Kapoenen
Zaterdag 2 – zondag 3 december 2017
We zijn op ons eerste kapoenenweekend, joepie!!! We verblijven in de Chiromeisjeslokalen SintLutgardis te Baal. Het adres is: Geertruimoerstraat 23, 3128 Baal (Tremelo). We spreken zaterdag 2
december om 10 uur af aan de Warotzaal. We willen dan vragen aan jullie liefste ouders om jullie
te brengen naar de weekendplaats. Zondag om 12 uur eindigt het weekend en kunnen jullie terug
naar huis gaan als echte prinsen en prinsessen. Kom zaterdag in uniform, maar vergeet zeker je
verkleedkleren niet mee te nemen. Tot dan!!

Zondag 10 december 2017
Sinterklaas kapoeeeentje, leg wat in mijn schoeeeentje, leg wat in mijn scoutsbottinen. Dank
uuuuu sinterklaaaaaasjeeeee. Wie is er allemaal braaf geweest dit jaar? Vandaag komt de sint
op bezoek in onze lokalen, kom zeker langs voor wat lekkers van 14 uur tot 17 uur.

Zondag 17 december 2017
3,2,1… start!!!! Zet je maar schrap, want vandaag is ons terrein omgetoverd in een groot sportarena.
Maak je borst maar nat voor de Olympische Winterspelen en jullie zijn de atleten. Kom naar de
sportkeet van 14 uur tot 17 uur. De medailles liggen al klaar!

Zondag 24 december 2017
Helaaaaaas pindakaaaaas geen scouts vandaag… Fijne feestdagen gewenst lieve Kapoentjes!

Zondag 31 december 2017
Fijne oud&nieuw! Tot volgend jaar aller liefste, leukste, mooiste, tofste,
grappigste Kapoentjes!!!!!!!!

Zaterdag 6 januari
Om het nieuwe jaar te vieren, nodigen we alle kapoentjes en ouders uit op onze
kerstboomverbranding! Dat warm vuurtje en die heerlijke chocomelk kun je vinden aan onze lokalen
in Beisem! Tot dan!!
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Kabouters
Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 december
Jeeeeeeej, dit weekend gaan wij op scoutsweekend! Het weekend zal doorgaan in
de lokalen van Hever (adres: Ravesteinstraat 23, 3191 Boortmeerbeek). We
verwachten jullie vrijdag allemaal in uniform om 19u aan de lokalen en zondag
kunnen jullie moe maar voldaan om 12u30 terug naar huis. Vergeet zeker geen
warme kleren! Hopelijk allemaal tot dan, wij kijken er al enorm hard naar uit!
Zondag 10 december
Hoor wie klopt daar kind’ren,
hoor wie klopt daar kind’ren,
hoor wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam
Vandaag komt de Sint langs om alle brave kaboutertjes te belonen! Hopelijk zijn
ze dit jaar allemaal braaf geweest en wordt er niet 1tje meegenomen in de zak
van de piet… Om 14u verwelkomen wij de Sint in onze lokalen en om 17u
kunnen jullie (hopelijk met wat lekkers) terug naar huis.
Zondag 17 december
Aangezien de winter voor de deur staat en we graag ons goed hart eens laten
zien, maken we vandaag vetbollen zodat de vogeltjes deze winter ook eten
hebben! Wij verwachten jullie aan de lokalen in Beisem van 14u tot 17u.
Zondag 24 december
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering… Wij wensen jullie allemaal
een vrolijke kerst!
Zondag 31 december
Ook vandaag zal de vergadering niet doorgaan  Oefen jullie nieuwjaarsbrieven
allemaal nog eens en geniet van de laatste dag van 2017! Wij zien jullie volgend
jaar allemaal terug ;)!
Zaterdag 6 januari
Het nieuwe jaar wordt ingezet met de kerstboomverbranding! Ook dit jaar
kunnen jullie komen genieten van een heerlijke warme chocomelk aan het grote
vuur aan onze lokalen in Beisem. Hopelijk allemaal tot dan!

