ACTIVO DEUGNIETEN
Zondag 2 februari: GEEN VERGADERING
Vandaag is er spijtig genoeg geen vergadering, maar treur niet: VOLGENDE WEEK
ZIJN WE ER WEER 😊

Zondag 9 februari: SCHAATSEN
JAJAJA het is weer van dat! Vandaag maken we ons jaarlijks
schaatsuitje 😊. We spreken om 9 uur af aan de Warotzaal en
van hieruit zullen we carpoolen. Om 11u30 mogen jullie opgehaald
worden aan de schaatsbaan in Haasrode. VERGEET ZEKER NIET:
- Om €4 mee te nemen
- Om handschoenen aan te doen
- Ouders mogen ook mee schaatsen
- Neem ook je goed humeur mee
C U SOON XOXO

Zondag 16 februari: VALENTIJNSVERGADERING
Liefde is…
… wanneer je elke week weer uitkijkt naar die mega
toffe scoutsvergaderingen!!!
Liefste deunietjes, vandaag zullen we samen in de
Beisemlokalen een spel spelen rond VALENTIJN van
14h tot 17h. Het is absoluut niet verboden om
liefdesgedichtjes mee te brengen voor diegene waar jij
stiekem een beetje verliefd op bent 😉
WE LOVE YOU ALL XXX

Zondag 23 februari:
CARNAVALSVERGADERING
JOEPIEEE vandaag is het carnaval. Benieuwd
wat we gaan doen vandaag? Kom maar zeker
naar de Beisemburcht van 14h tot 17h, want
wij hebben iets super leuks voor jullie in
elkaar gestoken! EN… We sluiten de
vergadering af met een knallend feestje! DUS
VERGEET ZEKER NIET OM JE
CARNAVALSOUTFIT AAN TE DOEN 😊

Zondag 1 maart: BOEREKES EN BOERINNEKES
Hoe moet je koeien voederen? Hoe moet je paarden
temmen? Hoe moet je varkentjes aaien? Hoe moet je
schaapjes scheren? Hoe …
… word je de beste boer van heel ’t land?
Kom dat zien, kom dat zien op de mega koele
boerderijvergadering. Jullie worden in Beisem verwacht
van 14h tot 17h.

Dikke kussen van de allerleukste leiding van heel ’t land
Akela, Tysko, Joepa, Toepa, Floki en Sabi

KAPOENEN
Zondag 2 februari: geen vergadering
Deze week is het helaas geen vergadering. Maar vrees niet want volgende week is het
schaatsen en dat maakt alle verloren tijd samen weer helemaal goed! Tot volgende week ;)

Zondag 9 februari: schaatsen
Jippie vandaag gaan we schaatsen! We spreken om 9 uur in de
ochtend af aan het Warot om van daaruit samen naar de
ijsbaan van Haasroden te rijden. Nadat we de schaatsbaan
onveilig gemaakt hebben mogen jullie om 11 uur 30 aan de
schaatsbaan opgehaald worden. Vergeet zeker geen 4 euro en
handschoenen mee te nemen. Tot dan, wij kijken er al naar uit!

Zondag 16 februari: Valentijsvergadering
De vogeltjes fluiten, de bloemetjes bloeien dit is het teken dat het Valentijn vergadering is. Cupido is
klaar om zijn pijlen te richten dus pas maar op want voor je het weet ben jij tot over je oren
smoorverliefd. Klaar om een dag vol liefde aan te gaan? Kom dan naar ons liefdesnestje van 14 tot en
met 17 uur in Beisem. Tot dan!

23 februari: carnavalsvergadering
Vandaag is het carnaval! De zotste dag van het jaar waarop alles kan
en alles mag. Benieuwd hoe wij de scoutslokalen helemaal op zijn
kop gaan zetten? Kom dan zeker ook naar de lokalen in Beisem van
14 tot 17 uur. PS: Je mag verkleed komen, hoe gekker hoe beter!

