KAPOENEN
Zondag 10 maart

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
Carnaval!
We
verwelkomen dus geen kapoenen maar
een verzameling van dieren en
sprookjesfiguren, beroepen en celebrities
om 14u aan onze lokalen!
Zondag 31 maart
Al al al ik at een
kauwgombal

Helaas pindakaas, vandaag is er geen
vergadering…. De leiding gaat op
weekend. We zien jullie hopelijk
volgende week!!

Zondag 17 maart
Vandaag is het grote
LEIDINGWISSEL, jullie
krijgen voor één keer eens
andere, ervaren leiding
die staan te springen om
zich met jullie te komen
amuseren!!

Eel eel eel ik verzamel er
heel veel
Ol ol ol we hebben heel
veel lol
Oen oen oen wat moet ik
hier nu mee doen?
Ing ing ing help jij de
leiding?
Ee ee ee kom naar Beisem
om twee
24 maart
Ineens is heel de wereld zwart
en wit, hoe brengen we terug
kleur in ons leven? Kom om
14u naar onze lokalen.

Weekend!!!
Wihawoehoe! Jeejjippiejeej! Tof toffer tofst!
We gaan naar het lokale kippenhok van Tielt, de plaatselijke jungle, het dorpkonijnenhok, de
gemeentelijke leeuwenkooi, kortom WE GAAN OP DIERENWEEKEND!! Alle gevleugelde, geschubde,
gestreepte of donzige dieren zijn welkom! Vrijdag 5 april worden jullie om 20u
verwacht aan de chirolokalen van Tielt (wij als dierenfans zijn nogal begaan met
het milieu en moedigen carpoolen dan ook zeker aan). Het adres is Ralisweg 2b
3390 Tielt-Winge. Zondag zullen de dieren dan om 12u klaarstaan om moe maar
tevreden terug naar hun huis te keren.
Om deel te nemen aan dit weekend moeten volgende zaken in orde zijn
1. Het inschrijfstrookje moet vóór 27 maart ondertekend bij een leiding binnengebracht worden,
dit kan persoonlijk na een vergadering of ondertekend via mail.
2. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro en moet vóór het weekend start
gestort worden op BE16 7343 9815 2774 met in mededeling
DIERENWEEKEND + NAAM VAN DE KAPOEN.
3. De valies moet goed gevuld zijn met
proper ondergoed en propere sokken
speelkleren
slaapzak en bedje
wasgerief en pyjama
noodzakelijke medicijnen
een keukenhanddoek en kids-ID
ook dierenkleren of -knuffels zijn welkom op dit dierenfestijn!
Je mag je zakgeld en eigen snoepjes thuislaten, wij zorgen voor al het nodige.
Wij hopen alvast dat we met een even enthousiaste bende kunnen vertrekken als vorige keer!
Een dikke dierenpoot
Van de kapoenenleiding

Ik, ………………………………………………………………………….. ouder van kapoen ……………………………………… geef
mijn zoon/dochter toestemming om mee te gaan op scoutsweekend van 5 tot 7 april. Hiervoor stort
ik een bijdrage van €25.
Ondertekend:

KABOUTERS
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 supertof vinden als jullie allemaal een snijplank
en een mesje zouden meehebben!

Zondag 10 maart
Ohnee zeg dat het niet waar is hé! ’t Is geen vergadering vandaag
want jullie leiding is zelf op weekend! Wij gaan jullie alvast heel erg
missen en kijken dan ook superhard uit naar de volgende keer dat
we jullie terug gaan zien!

Zondag 17 maart
Ook vandaag gaan we elkaar moeten missen want we doen is lekker speciaal. Wij gaan
allemaal bij andere takken staan en dus komt er voor 1 vergadering andere leiding met jullie
spelen. Het is dus leidingswissel van 14u tot 17u aan onze lokalen! Niet getreurd, dit gaat
mega tof worden en vanaf volgende week is het terug aan ons ☺

Zondag 24 maart
Oef! Vandaag gaan jullie ons niet moeten missen en zullen wij
jullie allemaal superhard nodig hebben. Dit om eindelijk te
kunnen bewijzen dat wij, de kabouters, duidelijk beter zijn dan de
welpen. Kom dus zo voltallig mogelijk af om 14u naar de
Beisemburcht voor de enige echte battle of sexes. Om 17u
kunnen we als echte winnaars terug naar huis gaan.

