
KAPOENEN 

Helaas is het onze laatste vergadering maar niet getreurd waaaant. Vandaag 

geven we een groot feest en niet zo maar een nee nee een Hawaiaans feest. 

Haal jullie bloemenkrans en strorok of feesthoed maar naar boven. We 

verwachten jullie zo goed mogelijk verkleed van 18 tot en met 20 uur in onze 

feesttent in Beisem.  

Vanavond is het kampinfoavond. Jullie leiding is de afgelopen maand druk bezig geweest met het: 

zotste, gekste, leukste, beste…kamp ooit ineen te steken. Benieuwd om te weten hoe dit er ongeveer 

gaat uitzien kom dan naar onze lokalen in Beisem van 19 uur tot en met 19 uur 30. Je mag zeker je 

ouders meenemen! ;)  

Helaaaaaaaaaaaaaaaaaas is het vandaag geen scouts. Dit komt omdat Rino is gaan paardrijden in 

Afrika, Illa is schildpadden gaan redden in Bali, Tchilla is mee gaan doen aan een circusshow in 

Madagascar, Oona is apen gaan temmen in Thailand, Lana is gaan snorkelen in peru en Guppi gaan 

bujeejumpen van de Eifeltoren.  

Spitter spetter spater lekker in het water, want wij gaan zwemmen. Jullie 

leiding heeft zeer veel zin om af te koelen met jullie in het zwembad van 

sportoase. Om hier met heel de scouts te geraken spreken wij af om 14 uur 

aan het Warot in Winksele. Dan rijden we met iedereen naar Leuven. Hier 

mogen jullie dan terug opgehaald worden om 16 uur 30.  En oo jaa vergeet 

zeker geen 2 euro mee te nemen!!! ☺ 

 

 

Kusjes en knuffels van  



Kabouters 

Zaterdag 2 juni 

Oefen nog eens op jullie poker face en maak jullie nog maar eens mooi op, want 

vanavond verwelkomen we jullie in ons casino. Een avond vol plezier verzekerd! 

De deuren zullen openen om 18u en om 20u sluiten we. 

 

Zaterdag 9 juni 

Met het kamp in zicht is het vanavond tijd voor 

onze kampinfoavond! Van 19u30 tot 20u geven wij 

in de lokalen van Beisem uitleg over het kamp. 

Kom dus zeker eens luisteren met jullie ouders ☺ 

 

Zaterdag 16 juni 

Vanavond is het jammer genoeg geen vergadering  We zien jullie hopelijk 

allemaal volgende week!! 

 

Zondag 24 juni 

Woehoewww, vandaag gaan we zwemmen! 

Trek jullie mooiste badpak/bikini aan en 

oefen die schoolslag nog maar eens. We 

spreken om 14u af aan het warot en om 

16u30 kunnen jullie terug worden opgehaald 

aan SPORTOASE. Vergeet zeker geen €2 

mee te nemen (ook ouders die graag willen 

meezwemmen)!!  

 

 

Dikke kussen en knuffels van jullie liefste leiding: 

Yaya, Azora, Roeni, Twix en Zago  



WELPEN 
Zaterdag 2 juni 

Welke welp bouwt het mooiste kamp en krijgt de eretitel van beste 

kampenbouwer?? Dat zullen we deze vergadering te weten komen! Van 18-

20u aan onze lokalen! 

Zaterdag 9 juni 

Willen jullie weten naar waar wij op kamp gaan, wie de fourage is, wat het 

kampthema van dit jaar is (de afbeelding hieronder is al een tip),…? Kom 

dan zeker samen met jullie ouders naar de kampinfo om 19.30u aan onze 

lokalen in Beisem! 

 

Zaterdag 16 juni 

Helaas pindakaas vandaag is het geen vergadering want de leiding is aan het 

studeren!   

Zondag 24 juni 

Vandaag is het de allerlaatste vergadering :’(  daarom gaan we met alle 

takken samen gaan zwemmeeeeen!! We verwachten jullie om 14 uur aan het 

Warot om dan samen naar Sportoase te rijden. Rond 16.30u mogen jullie 

ouders je weer komen ophalen aan sportoase! Vergeet zeker geen 2 euro mee 

te nemen. 

Dikke zoen 

Lou    Kolo      Rambo  Aziza  Linka 



 

Zaterdag 2 juni 
 
Vanavond houden we een gezellige kampvuuravond. Samen rond het vuur, liedjes zingen, 

marshmallows bakken… en gewoon genieten!! Welkom van 19u30 tot 21u30 aan de lokalen 
in Winksele. 
 
 
Zaterdag 9 juni 
 
Het is bijna zover, het jonggiverkamp!!! Daarom organiseren we op zaterdag 9 juni een 

Jullie ouders en jullie zelf zijn welkom vanaf 20u om te komen luisteren 
en eventuele vragen te stellen. Tot dan! Opgepast: de kampinfoavond gaat door in de 
lokalen van Beisem.  
 
 
Zaterdag 16 juni 
 
Helaas, de leiding heeft examens, dus deze week is het geen vergadering. Dit is dus de ideale 
gelegenheid om allemaal onze batterijen nog wat extra op te laden voor de volgende 
vergadering! 
 