Zondag 1 maart: ruimtereis
De wereld vraagt zich nog steeds af of er ergens in de ruimte nu
eigenlijk marsmannetjes zijn. En wij hebben vandaag de taak
gekregen om dit te gaan onderzoeken. Wij gaan dus een reis maken door de ruimte! Benieuwd hoe
dit er uit ziet? Kom dan zeker mee op ons ruimteschip. Deze zal opstijgen om 14 uur en zal terug
landen om 17 uur in Beisem. Hopelijk tot dan!

Dikke kussen van jullie leiding

XXX Aziza XXX Azora XXX Zips XXX Lupo XXX wacko XXX Tchilla XXX

KABOUTERS
Zondag 2 februari
Deze week is het helaas geen vergadering. Wij zijn eindelijk klaar met de
examens en hebben even de tijd om wat uit te blazen zodat we volgende week
er weer fris tegenaan kunnen!

Zondag 9 februari
Omdat het niet gesneeuwd heeft dit jaar, gaan we de koude maar ergens
anders opzoeken. Zoals elk jaar gaan wij vandaag schaatsen. Neem maar een
stevig ontbijt, want het belooft een vermoeiende voormiddag te worden.
We spreken af om 9u aan het Warot in Winksele. Van daaruit rijden we
samen verder naar de schaatsbaan van Haasrode. Wat moeten jullie
hiervoor meenemen?
Handschoenen (verplicht!) en warme jas
4 euro om de schaatsbaan op te kunnen
We zien jullie allemaal daar!

Vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari
Joepie ja jeeej, wij gaan op eindelijk op valentijnsweekend met alle
Kawellen samen!!! Het belooft een weekend boordevol plezier en
liefde te worden. We rekenen erop dat jullie met veel komen zodat
we zeker ons mannetje kunnen staan tegenover de welpen (Ook al
twijfelen we daar niet over ☺). Vergeet jullie weekendstrookje niet
af te geven of in de bus te brengen! Zie verdere informatie op het einde van de activo.

Zondag 23 februari
Vandaag doen we eens iets helemaal anders en gaan we de
handen uit de mouwen steken. Wij gaan vandaag soep maken
voor de voedselbank. Zo kunnen we de mensen die wat minder
hebben blij maken want iedereen geniet toch graag van een
kommetje soep? Jullie zijn allemaal welkom om 14u tot 17u aan
de Beisemburcht!

Zondag 1 maart
Deze zondag gaan we ravotten in de bossen, springen over beken, kruipen door het gras. We
gaan proberen overleven in de wildernis want we vertrekken op Expeditie Robinson. Kom
allemaal om stipt 14u naar de lokalen van Beisem. We moeten zien dat we
het vliegtuig niet missen dat richting eiland KABOUTOPIA vliegt. We
hebben maar 3u om van het eiland af te geraken, want om 17u komen
jullie ouders jullie al halen.

Weekendbericht
Bereid jullie liefdesbrieven maar voor, want jullie
hebben dit weekend de kans om jullie liefde te
verklaren aan de welp/kabouter waar je al zolang
een oogje op hebt. Wij gaan immers op
VALENTIJNSWEEKEND!
Komen jullie allemaal mee? Wij kijken er alvast
naar uit om er samen met alle kawellen een
plezierig weekend van te maken!
We spreken vrijdagavond om 19u af aan de Warot in Winksele om van daaruit te vertrekken
naar de scoutslokalen van Genendijk. We zoeken nog behulpzame ouders om de kawellen te
brengen en te halen. Hiervoor zal een mailtje worden verstuurd.
Jullie ouders mogen jullie om 12u terug ophalen aan de lokalen van Genendijk (Kerkstraat
4b, 3945 Ham)
Wat neem ik mee:














Matras of matje, slaapzak en kussen
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)
Handdoek
Keukenhanddoek
Pyjama
Ondergoed en sokken
Warme kleren en warme schoenen)
Scoutsuniform (aandoen bij vertrek)
Feestkledij (gelleke voor de welpen en sieraden voor de kabouters)
Regenjas
Kids ID
Medische fiche
Je goed humeur ☺

Tip: vergeet je naam niet in je kleding te zetten, zodat je zeker je spullen niet kwijtraakt.