Zondag 31 maart
Morgen is het 1 april, daarom wagen we ons vandaag aan het enige, echte 1-aprilspel!
Voelen jullie de spanning ook al hangen? Want wat dat allemaal exact inhoudt, zullen enkel
zij te weten komen die geen schrik hebben voor wat flauwekul en uitdaging. Wat zou het toch
zijn dan? Kom het allemaal te weten van 14u tot 17u aan onze keet!

Zondag 7 april
Na onze overwinning op de welpen en onvergetelijke wereldreis
met de jin zijn we nu helemaal klaar om de wildernis in te
trekken. Daarom spreken we om 14u af aan de ingang van
Bertembos (thv Bosstraat 290, wegje bevindt zich aan de
linkerkant als je uit Veltem komt, vlak voor de Y-splitsing). Na ons
nog eens goed uitgeleefd te hebben tijdens ons bosspel mogen
jullie ouders jullie hier om 17u weer komen halen!

Kusjes en lekjes van Twix, Sarabi, Mané, Gisi, Flora
& Rico
PS: Wij gaan op weekend van 26 tot 28 april! Meer info hierover volgt in de volgende activo!

Zondag 3 maart

Zijn de beste van heel
Beisem en omstreken
xoxoxoxoxoxoxoxoxo

Het hoeft niet altijd vettig of stevig te zijn he, daarom hebben we gedacht aan een
namiddagje rustig breien. Oke nee dat wordt een foute boel. Maar vandaag is het namelijk
‘Gast-Doe-Lekker-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.

Zondag 10 maart
Helaas pindakaas, dit weekend hangt in een droevige waas, want wij zijn op leidingsweekend
en er is dus GEEN VERGADERING vandaag. Tot volgende week!! Of niet?

Zondag 17 maart
Potverdomme, nu is het leidingswissel, leiding van andere takken gaan een ubercoole
vergadering organiseren voor jullie. Kom allemaal naar de lokalen van Beisemburcht van 14u
tot 17u. Wij zijn er weer volgende week x, beloofd deze keer!

Zondag 24 maart
Aha, eindelijk nog eens een goeie, ouwe vergadering. Of dan toch weer niet? Bericht van de
kabouterleiding: Waar is de meisje? HIER IS DE MEISJE!! Vandaag spelen we supercool,
gemaanvet, gefermenteerd superspel, met de kabouters en welpen tesamen! Kom laten zien
dat de welpen de beste zijn @ Beisemburcht van 14u tot 17u.

Zondag 31 maart
Van Clouseau: “Jij geeft me vonken en vuur, gevaarlijk maar van lange duur! Jij geeft me
verlangen en trouw, bij jou zijn is de kick die ik echt wou!” tot Johnny Cash: “I fell into into the
burning ring of fire, I fell down down down down into the deepest fire. And it burns burns
burns burns the ring of fire, the ring of fire.” zien we één gemeenschappelijk thema, nl.
VUUR! Vandaag is het de volledig veilige en verantwoorde vuurvergadering, van 14u tot 17u
aan onze keet in Beisem.

Zondag 7 april
Een mythe noemen sommigen hem, een legende zeggen anderen. Na jarenlang Winksele
onveilig gemaakt te hebben, zou hij nu ook Veltem-Beisem in het vizier hebben… Niemand durft
zijn naam uit te spreken uit schrik, vandaar zijn talloze bijnamen. Vandaag is het
bliblabluhvergadering!! Wat dat inhoudt moet je zelf maar komen ontdekken aan onze lokalen
van 2 tot 5. Ps. Verkleed komen in Pierre Cardin, dat is eeuwig respect van jullie lieve leiding x

Stevige zoenen van jullie leiding, i.v.v. coolheid (veel naar weinig)
Rizla – Ubi – Lona – Rollo – Twix – Ouzo – Krawiki

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!!!

Zondag 10 maart
Ohnnnneeee…. Vandaag is het geen vergadering, de leiding gaat namelijk op
leidingsweekend dit weekend. Maar niet getreurd, volgende week staan we
weer op post. C U next week x

Zondag 17 maart
Deze week is het leidingswissel, enkele leiding van andere takken gaan een
megatoffe vergadering organiseren voor jullie (natuurlijk niet zo tof als de
vergaderingen van de jonggidsenleiding 😉). Kom allemaal naar de lokalen in
Winksele van 14u tot 17u. Wij zijn er weer volgende week x

Zondag 24 maart
Er is een moord gebeurd in Winksele, en wij
moeten dat oplossen. We gaan dus heel het dorp
moeten afspeuren naar de dader. Kom daarom
allemaal met de fiets om je gemakkelijk te
verplaatsen naar de lokalen in Winksele van 14u
tot 17u. Breng allemaal je scherpste verstand
mee om de moordenaar te vangen, en vergeet
geen 50 cent om achteraf iets te drinken.