 
Zondag 24 juni 
 
Om het scoutsjaar af te sluiten gaan we met de hele 

scouts samen zwemmen. Jullie zijn welkom om 14u 

aan de Warot om dan samen naar Sportoase te rijden. 
Om 16u30 mogen jullie ouders je komen ophalen aan 
het gebouw van Sportoase, na een fijne zwempartij!  
Wat moet je meenemen: zwemkledij en 2 euro voor de 
inkom.  
See you there!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jongverkenners 
 

Zaterdag 2 juni 
 
We spelen het sluipspel vanavond! Aangezien jullie jongens zo goed zijn in 
dingen meesmokkelen, zijn we wel eens benieuwd hoe goed jullie je eigen 
kunnen meesmokkelen! Kom van half 8 tot half 10 (‘s avonds uiteraard) naar 
onze lokalen en vergeet geen centje voor een drankje plus geld voor als je nog 
schulden bij ons hebt 
 

Zaterdag 9 juni 
 
Vanavond is het zo ver. Kampinfo avond! Wij zijn al helemaal klaar voor het 
kamp en willen jullie en jullie ouders graag informeren over onze toekomstige 
avonturen! 
Kom om 20u naar onze lokalen in BEISEM (liefst met een ouder) om goed 
voorbereid te zijn voor het kamp. 
 

Zaterdag 16 juni 
 
Jullie lieve leiding zit op dit moment met bloed, zweet en tranen die stomme 
examens af te leggen dus zal er helaas geen vergadering zijn vandaag. Wij 
wensen jullie ook veel succes met de examens! 
 

Zondag 24 juni 
 
Vandaag gaan we zwemmen! Iedereen mag zijn 
zwembroek eens bovenhalen en wordt om 14u aan 
‘t Warot verwacht om samen naar sportoase te 
rijden. Om 16u30 mogen jullie ouders jullie terug 
komen ophalen aan sportoase zelf. Neem 2 euro 
mee voor de inkom! (ook de ouders die mee willen 
zwemmen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIVERS 

Zaterdag 2 juni 

Zaterdag 2 juni. Een dag met twee gezichten. Een donkere dag in een 

stralende zon. Een droevige clown. Een kleurrijke emo. Een emotionele 

lachbui. Maar omdat het glas bij ons steeds halfvol is, een dag waar we 

ons op verheugen. Het is namelijk de allerlaatste vergadering van het jaar. 

Om af te sluiten gaan we een chill vergadering doen. Eet je buikje dus nog 

niet helemaal rond, want er zullen hapjes en drankjes aanwezig zijn!  

Zak van 19u30 tot 21u30 voor de laatste keer dit jaar af naar de giverlokalen in Beisem, zodat jullie je 

voor de laatste keer nog eens kunnen laten verwennen door jullie welgeliefde leiding!! 

 

Zaterdag 9 juni 

Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk wel weten gaan wij in juli op kamp. Waar is dit kamp? Wie gaat er 

mee op kamp? Hoe gaan we op kamp? Wat nemen we mee op kamp?  

Op al deze vragen krijgen jullie vanavond een antwoord. Kampinfo avond! Neem zeker de mama 

en/of papa mee, zodat ook zij op de hoogte zijn van heel het gebeuren. Om 20u30 worden jullie 

verwacht in Beisem! Moest er door omstandigheden niemand van de familie langs kunnen komen, 

geen ramp, vergeet dan zeker niet een kampboekje te vragen aan een vriend of vriendin of aan ons. 

Op 1 vraag kunnen we alvast het antwoord geven. Op de vraag: ‘Wordt dit het zotste, leukste, 

grappigste, mooiste kamp ooit?’, is het antwoord gewoon simpelweg JA! 

 

Zaterdag 16 juni 

Er resten ons al zo weinig momenten dat we elkaar nog gaan zien voor kamp en dan valt deze 

vergadering ook nog eens weg.. Dju toch, wij zijn er ook van aangedaan! Wel een avond vrij, wat 

betekent dat je al kan oefenen voor het kamp: Zet een tent op in je tuin, stap je schoenen al in met 

een fikse wandeling, oefen je masseerkunsten (want jullie zullen ongetwijfeld de leiding zo veel 

mogelijk willen verwennen op kamp)!! Of leer misschien toch eens is voor de examens! Wat je ook 

doet, het zal jammer genoeg geen avondvergadering van de scouts zijn.. 

 

Zondag 24 juni 

Om het fantastische jaar af te sluiten gaan we met heel scouts Veltem zwemmen. Kom je verborgen 

synchrone zwem skills en je nieuwe duik posities dus showen en kom met zoveel mogelijk givers af! 

We spreken af aan het Warot om 14 uur, waarna we samen naar sportoase zullen rijden. Spreek dus 

goed af met verschillende ouders om te halen en brengen. Om 16u30 mogen de ouders jullie komen 

ophalen in sportoase zelf! Dus om 14 uur aan het Warot, om 16u30 aan sportoase. Neem ook zeker 

2 euro mee! 

 

 

 

 

Hierna willen we nog even kwijt dat we van het jaar hebben genoten en jullie een fantastische groep 

zijn. De sfeer was steeds optimaal, de weekends waren steeds top en jullie deden allen steeds weer 

goed mee. Zalig om aan zo een toffe bende leiding te geven. Voor we helemaal emotioneel worden: 

Nog maar 59 nachtjes slapen tot ons kamp, ik zen al gereed, het mag 59 nachten vroeger komen!! 



 

 

 

 

 

 

  

 