Inschrijvingsstrookje
Ik, ......................................................................................., ouder van
......................................................................................, geef mijn kabouter/welp de
toestemming om mee te gaan op weekend van vrijdag 14 februari tot en met zondag 16
februari en stort hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE37 7344 1110 7328 met de
vermelding ‘kawellenweekend + naam kabouter/welp’.

zondag 2 Februari
Na een ellendig lange blok, verschrikkelijk moeilijke
examens, vele schietgebedjes en veel opgebrande
kaarsjes is de leiding er even tussenuit. Er is deze
week dus geen
hebben

de

vergadering… Ja, huilen mag, wij

voorbije

periode

ook

wat traantjes

gelaten. Maar wees gerust, we zien jullie volgende
week terug!

Zondag

9 Februari

Vandaag gaan we met de hele scouts gezamenlijk

schaatsen!

Oefen dus alvast maar op die

pirouettes en andere kunstjes! We spreken om 9u af
aan de Warot in Winksele, en van hieruit carpoolen
we naar de schaatsbaan in Haasrode. Gelieve 4 euro
mee te nemen en ook handschoenen zijn zeker niet
te vergeten!! Sportieve ouders zijn ook welkom om
mee te schaatsen!

Zondag 14 tot en met 16 Februari
Hoera!!!! Eindelijk ons tweede weekend! En
dit weekend hangt er liefde in de lucht! We
gaan samen met de kabouters op weekend, dus
haal je beste versiertrucs al maar boven! En wie
weet, misschien ontmoet je dit weekend de
liefde van je leven! Meer informatie vind je
onderaan de activo in het weekendbericht.

Zondag 23 Februari
Na enkele weken

kamp Waes

op de buis, dachten wij bij onszelf:
hmmm, hoe lang zouden wij het
uithouden bij die special forces? En
hoelang zouden onze welpen dat
kunnen? Awel, vandaag gaan we dat
op de proef stellen!! Smeer jullie
kuiten al maar in, en kom van 14u tot
17u het beste van jezelf tonen aan
onze lokalen!

Zondag 1 maart
We zijn al 2020 seg, kunt ge het geloven? Wat is de tijd
gevlogen. Waar is de tijd dat men nog ongegeneerd

johnny en marina kon zijn? Met je leren
vest en brommer heel Veltem-city onveilig maken?
Dat is allemaal van voor jullie tijd, maar vandaag
kunnen jullie dan even terug in de geschiedenis! Haal
de coolste kleding die je hebt maar boven, smeer een
lekkere kwak gel in je haar, en kom van 14u tot 17u
onze lokalen onveilig maken!

Weekendbericht
Bereid jullie liefdesbrieven maar voor, want jullie
hebben dit weekend de kans om jullie liefde te
verklaren aan de welp/kabouter waar je al zolang
een oogje op hebt. Wij gaan immers op
VALENTIJNSWEEKEND!
Komen jullie allemaal mee? Wij kijken er alvast
naar uit om er samen met alle kawellen een
plezierig weekend van te maken!
We spreken vrijdagavond om 19u af aan de Warot in Winksele om van daaruit te vertrekken
naar de scoutslokalen van Genendijk. We zoeken nog behulpzame ouders om de kawellen te
brengen en te halen. Hiervoor zal een mailtje worden verstuurd.
Jullie ouders mogen jullie om 12u terug ophalen aan de lokalen van Genendijk (Kerkstraat
4b, 3945 Ham)
Wat neem ik mee:














Matras of matje, slaapzak en kussen
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)
Handdoek
Keukenhanddoek
Pyjama
Ondergoed en sokken
Warme kleren en warme schoenen)
Scoutsuniform (aandoen bij vertrek)
Feestkledij (gelleke voor de welpen en sieraden voor de kabouters)
Regenjas
Kids ID
Medische fiche
Je goed humeur ☺

Tip: vergeet je naam niet in je kleding te zetten, zodat je zeker je spullen niet kwijtraakt.

Inschrijvingsstrookje
Ik, ......................................................................................., ouder van
......................................................................................, geef mijn kabouter/welp de
toestemming om mee te gaan op weekend van vrijdag 14 februari tot en met zondag 16
februari en stort hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE37 7344 1110 7328 met de
vermelding ‘kawellenweekend + naam kabouter/welp’.