Zondag 31 maart
Allemaal instappen, want vandaag vertrekken we op reis rond de wereld. We
zullen kennis maken met allerlei verschillende culturen. We stijgen op aan
onze eigen luchthaven in Winksele om 14u en we zullen terug zijn om 17u.
Vergeet geen 50 cent!!!

Xxx de jogi-leiding

JONGVERKENNERS

Vrijdag 1 / 3 – zondag 3 / 3
WEEKEEEEEEEND
Verdere info hierover staat in de vorige activo.
Wij kijken er alvast naar uit xxxx

Zondag 10 / 3
Dit weekend is de leiding helaas op leidingsweekend…. Ja inderdaad,
enorm jammer! We gaan jullie missen x Nu kunnen jullie wel even uitrusten
na het vermoeiende weekend van vorige week, positief in het leven staan
is de boodschap.

Zondag 17 / 3
Het zit even niet mee…. We gaan jullie wéér moeten missen deze week
want het is leidingswissel. We weten dat het moeilijk zal zijn maar probeer
braaf te zijn bij de andere leiding!!!! Ze zullen jullie opwachten aan de
lokalen in Winksele om 14 uur en de vergadering duurt zoals anders tot 17
uur. Veel plezier!!!

Zondag 24 / 3
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!

Zondag 31 / 3
We hebben vernomen dat het voor jullie examens zijn
dus lijkt het ons geen slim plan om de cyclocross op
dit moment te doen. We vervangen dit door een groot
paasspel!!!!! En het zal niet gewoon makkelijk eitjes
zoeken zijn, kom daarom vol energie en goede moed
naar deze vergadering als pauze tijdens het leren! We
zien jullie aan de lokalen in Winksele van 14 tot 17
uur. Tot dan!

Zondag 7 / 4
Vandaag hebben we de kans om voor 1 keer in het sensationele spel te
duiken dat we ieder jaar met veel genoegen en vol spanning volgen op ons
beeldscherm. Ja, uiteraard gaat het over ‘DE MOL’. Jullie zullen tactisch,
slim, dapper, …. moeten zijn én uiteraard
zal er doorzettingsvermogen vereist zijn!
Want vergeet niet, de mol zal uiteraard
altijd klaar zijn om jullie te dwarsbomen.
We verwachten jullie aan de lokalen in
Winksele van 14 tot 17 uur!!!

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

GIVERS
Vrijdag 1- zondag 3 maart
Jaja jullie zien het goed, een megavet weekend staat voor
jullie gepland. Haal de Johnny 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!
PS: Het inschrijvingsstrookje vind je in de activo van
februari!!!

Zondag 10 maart
Helaas is het deze week geen vergadering. Na ons
weekend van vorige week kunnen jullie de rust wel
gebruiken. Omdat jullie nu geen invulling hebben
voor de zondag is hiernaast een mooie kleurplaat,
ENJOY. Maar niet getreurd binnen 2 weken staan
we klaar om jullie terug met open armen te
ontvangen. Dikke bezen van jullie leiding XXXX

Zondag 17 maart
Vandaag is het leidigswissel! RARARA wie wordt
jullie leiding voor deze week? Dat we het zelf
ook niet weten. Wat we wel weten is dat ze
sowieso een vet spel voor jullie in elkaar
gestoken hebben. Het zal wel nooit zo leuk zijn
als onze vergaderingen, maar ja dat is ook
moeilijk te evenaren he… pak ze niet te hard
aan, knufjes van jullie leiding! Oo ja ze
verwachten jullie van 14 tot en met 17 uur aan
onze giverlokalen.

Zondag 24 maart
Deze week is het WOUDLOPERS KEUKEN, haal de
innerlijke kok(in) dus maar naar boven. Aangezien we
gaan flaters willen op kamp bij de kookwedstrijd mogen
jullie deze vergadering jullie kookkunsten al eens
verfijnen. Aangezien het dus met eten is spreken we op
een ander uur af, namelijk van 11 uur tot en met 14 uur.
Hope to see you then

Zondag 31 maart
Doe vandaag vooral niet je beste kleren aan. Het is
namelijk een van de meest traditionele
vergaderingen van de scouts. Vandaag spelen we
de enige echte vettige spelen. Zet da badje maar
klaar want proper kom je zeker niet terug!
Bissous xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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