Zondag 3 februari
“Boeeeeeee” zegt de koe. “Knorknorknorknorknor” zegt het varken. “Hihihihihihi”
zegt het paard. “Woefwoefwoef” zegt de hond. “Miauwmiauwmiauw” zegt de kat.
“Toktoktoktok” zegt de kip. “Blèèèèh” zegt het schaap. “Kukelukuuuuu” zegt de
haan. En het overzicht wordt bewaard door de boer en de boerin. Vandaag zijn we
een hele dag echte boeren en boerinnen. Dus kom met je regenlaarzen en in geruit
hemd, voor goede boerentijd tussen 14u en 17u aan onze lokalen in Beisem.

Zondag 10 februari
Vandaag komt de jin een vergadering geven om eens te kunnen oefenen voor volgend jaar wanneer ze zelf
leiding worden. Het zal zonder twijfel een superleuke, megacoole, gigatoffe vergadering worden dus kom
zeker van 14u tot 17u naar onze lokalen! Tot dan!

Zondag 17 februari
‘uǝๅɐʞoๅ ǝzuo ɹɐɐu uǝᴉʇɹǝǝʌ ʇoʇ uǝᴉʇuǝʌǝz uɐʌ ɯoꓘ ¿pʍnǝᴉuǝq ʻuǝɹnǝqǝɓ pɹǝǝʞǝɓɯo ๅɐz sǝๅๅⱯ¡noſ ɹooʌ
ๅɐɐᴉɔǝds ɓɐp uǝǝ uɐp sᴉ ɓɐɐpuɐꓥ ¿ɹǝɯoz ǝp uᴉ sᴉɯʇsɹǝꓘ ſᴉſ ɹǝᴉꓥ ¿ʇɹǝssǝp ǝſ ʇsɹǝǝ ǝſ ʇǝƎ ¿puǝʇɥɔo ǝp uᴉ uǝdɐๅs
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uǝǝ ʇǝɯ dǝos ǝſ ʞoo ſᴉſ ʇǝƎ

Zondag 24 februari
Vandaag zetten we ons beste beentje voor op een ietwat instabiele ondergrond,
namelijk de schaatsbaan! Met heel de scouts gaan we draaien en keren, en
dansen en manoeuvreren… We spreken om 9uur af op de Warotparking in
Winksele. Vergeet zeker geen handschoenen en €3 voor de toegang. Na een
hele voormiddag ons te amuseren, en hopelijk niet te veel te vallen, mogen de
ouders ons komen ophalen om half 12 op de parking van de schaatsbaan in
Haasrode.

Zondag 3 maart
Een fee, een prins, een ridder of het koekjesmonster van Sesamstraat? Mega Mindy, Bob de Bouwer, een
eenhoorn of kerstboom? De drie biggetjes, kabouter Plop, een bandiet of chefkok? Vandaag is dé dag om
even iemand anders te zijn, we vieren namelijk
. We verwelkomen dus geen
kapoenen maar een verzameling van dieren en sprookjesfiguren, beroepen en celebrities aan om 14u aan
onze lokalen!

Dikke smakkerds van jullie favoriete kapoenenleiding

Zondag 3 februari
Wie kan er het verste
springen? Wie kan er
het snelste lopen? Wie
is er de beste acrobaat?
Wie speelt er het mooiste in
een team? Wie heeft er de
grootste spierballen? Dat zullen
we allemaal samen ontdekken van
14u tot 17u aan onze keet in jullie
meest flashy sportoutfit want vandaag is
het SPORTVERGADERING! Bereid jullie al
maar voor ☺
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Zondag 3 maart
Opgepast voor
jullie vingers!
Vandaag spreken we
om 11u af aan onze
lokalen en gaan we samen
gezellig KOKEN! Wat we
exact gaan klaarmaken blijft
natuurlijk nog een geheim ;). Om
14u is onze vergadering alweer
gedaan en mogen jullie met goed
gevulde buikjes terug huiswaarts keren.
PS: Wij zouden het super tof vinden als
jullie allemaal een snijplank en een
mesje zouden meehebben!

Zondag 24 februari
Zondag 10 februari
Vandaag gaan we ons weer eens goed
Vandaag neemt jullie leiding een
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Zondag 3 februari
buiten, het perfecte weer om vandaag jullie doorzettingsvermogen, groepsdynamiek,
tactiek,… te testen want het is namelijk het Giga Grote Olympische Veltemse winterspel. WHOOOOOOOO
wij kunnen niet wachten om jullie hartelijk te mogen ontvangen op het grootse evenement van het jaar.
Maar wees voorbereid: laat de mama/papa voldoende bokes met choco smeren, drink een goei
actimelleke en goannnn. Niffow’s* kom allemaal opdagen in warme bewegelijke kledij van 14u tot 17
@Beisemburcht.
*Niffow = beste maten, vrienden.
Vergeet niet:
“Het belangrijkste bij de Olympische Winterspelen is niet de overwinning, maar de deelname, zoals ook in
het leven niet de overwinning, maar het streven naar een doel het belangrijkste is. Het belangrijkste is niet
om veroverd te hebben, maar om goed gestreden te hebben.”

