aantal centen
dat je moet meenemen vermelden! Deze keer dus tot 19 uur! U hebt onze belofte dat we het deze
keer zeker niet zullen vergeten…
Zondag 15 april
Leuven, voor velen de studeerstad, voor anderen dan weer de katerstad. Al bij al toch een scheun
stad die iedereen zo goed als zijn broekzak zou moeten kennen! Om de thuisbasis van de Louis te
eren, komen de givers van Winksele Veltem-Beisem eens op
bezoek. Het wordt dus een stadsspel in Leuven!! Alvast te leren:
‘Wat is nu ook al weer de Naamse en wat de bond ?’ (ik vergis me
er toch nog steeds in hoor)
‘Waar bevindt zich het klein Begijnhof?’ (nee niet het groot)
‘Waar leest ons fonske dagelijks zijn boekske uit?’
‘Waar kan je de beste hamburgers van Leuven verorberen?’
‘Waar zijn de viandels bij uitstek uit de muur te verkrijgen?’
Weet je dit allemaal zijn, dan ben je er zeker klaar voor!
Tot zondag, om 14 uur aan de giverlokalen, VERGEET JE BUSSYPASS NIET MOEST JE DEZE HEBBEN!!!!!
Zaterdag 21 april
De scouts organiseert zijn jaarlijkse topdag. Het is dus geen vergadering aan de giverlokalen, maar
jullie zijn allen welkom in Beisem om samen spellen te komen spelen en/of iets te eten en drinken!
Het wordt echt plezant, het zou dan ook fijn zijn als de givers hier massaal op aanwezig zijn!! Verdere
informatie wordt later nog meegedeeld.

Zondag 29 april
Na vele maanden voor de (soms toch wel vermoeiende) givers te zorgen, heeft de leiding zelf ook
eens nood aan ontspanning. Daarom gaan we met zen allen op leidingsweekend, wat betekent dat
we dus GEEN leiding kunnen geven vandaag. Het is dus ook geen vergadering, volgende week zien
we elkaar weer!

Biezen, liefkozingen en veel amor van jullie stilaan toch niet meer te overtreffen leiding! Nog maar
112 nachtjes slapen tot ons kamp, ja lap, dat zijn hier 112 nachten te veel!!

