KERSTBOOMVERBRANDING
Wij wensen iedereen een toffe en gezellige eindejaarsperiode toe! Naar jaarlijkse gewoonte
sluiten we deze periode af met de kerstboomverbranding, dat doen we op 6 januari 2018.
Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte starten we om 18.30u met een fakkeltocht voor jong en
oud. Wij voorzien wat fakkels, gemaakt door onze leden. Maar als je zelf een fakkel hebt, mag je
deze zeker meenemen.
De fakkeltocht zal ongeveer 1 uurtje duren waarna we ons allen kunnen opwarmen aan het vuur
met een warme chocomelk, glüwein of een glaasje jenever (waarvan we ook dit jaar een mooi
assortiment zullen hebben!) Ook voor de hongerigen zulken er soep en hotdogs zijn!
Helaas is het niet meer haalbaar om de kerstbomen bij iedereen thuis te komen afhalen. Als je
graag de warmte van je eigen kerstboom voelt, kan je deze wel nog altijd komen afzetten aan de
kampvuurkring in Beisem (wij zijn aanwezig vanaf 9u).
Tot dan! Het zal gezellig zijn!

Kapoenen
Om het nieuwe jaar te vieren, nodigen we alle kapoenen en ouders uit op onze
kerstboomverbranding! Een warm vuur en heerlijke chocomelk kan je vinden aan onze
lokalen in Beisem! Maar eerst is er nog een fakkeltocht voor jong en oud, deze start om
18 u 30. Tot dan!

Om het nieuwe jaar supermegatof in te gaan zijn jullie allemaal welkom op de MEGA KI-Kapoenenparty!
Schud jullie beentjes al maar los want we verwachten coole dansmoves. De deuren van de feestzaal in
Beisem gaan open van 18 uur en sluiten om 20 uur.
https://www.youtube.com/watch?v=8tlrUm_G10k
om alvast eens te oefenen ;) .

Vanavond spelen we het grote sluipspel. Vermom je goed en kom van 18 uur tot 20 uur naar onze geheime
basis in Beisem. Zie je daar soldaat!

Vandaag zijn alle Kapoenen welkom in onze super casino. Trek allemaal jullie boa’s, avondhoed, das… aan.
Jullie zijn welkom van 18 uur tot 20 uur om de leukste spelletjes te spelen in onze casino gelegen in Beisem.
Wij zijn er al helemaal klaar voor, hopelijk jullie ook!

Jippie het is terug een zondagvergadering. Maar niet zomaar één hoor: Het is de
kouwgomballenvergadering! Benieuwd wat we allemaal gaan uitspoken? Dan ben je zeker welkom van 14
uur tot 17 uur in de lokalen van Beisem! Tot dan! ☺

Dikke smakkerds van jullie leiding X X X

Kabouters
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. Hopelijk
allemaal tot dan!
Zaterdag 13 januari
Vanavond houden we het rustig en zullen we gezellig samen
naar een film kijken. Jullie zijn welkom om 18u in onze
lokalen die omgebouwd worden tot een cinema en om 20u
kunnen jullie weer naar huis.
Zaterdag 20 januari
Wie zal het meest vragen juist hebben tijdens de
vragenronde? Wie kan het beste meezingen tijdens de stop
de band ronde? Wie kan het beste uitbeelden? Wij zijn alvast benieuwd! Vanavond zijn
jullie welkom voor het swingpaleis in onze lokalen in Beisem van 18u tot 20u.
Zaterdag 27 januari
Vanavond sluipen we door het bos van Beisem tijdens het grote sluipspel!! Jullie
worden verwacht om 18u en kunnen terug naar huis om 20u. Zorg ervoor dat jullie
goed vermomd zijn en neem een zaklamp mee!
Zondag 4 februari
Haal jullie kooktalent maar boven want vandaag
maken we samen soep om naar de voedselbank te
brengen! Kom naar de lokalen van 14u tot 17u om
ons te helpen ☺

Dikke kussen en knuffels: Roeni,
Twix, Zago, Yaya en Azora xxx

Welpen
Zaterdag 6 januari
And we gonna let it burn, burn, burn,…
Jaja, je leest het goed! We gaan kerstbomen
verbranden dus kom gerust eens langs met
jullie ouders om van onze heerlijke warme
chocomelk, soep, hotdogs,… te proeven aan
het grote vuur aan onze lokalen in beisem!☺

Zaterdag 13 januari
Vanavond spelen we het grote sluipspel! Oefen thuis dus maar jullie
sluiptechnieken zodat we jullie niet te snel kunnen spotten. Zoals altijd,aan
onze lokalen van 18 tot 20u. (draag best niet te opvallende kleuren, anders
zien we jullie sneller ;) )

Zaterdag 20 januari
Chipskeee, cola’tjeee, filmpjeee, meer hebben wij niet nodig om van deze
avond een kei cosy avondje te maken! Benieuwd welke film we gaan kijken?
Kom dan naar onze lokalen van 18 tot 20u.

Zaterdag 27 januari
Hebben jullie een favoriet gezelschapspelletje?? Neem dat dan zeker mee
naar onze lokalen zodat wij het ook leren kennen, want vandaag is het
gezelschapspelletjes avond! De vergadering zal doorgaan aan onze lokalen
van 18 tot 20u.

Zondag 4 februari
Deze vergadering wil je écht niet missen!! Wat we precies gaan doen blijft
voorlopig nog een geheim MAAR we kunnen wel al verklappen dat het een
super- mega leuke vergadering zal worden!!! Benieuwd wat de verrassing is
van de verrassingsvergadering? Kom dan naar onze lokalen van 14 tot 17u

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

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!!