Jonggidsen
Zondag 2 februari
Helaas deze week GEEN VERGADERING dus droog jullie tranen ook al hebben jullie veel verdriet, maar
treur niet te lang want volgende week zijn we al weer van de partij! Tot volgende week! Xoxo
Zaterdag 9 februari
Vandaag gaan we SCHAATSEN!! Haal jullie mooiste pirouettes en
sprongen al maar boven! We spreken af om 9u aan het Warot in
Winksele om dan te carpoolen (lekker gezellig) naar de schaatsbaan
in Haasrode. Om 11u30 worden jullie terug opgehaald aan de
schaatsbaan. Vergeet geen €4 en handschoenen want zonder mag
je de schaatsbaan niet op! Ouders die willen schaatsen zijn
uiteraard ook welkom!
(wij doen niet aan vallen ☺)
Vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari
Jeeeeeej, eindelijk is het zover, ons VI – VA – VALENTIJNSWEEKEND staat voor de deur! Check zeker
het weekendbericht onder onze activo en vergeet niet jullie op tijd in te schrijven en te betalen ;-). Tot
op het weekend hartendiefjes! xx
Zondag 23 februari
Voor enkelen onder jullie is het een recente herinnering, voor andere wat
minder recent, maar vandaag zorgen we voor nostalgie met onze
KAUWGOMBALLEN VERGADERING! Smeer jullie kaken al maar in want er zal veel
gekauwd worden. Van 14u tot 17u aan de lokalen in Winksele en vergeet geen
€0,50 als je een drankje wilt! C U xxx
Zondag 1 maart
Hey bbi’s, vandaag gaan we van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn! Be
prepared voor dé REIS ROND DE WERELD! Afspraak om 14 u aan onze lokalen en om 17u zit de reis
erop. Vergeet geen €0,50 voor als je dorst krijgt van al dat reizen. Hopelijk tot dan! Xoxo

Eeuwige liefde van jullie favo leiding
Emma, Thomas, Eva, Folke, Kaat, Michiel & Amber

Weekendbericht

Natuurlijk hebben jullie de internationale dag van de liefde reeds gevierd. MAAAAR
we gaan dit weekend LOVE eens extra IN THE AIR blazen want we gaan op
VALENTIJNSWEEKEND!!!! Alle hopeloze verliefde hartjes zijn welkom! Vrijdag 14
februari spreken we om 19u00 af aan het station van Leuven! Van daar gaan we
met zijn allen naar de secret lover’s hideaway. Zondag mogen de verliefde
jonggidsen om 12u terug opgehaald worden aan de scoutslokalen van Linden
(Adres: Wolvendreef 3, 3210 Lubbeek).

MEENEEMLIJST:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Matras en slaapzak
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)
Keukenhanddoek
Pyjama
Ondergoed en sokken
Uniform (aandoen bij vertrek)
Warme kleren
Regenjas
Warme schoenen
Buzzypas
Identiteitskaart
Mooie outfit voor de bonte avond ;)
Een boontje voor je crush

Dikke zoenen van de leiding x

Inschrijvingsstrookje
Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van
………………………………………………………………………….., geef mijn jonggids de toestemming om
mee te gaan op weekend van vrijdag 14 februari tot en met zondag 16 februari en stort
hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE90 7344 1110 7732 met de vermelding
‘jonggiverweekend + naam jonggids’.

JONGVERKENNERS
Zondag 2 februari
Zoals eerder werd vermeld is het vandaag
geen vergadering
………. Maar treur niet
want volgend weekend gaan we samen met
heel de scouts gezellig schaatsen!! Tot
volgende week! xxx

Zondag 9 februari
Vandaag gaan we schaatsen!!!! We
spreken af om 9u aan het Warot in Winksele om dan samen naar de ijsbaan
van Haasrode te carpoolen. Om 11u30 moeten we helaas vertrekken en
worden jullie terug opgehaald door jullie ouders. Vergeet geen 4 euro en
handschoenen want anders kan je ons je trucjes niet laten zien…. See you
at the Warot!

Vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari
“Mijn hobby is puzzelen en jij bent het laatste stukje dat
ik zocht.” Of “Ik houd eigenlijk niet van regen, maar voor
een spetter zoals jij maak ik een uitzondering.” Zijn
voorbeelden van openingszinnen die jullie vanbuiten
moeten leren want wij gaan op valentijnsweekend!!!
Bekijk het weekendbericht onder de activo nog eens voor
alle informatie en het weekendstrookje. En bereid je maar
voor want het wordt een weekend om nooit meer te
vergeten! xxx

Zondag 23 februari
Ewa dreiries van de buurt, Vandaag is het sjor-vergadering!!! We spreken
af aan de lokalen in Beisem om 14u om jullie te leren sjorren want anders
gaat het gene vette worden op kamp… Hopelijk hebben jullie om 17u het
sjorren onder de knie want dan is het tijd om naar huis te gaan. BE THERE
NIFFOWS!!

Zondag 1 maart
Vandaag zullen we ons amuseren in het bos!!! Doe zeker en vast geen
kleren aan die niet vuil mogen worden! Ideaal zijn kleren die goed
camoufleren, je uniform is uiteraard een perfecte outfit. We verwachten
jullie aan de lokalen in Winksele van 14 tot 17 uur. Tot dan!

XXXXXXX De beste leiding ooit!!
Eva, Paulien, Merel, Mika, Anton en Jill

Weekendbericht

Natuurlijk hebben jullie de internationale dag van de liefde reeds gevierd. MAAAAR
we gaan dit weekend LOVE eens extra IN THE AIR blazen want we gaan op
VALENTIJNSWEEKEND!!!! Alle hopeloze verliefde hartjes zijn welkom! Vrijdag 14
februari spreken we om 19u00 af aan het station van Leuven! Van daar gaan we
met zijn allen naar de secret lover’s hideaway. Zondag zullen de verliefde
jongverkenners om 12u klaarstaan aan de scoutslokalen van Linden (Adres:
Wolvendreef 3, 3210 Lubbeek) om terug naar huis te keren.

MEENEEMLIJST:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Matras en slaapzak
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)
Keukenhanddoek
Pyjama
Ondergoed en sokken
Uniform (aandoen bij vertrek)
Warme kleren
Regenjas
Warme schoenen
Buzzypas
Identiteitskaart
Mooie outfit voor de bonte avond ;)
Een boontje voor je crush

Dikke zoenen van de leiding x

Inschrijvingsstrookje
Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van
………………………………………………………………………….., geef mijn jongverkenner de toestemming om
mee te gaan op weekend van vrijdag 14 februari tot en met zondag 16 februari en stort
hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE90 7344 1110 7732 met de vermelding
‘jonggiverweekend + naam jongverkenner’.

Givers
Zondag 2 februari :
Oepsiedeesiee het is geen vergadering vandaag! De leiding heeft net examens gehad en
moet er even tussenuit! We zien jullie graag volgende week terug!

Zondag 9 februari
Haal je schaatsen maar van onder het stof, kleed je goed warm aan en oefen je pirouette
nog maar eens in de spiegel, want vandaag gaan we schaatsen!! Afspraak om 9 aan WAROT.
Bespreek zeker ook eens met de ouders wie gaat brengen en wie gaat halen, zodat er niet te
veel ouders moeten rijden en jullie allemaal samen naar de schaatsbaan in Haasrode kunnen
gaan. Om half 12 mogen de ouders jullie, hopelijk ongedeerd zonder blauwe plekken, terug
ophalen AAN DE SCHAATSBAAN! VERGEET ZEKER GEEN 4 EURO EN JE HANDSCHOENEN
MEE TE NEMEN!!!

Vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari:
Valentijnsweekend!!! Meer info volg via mail & in de facebookgroep

Zondag 23 februari
Vandaag worden jullie verwacht aan onze lokalen van 14u tot 17u. Wat we vandaag gaan
doen is nog een groot mysterie. Maar als je van de partij bent, zal alles wel duidelijk worden.

Zondag 1 maart
Ewa strijdertjes & strijderinnekes vandaag gaan we de buurten onveilig maken met posters
& steunkaarten van Shut up and dance. Iedereen moet ervan gehoord hebben. Het beste
feestje van Herent in maart. We spreken af om van 14u tot 17u aan onze lokalen. Kom zeker
met de fiets!