Dikke kussen van de leukste leiding: Roeni, Zago, Twix, Yaya en
Azora xxx

Welpen
1-2-3 december
Jeeeej, dit weekend gaan we op scoutsweekend!!!! Het weekend zal doorgaan
in de lokalen van Hever (Ravesteinstraat 23, 3191 Boortmeerbeek) We
verwachten jullie vrijdag in uniform tegen 19u aan de lokalen en zondag
kunnen jullie moe maar voldaan om 12u30 terug naar huis. Vergeet zeker
geen warme kleren! Hopelijk allemaal tot dan, wij kijken er al enorm hard
naar uit!
Zondag 10 december
Hoor wie klopt daar kind’ren
Hoor wie klopt daar kind’ren
Hoor wie klopt daar zachtjes tegen ’t raam…
Jaja, zoals jullie wel al kunnen raden komt de Sint vandaag tussen 14-17u
naar onze scoutslokalen. Laat dat kattenkwaad dus maar even thuis want
alleen de welpen die heel braaf geweest zijn, zullen iets lekkers krijgen.
Zondag 17 december
Kunnen wij het maken? Nou en of!
Vandaag is het Bob de Bouwer vergadering en zullen jullie aan de slag gaan
als echte bouwvakkers! Zin om mee te helpen bouwen? Kom dan van 14u17u naar onze lokalen.
Zondag 24 december
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering aangezien iedereen Kerst
aan het vieren is. Wij wensen jullie alvast een zalige kerst, feest ze!
Zondag 31 december
Hopelijk was jullie kerstfeest niet te zwaar want vanavond vieren we nog
eens feest voor het begin van het nieuwe jaar! Daarom is het vandaag ook
geen vergadering, we beginnen jullie toch stilaan te missen…
Zaterdag 6 januari
Dit weekend kunnen jullie allemaal chocomelk komen drinken en jullie
komen verwarmen aan het vuur op onze kerstboomverbranding aan de
lokalen in Beisem! Tot dan!

Veel liefs,
Kolo, Rambo, Aziza, Lou & Linka

Jogi’s
Zondag 3 december:
Oh nee, de pakjes van de Sint zijn kwijt geraakt! Kom van 14u tot 17u naar onze lokalen in
Winksele, voor de enige echte Sinterklaascluedo! Zal het ons lukken om de pakjes op tijd
terug aan de Sint te bezorgen?

Zaterdag 9 december
“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas ik zie hem al
staan …”
Jullie kunnen het waarschijnlijk al raden, vandaag komt de Sint langs in onze lokalen!! Kom
allemaal naar onze lokalen in Winksele van 19u30 tot 21u30 want Sinterklaas heeft weer
veel lekkers voor jullie in petto!

Zaterdag 16 december
Warm jullie stembanden al maar op, want vandaag spelen we
Swingpaleis! Welkom van 19u30 tot 21u30 aan de lokalen van
Winksele om jullie mooiste zangkunsten naar boven te halen!
Tot dan!!!

Zaterdag 23 december
Helaas, vandaag is het geen vergadering, maar we wensen jullie
wel een heel fijne Kerst!!!

Zaterdag 30 december
Ook vandaag is het geen vergadering, maar deze keer wensen we jullie een heel gelukkig
2018!!!

Zaterdag 6 januari
Hoera, het is weer tijd voor onze jaarlijkse kerstboomverbranding. Jullie zijn allemaal welkom
om gezellig aan het kampvuur te komen zitten samen met je vrienden en familie. Ook jouw
kerstboom verdient een plaatsje in het kerstboomvuur!!

Vele lieve groetjes van jullie liefste leiding xxx

JONGVERKENNERS
1-2-3 December
Wij zijn weg op weekend naar Las Vegas!!! We spreken vrijdag 1
december af om 20u aan de sporthal Den Dijk in Wespelaar! We zouden
willen vragen aan jullie liefste ouders om jullie daar naartoe te brengen.
Kom vrijdag in uniform, maar doe zeker nog een dikke pull en een
regenjas aan! Om 12u mogen jullie ouders je terug komen ophalen aan de
lokalen in Werchter (Nieuwebaan 10 3118 Werchter)
Zaterdag 9 December
Hopelijk zijn jullie niet stout geweest deze week want vandaag komt de ECHTE
sint naar V-town! Trek dus niet je stoute schoenen aan en kom van half 8 tot half
10 naar onze lokalen!

Zaterdag 16 December
Vandaag maken wij een tocht door het donker ti di didi tie, we zijn toch niet
bang ti di didi tie, om half 8 aan de lokalen ti di didi tie en dat maakt ons blij ti di
didi tie!
1 2 3 4 ti ti ti ti ti didididie…….

Zaterdag 23 December
Vandaag is het jammer genoeg geen
vergadering maar we wensen iedereen een
zalig kerstfeest!