Zaterdag 13 januari
Vandaag is het moment waar jullie al
lang op wachten eindelijk
aangebroken, want o-ja, vandaag is het
AUTOZOEKTOCHT!!! JEEEEEJ!
Allen welkom aan onze lokalen van
Beisem van 19u30 tot 21u30.

zo

Zaterdag 20 januari
Kom allemaal in chique kledij gekleed naar ons Jogilokaal in Winksele want vandaag spelen we
casino. Durf jij je kans te wagen? Kom dan van 19u30 tot 21u30 naar onze lokalen in Winksele. See
you there!

Zaterdag 27 januari
De laatste avondvergadering van de maand willen we leuk afsluiten. Jullie zijn welkom van 19u30
tot 21u30 aan onze lokalen in Winksele voor een superleuke verrassingsvergadering! Benieuwd wat
we gaan doen, kom dan zeker naar deze vergadering voor een veelbelovende avond. :-)

Zondag 4 februari
Haal je marginaalste outfit uit je kast want vandaag is het marginale vergadering!!! Kom van 14u
tot 17u naar onze lokalen in Winksele. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

XOXO de leiding

JONGVERKENNERS
Zaterdag 6 januari
Kerstboomverbranding! Allemaal welkom om jullie te verwarmen aan het vuur
aan de lokalen in Beisem!

Zaterdag 13 januari
Vanavond is het………………………………………………….AUTOZOEKTOCHT!!!
Kom ’s avonds om half 8 naar de lokalen in
BEISEM tot half 10 maar zeg tegen de mama of
de papa dat deze vergadering misschien een
beetje kan uitlopen. Vergeet jullie ook niet WARM
aan te kleden aangezien het weer in België niet
altijd optimaal is.
Wij zijn er alleszins al klaar voor, hopelijk jullie
ook! ;)

Zaterdag 20 januari

MOVIENIGHT!

Allemaal welkom van half 8 tot half 10 aan onze
lokalen waar we dubbeldik gaan genieten van een mega coole film.
Slaapzakken, dekens en kussens mogen jullie zeker meenemen voor
sfeer en gezelligheid.

Zaterdag 27 januari
Om de laatste avondvergadering een beetje spannender te maken, gaan we
jullie nog niet verklappen wat we gaan doen! Kom naar onze lokalen in
Winksele om half 8 tot half 10 en je zal dan wel zien wat we gaan doen. ;)
We zullen jullie toch wel al een tip geven: 两性之战

Zondag 4 februari
Ken jij je eigen dorp door en door? Dat zullen we vandaag dan wel eens zien,
want we trekken weer eens ons prachtig dorp in met het enige echte
V-town-spel! Kom om 14u naar onze lokalen in Winksele, om 17u mogen jullie
terug naar huis keren!

KUSJES van jullie leiding Rana, Baba, Félix, Kaat en Merten

GIVERS
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!
Zaterdag 13 januari
“Ja lap seg, dieje school begint hier weer, net nu ik de kerstvakantie zo goed kon gebruiken om nog
extra informatie op te snuiven over de schoolvakken die me ontzettend
interesseerden..” Natuurlijk wilt dit ook zeggen dat de scoutsvergaderingen
terug doorgaan, wat natuurlijk veel goed maakt !!
En om dit nieuwe jaar met pracht in te zetten, beginnen we met autozoektocht
!! Kunnen jullie van de leiding ontsnappen à la Usain Bolt, of zijn jullie zo
sluw en goed in verstoppen als Usain De Kobold, op deze vragen krijg je een
antwoord als je van 19u30 tot 21u30 naar de lokalen in BEISEM komt. Ik
herhaal, in BEISEM, niet de giverlokalen dus. Plezier gegarandeerd !

Zaterdag 20 januari
Wie is de slimste mens ter wereld ? Wie kent de hele groepsleiding uit het hoofd, en weet dat de
leiding onderbreken niet is geoorloofd? Wie voelt aan dat Thieme later zal DJen op Tomorrowland
in plaats van de kermis, en dat tuur nù al een mislukte voetballer is ? Wie weet dat het niet moeilijk
is om slechter te zijn in monopolie dan klara en fien, en dat wotan maar maximaal kan tellen tot tien
?
Het is alleszins Xavier Taveirne niet, ze dachten dat ze heel
belgië hadden afgezocht naar kandidaten maar ze vergaten ons
debiet. Laat jullie knappe koppen dus maar eens zien, aan de
giverlokalen om half tie… Shit tis al om half 8, daar gaat mijn
rijmpke… 19u30 tot 21u30 -> Slimste Mens ter Wereld Quiz

Zaterdag 27 januari
Scouts. Scouts is voor ons samen zijn. Gezellig en cosy bij elkaar zitten. Lekker warm onder een
deken, dicht bij al je vriendjes en vriendinnen of misschien wel dat ene meisje of jongen waar je
stiekem verliefd op bent. Waar het om gaat is dat we samen zijn om de band te versterken. En dan
gaat dat toch wel eens met een film zeker. Een educatieve film, een griezelige horror, een grappige
komedie of een romantische komedie, de keuze ligt bij jullie, maar aangezien jullie allemaal een
roze t shirt wouden veronderstel ik dat laatste… Ik weet het, thuis kunt ge ook ne film zien, maar
hier kan je dat met je vrienden, met een hapje en een drankje, en het belangrijkste van al, met je
liefste leiding die je zo graag ziet en absoluut geen weekend kan missen!! 19u30 tot 21u30 aan de
giverlokalen !!

Groetjes en kusjes van jullie nog steeds allerliefste leiding! Nog maar 211 nachtjes slapen tot ons
kamp, wij zijn nog niet gestopt met tellen, u toch ook niet ??