Zondag 10 februari
Vandaag komen de niffow’s van de jin vergadering geven om te oefenen voor volgend jaar wanneer ze zelf
leiding worden. Ik weet dat wij natuurlijk jullie lievelingsleiding zijn en jullie ons niet kunnen missen, maar
wij kunnen met zekerheid zeggen dat de jin dat even goed gaat doen! Kom dus zeker van 14u tot 17u naar
de Beisemburcht!

Zondag 17 februari
Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee ik ben verliefd op .. Ohnee mijn dagboek is gestolen,
en dit nog wel door de verdachte & beruchte Veltemse maffia. Nee dit kan en zal niet zo blijven, ik heb
jullie hulp nodig om El Patron te grazen te nemen. Deze wantoestanden moeten stoppen. Deze complexe
taal is misschien banaal, maar de opdracht is simpel: kom mee zoeken naar El Patron om Krawiki zijn grote
liefde te ontdekken. Place to meet: Beisemburcht van 14u-17u.
(Verkleed jullie maar in jullie superheld want die zullen we nodig hebben vandaag!!!!)

Zondag 24 februari
Ruil vandaag jullie stoere
matcho gedrag in voor de elegantie van het ijsballet, jaja je
het hoort het goed wij gaan namelijk schaatsen
niffowwwww’s. Kom om 9u naar het Warot waar we samen
met de oh zo lieftallige mama of papa zullen rijden naar de
schaatsbaan in Haasrode. Om half 12 zijn we klaar en
mogen de mama/papa jullie aan de schaatsbaan in

Haasrode komen ophalen. Denk aan de natuur en carpool!!!!
ZEKER NIET VERGETEN:
- 3 euro
- Handschoenen
- Muts
- Doe dikke kousen aan
- Warme kledij
- En heel veel goesting!!!

Zondag 3 maart
Het hoeft niet altijd vettig of stevig te zijn he niffowss, daarom
hebben we gedacht aan een namiddagje rustig breien. Oke nee dat
wordt een foute boel. Maar vandaag is het namelijk ‘Gast-DoeLekker-Chill-Mannn dag. Kom allemaal in jullie onesie of pyjama of
chillkledij want wij hebben een hartstikke gezellige namiddag
gepland. Echt super vet als je het ons vraagt. Kom van 14u tot 17u
naar de Beisemburcht. In chill-outfit en je mag altijd je
lievelingsboekjes , magazines meebrengen.

Jogi’s
Zondag 3 februari

Vandaag komt de jin een bezoekje brengen aan ons. Om volgend jaar een goede leiding te
worden, moeten zij eerst nog wat oefenen. Daarom gaan zij vandaag de vergadering
leiden. Kom allemaal naar de lokalen in Winksele van 14u tot 17u. See u soon!

Zondag 10 februari

Surprise!!! Vandaag heeft de leiding een verrassing
voor jullie in petto, want het is verrassingsvergadering.
Dus allemaal zeker komen als je van een verrassing
houdt. Vergeet geen 50 cent als je nog iets wilt drinken
op het einde van de vergadering. Welkom aan onze
lokalen in Winksele van 14u tot 17u!

Zondag 17 februari

Jullie hebben deze week allemaal een date gehad met jullie vriendje, we weten het. Wij
hebben zin om nog even met jullie van deze gezellige Valentijn-sfeer te genieten xxx Kom
daarom naar de lokalen in Winksele van 14 tot 17 uur.
Ps. Liefdesbrieven en rozen voor de leiding zijn uiteraard welkom.

Zondag 24 februari

Vandaag gaan we schaatsen!!! Haal je mooiste schaatsoutfit
boven en verbaas ons met jullie ballerina kunstjes op het ijs! We
verzamelen om 9 uur aan de Warot parking. Neem ook allemaal 3€
mee en vergeet zeker geen handschoenen. Om half 12 mogen jullie
ouders je terug komen halen aan de schaatsbaan in Haasrode. Tot
dan!

Zondag 3 maart

Vandaag battlen we tegen de jogi’s van Diependaal en wij gaan tonen dat wij de sterkste
scouts zijn. We verzamelen om 14u aan onze lokalen in Winksele, en kom allemaal met de
fiets!!! En breng je volste goesting mee, want wij gaan winnen!!!
Xxx de jogileiding

JONG-VERKENNERS

Zondag 3 / 2
Vanaf nu zijn het weer zondag-vergaderingen! We beginnen met een
vergadering vol klassiekers. Zin in een vergadering vol flash-backs naar de
goede oude tijden? Kom dan naar de lokalen van Winksele van 14 tot 17 uur.
Tot dan!

Zondag 10 / 2
We hebben het er al veel over gehad dit jaar, de befaamde cyclocross. Vandaag
zullen we hier de handen uit de mouwen voor steken. We kunnen veel volk
gebruiken dus we hopen jullie allemaal te zien aan de lokalen in Winksele van
14 tot 17 uur!