Zaterdag 30 December
Ook vandaag is er geen vergadering, jammer! Geniet van
jullie laatste dag van 2017 en we wensen jullie een heel
gelukkig nieuwjaar! Viert ze goed! ;)

Zaterdag 6 Januari
Kerstboomverbranding, allemaal welkom om jullie te verwarmen aan het vuur
aan de lokalen in Beisem!

Groetjes van jullie leiding Baba, Félix, Merten, Kaat en Rana xoxo

GIVERS
Vrijdag 1 december
Helaas, de examens komen er jammer genoeg bijna aan. Aangezien jullie stuk voor stuk voorbeeldige
studentjes zijn, willen jullie natuurlijk heel de zondag blokken, maar natuurlijk zijn jullie ook stuk voor
stuk voorbeeldige givertjes en willen jullie geen enkele vergadering van de scouts missen… Gelukkig
denkt jullie leiding aan jullie !! Daarom zal deze activiteit VRIJDAG doorgaan, u leest het goed,
vrijdag, niet zaterdag dus. We spreken af in Leuven om 19u aan de bushalte van het foch en zullen
daarna gaan bowlen !! Het eerste spelletje trakteert jullie geliefde leiding dan nog eens voor jullie,
het (indien gewenste) tweede spel moeten jullie wel zelf betalen, zo rijk zijn we nu ook weer niet…
Om 21u kunnen jullie dan beschikken.
BELANGRIJK: jullie moeten op eigen houtje in Leuven geraken en terug, wij zullen wel nog busuren en
dergelijke voorzien. Neem allemaal zeker genoeg geld mee, zodat jullie ook nog wat kunnen kopen
om te drinken!
Zaterdag 9 december
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. U hoort
het goed, voor de eerste keer in de geschiedenis van scouts
Veltem heeft jullie leiding de enige ECHTE sint kunnen
regelen, straffe leiding toch…Hij had nog een klein plaatsje
vrij in zijn agenda en wou graag even langskomen,
aangezien hij niet zeker wist of er een stout persoon in
onze groep zat die hij in zijn zak kon steken!! Wij
verzekerden hem dat er helemaal geen stoute kinderen bij
de givers zitten. Kom dit bevestigen voor de sint en zijn,
wegens legale redenen, blanke pieten met zwarte vlekken ?
Zwarte pieten met blanke vlekken ? Blanke pieten met
voorouders uit Afrika die om één of andere reden half
blank half zwart zijn ??? Pff, ik weet het niet meer… Van 19u30 tot 21u30 aan onze giverlokalen,
plezier verzekerd !
Zaterdag 16 december
Examens, zo ne stress. En wat is er beter tegen stress, dan gezellig naar de Kerstmarkt te gaan ? Niets
als je het ons vraagt. Daarom spreken wij af aan de kerstmarkt in Leuven. Je moet verkleed komen in
je favoriete kerstpersoon of misschien wel gewoon als een lokale burger, doel van het spel is dat je
door niemand herkend mag worden ! Ook hier kom je op eigen houtje naar Leuven, zeker omdat
niemand mag weten hoe je er uit ziet. Het spel begint van zodra je er bent en zal van 19u30 tot
21u30 duren.
Zaterdag 23 december
Kerstmis is er bijna, tijd dus om nog snel de laatste cadeautjes te kopen, de laatste versieringen in de
boom te hangen, de laatste kalkoen te kopen… Daarom zal er dus GEEN vergadering zijn. Jammer, wij
wensen jullie alvast een fijne kerstmis, hopelijk missen jullie ons niet te hard…

Zaterdag 30 december
Ook deze keer zal er geen vergadering zijn, jullie moeten zich ten slotte goed
voorbereiden op het nieuwe jaar. We zien jullie terug in 2018 met de goede
voornemens op zak !
Tipje voor een goede voornemen: ik ga in 2018 altijd naar de scouts komen, daar
braaf zijn en goed luisteren naar de leiding
Tip nummer 2: ik ga Thieme in 2018 masseren
Zaterdag 6 januari
Ook deze keer is er geen vergadering, alweer niet.. Niet getreurd, omdat jullie de scouts en jullie
leiding zo hard missen, zijn jullie allemaal uitgenodigd op de KERSTBOOMVERBRANDING, die
doorgaat in Beisem. Tot dan !

Groetjes, gewone kusjes, kerstkusjes en nieuwjaarskusjes van jullie liefste leiding! Nog maar 241
nachtjes slapen tot ons kamp, wij tellen nog steeds af !
SUCCES MET JULLIE EXAMENS
xoxoxo