Zondag 17 / 2
Jullie hebben deze week allemaal een date gehad
met een vriendinnetje, we weten het. Wij hebben zin
om nog even met jullie van deze gezellige Valentijnsfeer te genieten xxx Kom daarom naar de lokalen in
Winksele van 14 tot 17 uur.
Ps. Liefdesbrieven en rozen voor de leiding zijn
uiteraard welkom.

Zondag 24 / 2
Vandaag gaan we schaatseeeen!!!! We verzamelen om 9u aan het Warot. Neem
allemaal jullie handschoenen en 3 euro mee, we zien jullie daar xxxx Jullie
ouders mogen je om half 12 komen ophalen aan de schaatsbaan.

Vrijdag 1 / 3 – Zondag 3 / 3
We gaan eindelijk op weekend joepiejajeej!!!!! Verdere informatie hierover vind
je op de volgende pagina!

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

WEEKENDBERICHT 1-3/3

Jazeker, het is zo ver, we gaan op weekend. Het thema van
het weekend is ‘slav’. Voor diegenen die niet weten wat dit
juist inhoudt, het komt er ongeveer op neer dat dit
gelijkaardig is aan newkids maar dan in Rusland. Hier hoort
natuurlijk een bijpassende outfit bij, die we zullen
gebruiken voor een spel, zeker niet vergeten dus!
(jogging/trainingspak + zonnebril + flat cap + altijd hurken)

Jullie worden vrijdag 1 maart om 19u verwacht aan het Warot. Van hieruit zullen we dan
gezamenlijk naar de nog geheime bestemming van het weekend rijden. Zondag mogen jullie
ouders je terug komen halen aan de lokalen om 12u.
Meenemen:
-

Scoutsuniform (aandoen bij vertrek)
Slaapzak, matje, pyjama, tandenborstel, tandpasta, sokken, onderbroeken, warme kledij,
kledij die tegen de regen kan, verkleedoutfit slav

-

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:

Givers
Zondag 3 februari
De kandidaten van het spel “Wie is de mol?” weten precies wat hun te doen staat. Namelijk de pot vullen
met zo veel mogelijk geld door de opdrachten te laten slagen en intussen de Mol die dat probeert te
verhinderen, ontmaskeren. Zorg maar dat jullie jezelf goed voorbereiden en de strategieën hebben
klaarliggen zodat de Mol geen schijn van kans heeft. We verwachten jullie van 14 uur tot en met 17 uur
aan onze lokalen. See you there!

Zondag 10 februari
Zaterdag 9 februari heeft een moordlustig ziel een daad gepleegd aan onze lokalen. Het is aan jullie om
uit te zoeken waar, wanneer, hoe dit is gebeurd en vooral wie de veelbesproken daad heeft uitgevoerd.
Om dit te ondervinden, kom naar ons detective-lokaal gelegen in Veltem-Beisem. We verwachten jullie
van 14 tot en met 17 uur, tot dan!!

Vrijdag 15 februari
YYEEEEEEEY FINALLY eindelijk is hij daar de
langverwachte fuif van het jaar: Shut Up And Dance. Jullie
zitten al weken te popelen voor deze dag, en nu is hij
aangebroken. Trek die dansschoenen al maar aan en kom
naar de ouden tijd gelegen in Herent. Alle verdere nodige
informatie wordt besproken in onze facebookgroep dus
zorg zeker dat je deze goed bekijkt! See you on the
dancefloor!!!! Xoxo

Zondag 24 februari
Haal de professionele Kevin Van der Perre maar in jullie naar boven. Zoals jullie horen gaan we vandaag
met heel de scouts samen gaan schaatsen naar de jaarlijkse gewoonten. We verzamelen met iedereen om
9 uur aan het Warot in Winksele en van daaruit gaan we samen (mogelijkheid om te carpoolen) naar de
schaatsbaan. Vergeet geen 3 euro en handschoenen want die zijn een must!! Om half 12 is het helaas tijd
om terug naar huis te gaan, maar vergeet niet dat je zelf voor vervoer moet zorgen! Kisses van jullie
leiding!

Vrijdag 1- zondag 3 maart
Jaja jullie zien het goed een megavet weekend staat
voor jullie gepland. Haal de Jhonny of Kelly maar in je
naar boven want ons weekend staat helemaal in thema
van New Kids! Geen inspiratie bekijk zeker dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=fQODLgW9I0w !
Verdere info over items die zeker niet vergeten mogen
worden en hoe we er geraken komt nog op onze
facebook pagina dus check deze zeker! Hopelijk tot dan,
xxx van jullie leiding!

Ziggy , Wotan, Merten, Ellen, Kaat en Mathilde

Inschrijvingsstrookje:
Ik, ……………………………………………………………………, ouder van …………………………………………………., geef
de toestemming om mee op weekend te gaan van vrijdag 1 tot en met zondag 3 maart 2019 en stort
hiervoor €25 op het rekeningnummer BE68 7344 1110 7934 met
vermelding: ‘giverweekend + naam giver’.
Handtekening:

