Zondag 4 november
Jammer jammer jammer, geen vergadering in
Beisem vandaag. Wij zijn volop bezig met frietjes
bakken en balletjes rollen in de Warotzaal in
Winksele. We hopen jullie daar dan ook allemaal
te kunnen bedienen. Op de site vinden jullie, jullie
ouders, grootouders en heel het dorp, de uren
waarop jullie verrukkelijke scoutsmaaltijden
kunnen verorberen.

Zondag 11 november
Deze boodschap vonden we in de kapoenenbrievenbus….

Beste kapoenen,
Zijne majesteit koning Filip en prinses Mathilde hebben jullie hulp nodig. Na vele jaren op de
troon beginnen het goud, het dineren, de balzaal en de kleren te vervelen. Daarom zoeken wij opvolging
zodat hun kinderen niet hetzelfde probleem zullen hebben. Zondag 11 november tussen 14u en 17u zal
een koninklijke afgevaardigde jullie komen testen op eten met mes en vork en paraderen in koninklijke
gewaden, en misschien mag één van jullie dan wel in het paleis gaan wonen.
Hoogachtend
De koninklijke griffier
Zondag 18 november
Vandaag geven wij als leiding de fakkel even door aan de leiding in opleiding. Zij zullen met
jullie meespelen en -ravotten van 14u tot 17u aan de lokalen. Wat deze namiddag zal
inhouden weten wij ook niet, maar dat het leuk wordt is zeker! (En volgende week hebben
jullie jullie favoriete leiding weer voor jullie staan bij het kapoenenlied 😊)

Zondag 25 november
Een onverwachte gast komt onze lokalen bezoeken deze zondag.
Misschien is het een astronaut, misschien is het Mega Mindy,
misschien zijn het Sneeuwwitje en de zeven dwergen of
misschien heeft de Paashaas zich van maand vergist… Wij weten
alleen dat het belangrijk bezoek is en dat onze lokalen niet
versierd zijn, we geen hapjes hebben, er geen rode loper ligt, we
geen liedje geoefend hebben en dat we er dus echt nog NIET
klaar voor zijn. Kom ons dus van 14u tot 17u helpen om deze
onbekende gast een warme welkom te geven!

Zaterdag 1 op zondag 2 december
Dit weekend gaan we meer dan 24u met elkaar doorbrengen! Samen eten, samen spelen,
samen wassen, samen dansen en zingen, en misschien ook een beetje allemaal samen slapen
😊 Voor meer info, zie de volgende pagina!
Dikke smakkerds en tot aan onze lokalen!

Nalou, Mao, Linka, Mali,
Alani, Sia en Joepa

Allerliefste kapoenen en ouders
Het is zo ver! We gaan op ons eerste weekend samen. Het hele weekend lang willen wij ons
in de wondere wereld van de
begeven. Daarom vragen we om een comfortabele
outfit mee te geven (dit kan een jogging, onesie of badjas zijn) en twee knuffels. De knuffels
zullen met heel veel zorg behandeld worden.
Praktisch willen we ook nog het volgende mededelen:
We spreken zaterdag 1 december om 11u af aan de lokalen van Chiro Kampenhout: Hutstraat
41.
Zondag 2 december om 12u mogen de ouders hun moegespeelde, enthousiaste kids terug
komen oppikken.
Voor dat de kapoenen meekunnen, vragen wij om het onderstaande inschrijvingsstrookje
ingevuld door te mailen of mee te geven naar een vergadering. Ook zou een financiële bijdrage
van €20 gestort moeten worden op BE16 7343 9815 2774 met in de mededeling
DROOMWEEKEND ‘NAAM KAPOEN’
Wat neem je best mee op zo’n weekend:
• Slaapzak en matje
• Knuffel
• Pyjama
• Tandenborstel en tandpasta
• Haarborstel
• Handdoek en washandje
• Dikke truien
• Regenkledij
• Extra sokken en ondergoed
• Een comfy outfit
• Twee knuffels
• Een hele grote portie glimlachen 😊
Wij tellen alvast af naar het weekend van onze dromen!
De kapoenenleiding
Ik,
…………………………………………………………………………..
ouder
van
kapoen
……………………………………… geef mijn zoon/dochter toestemming om mee te gaan op
scoutsweekend van 1 tot 2 december. Hiervoor stort ik een bijdrage van €20 op BE16 7343
9815 2774 met in de mededeling DROOMWEEKEND ‘NAAM KAPOEN’.
Ondertekend:

🦄 KABOUTERS

🦄

Zondag 4 november
Liefste dagboek,
Vandaag was het jammer genoeg geen vergadering  want onze
leiding was het hele weekend aan het werken op het
mosselfeest!
Daarom zijn we vandaag met onze mama’s, papa’s, broers,
zussen, oma’s en opa’s allemaal lekkere mosselen gaan eten in
de Warotzaal in Winksele!!
Wist je trouwens al dat je daar ook lekkere balletjes in
tomatensaus en een overheerlijk scoutsbootje kan krijgen? En
dat het hele weekend lang? Keileuk toch??? Ik heb lekker
gesmuld!

Zondag 11 november
Heeyyyy!
Vandaag hebben we ons van 14u tot 17u
ingezet voor het milieu! Want omdat het
kouder is en nog kouder gaat worden vinden
de vogeltjes steeds minder goed eten. Daarom
had onze leiding het idee om vetbollen te
maken! Die hebben we uiteindelijk in het bos
bij onze lokalen omhoog gehangen en we
mochten er ook een paar mee naar huis nemen!
Nu kunnen de vogeltjes weer wat meer smullen in de winter!
Zondag 18 november
Hallokes dagboek!
Normaal bereiden de leiding dus allemaal spelletjes voor ons
voor, maar vandaag had de jin dat voor ons gedaan (zij zijn de
oudste tak van onze scouts), ze hadden echt een super
verrassing voorbereid!
Het was dus jin-stage en we hebben ons weeral rot geamuseerd!
Het ging door aan onze lokalen van 14u tot 17u! Hopelijk is
een van hen volgend jaar ook onze leiding!

Vrijdag 23 - zondag 25 november
Allerliefste dagboek,
Het was eindelijk zover! Ik heb de vorige dagen de tijd van
mijn leven beleefd omdat we eindelijk allemaal samen op ons
eerste scoutsweekend zijn geweest!
Het was mega leuk zo twee nachtjes niet thuis slapen maar wel
met al mijn vriendinnen en mijn super leiding!! We hebben ons
rot geamuseerd!
Alleen jammer dat het nog zo lang is tegen ons volgende
weekend… Ik heb er nu al kei veel zin in!
PS: Onze leiding had ook zo een blad gemaakt voor de ouders
met alle informatie over ons weekend! Ik zal het als
herinnering hier ergens bijvoegen

Zondag 2 december
Liefste dagboek,
Vandaag hebben we ondervonden wie van de kabouters de echte
kauwgom-kampioen is! We hebben gekeken wie de grootste bellen
kan blazen en nog veel meer! En dat allemaal op 3 uur tijd
(14-17u) aan de Beisemburcht hé! Het was dus echt een keileuke
kaugomballenvergadering!!!
Dikke zoenen van jullie lievelingskapoenen,
Sarabi
Rico
Mané

Gisi
Twix

Flora

Jippiejajee wij gaan op weekend!! En alle kabouters mogen mee!! Het wordt kei vet
megacool en we gaan ons echt waar rot amuseren!
We spreken vrijdag 23 november om 19u allemaal af aan het Warot, Hier gaan jullie ouders
het nog geheime adres krijgen en kunnen we allemaal samen naar daar rijden. Eens
geïnstalleerd kunnen we er helemaal invliegen!
Zondag 25 november mogen jullie om 12u terug opgehaald worden door jullie ouders aan
de weekendplaats na een zalig weekend!
Als deze uren nog verander zouden worden laten wij dit jullie zeker tijdig weten op de
scoutssite
Wat mag je zeker niet vergeten?
- Scoutsuniform (aandoen bij vertrek!!)
- Slaapzak & matje/luchtmatras (geen velbed!!)
- Een warme pyjama
- Warme en reserve kleren die eventueel vuil mogen worden
- Proper ondergoed voor 2 dagen
- Regenjas
- Kledij voor een bonte avond
- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, haarborstel, …)
- Kids ID
- Keukenhanddoek met je naam op
- Eventuele medicatie

Wij kijken er alvast keihard naar uit!!!
Sarabi, Flora, Twix, Mané, Rico & Gisi

Inschrijvingsstrookje:
Ik, ……………………………………………………………………, ouder van ………………………………………………….,
geef mijn kabouter de toestemming om mee op weekend te gaan van vrijdag 23 tem zondag
25 november 2018 en stort hiervoor €25 op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872 met
vermelding: ‘kabouterweekend + naam kabouter’.
Handtekening:

Zondag 4 november
Helaas pindakaas, ei pindakaas.. Ik bedoel mosselsaus met
een goei potke friet en wa goei mosselkes of een
scoutsbootje. Ma goei eten voor een democratische prijs,
wat wilt nen mens nog meer in dees dagen. Kom samen met
ons genieten van
te Winksele. See
you there amigossssssss x
Concreet: 3-4 november is het mosselfeest @de warotzaal
in Winksele.

Zondag 11 november
“Ziet em goan ziet em goan, me zen basketsloefkes oan, ziet em goan
ziet em goan, me zen basketsloefkes oan” Vandaag is het
johnnyvergadering! Vraag maar wat raad aan je ouders, haal die
trainingspakken en potten gel van de schap en kom mee jumpen aan
onze discotheek in Beisem van 14u tot 17u!

Zondag 18 november
Hey moedige welpen! Deze zondag van 14u-17u is het een speciale dag, want de
neemt
het namelijk over van ons! Verwacht je maar aan een heus spel vol tactiek en behendigheid!
Wij hopen dat jullie in grote getallen aanwezig zullen zijn @BeisemBurcht, het wordt een
dag om nooit te vergeten! Niet getreurd, ons krijg je gewoon volgende vergadering vol
enthousiasme terug.

Zondag 25 November
Maak je borst maar nat. Smeer je kuiten maar goed in. Doe maar slechte kleren aan, die vuil
mogen worden. Want vandaag is het de enige echte Veltemse Vettige Spelen.

Dit gaat

weliswaar door van 14u -17u aan de Beisem Burcht. Hopelijk mogen we jullie allemaal eens
laten zien wat een scouting betekent, hoe vettiger hoe prettiger…

Zondag 2 december
(Tromgeroffel)…(gespannen blikken)…(zenuwachtig heen en weer bewegen)...(je buur zijn
hand verpletteren met de jouwe)..Jaja we kennen het, allemaal de spanning die we voelen
bij een vergadering. Wat een geweldig gevoel héé!! Daarom is het vandaag
Kom van 14u-17u naar onze
verassingsvergadering @BeisemBurcht!!

Zaterdag/zondag 3/4 november
Dit weekend is het mosselfeest!!! Dus kom allemaal met vrienden en familie
lekker eten ten voordele van de scouts. Helaas is het daardoor geen
vergadering. See u next week xxx

Zondag 11 november
Één tegen allen, en allen tegen één. Vandaag gaan spelen we voor echte
scoutseer, dus kom zeker allemaal af naar de lokalen in Winksele van 14u tot
17u. Vergeet geen 50 cent om iets te drinken op het einde van de
vergadering.

Zaterdag 17 november
Trek allemaal jullie bowlingschoenen aan, want wij gaan vanavond bowlen!!!
We verzamelen om 19u15 aan de lokalen in Beisem, en dan pakken we daar
de bus naar Leuven. Wees op tijd, want de bus wacht niet op jullie. Dan
pakken we rond 21u30 de bus terug naar
Veltem, en zijn we tegen 22u terug. Als je een
buzzeypass hebt, neem die dan zeker mee. Pak
allemaal wat geld mee als je iets wilt drinken
tijdens het bowlen, da’s lekker gezellig!!!

Zondag 25 november
Jonggidsen houden er al eens van om zich op te
maken met make-up, maar dit mag helemaal
niet van de leiding. Nu willen jullie dat toch
doen, dus zit er maar één ding op: smokkelen.
Kan jij make-up verkopen aan vriendinnen
zonder dat de leiding dit doorheeft? Kom dan
naar de lokalen in Winksele van 14u tot 17u. Als
jullie iets willen drinken na een zware dag
smokkelen, neem dan zeker 50 cent mee.

Zondag 2 december
Battle of the sexes!!! In deze vergadering gaan
wij het opnemen tegen de jv’s om te weten te
komen wie het sterkste is. Zeker allemaal komen naar de lokalen in Winksele
van 14u tot 17u, want wij jonggidsen gaan ons toch ni laten doen zeker?
Vergeet geen 50 cent mee te nemen, dan kunnen we op het einde van de
vergadering nog lekker samen iets drinken.

XOXO de jong-gidsenleiding

JONG-VERKENNERS
4 / 11
Jammer, jammer, jammer, we beginnen deze maand direct met slecht
nieuws. Vandaag zal er geen vergadering zijn. Hierdoor heb je wel de tijd
om lekkere mossels/balletjes in tomatensaus/koninginnenhapje/… te eten
op het mosselfeest in de Warotzaal! Vergeet zeker geen dessertje te halen
bij de givers! Tot dan xxxx

11 / 11
Beste dames, vandaag spelen we het grote omgekeerdewereld-spel. Kom daarom allemaal in jullie mooiste outfits,
we verwachten prachtig uitgedoste dames met kleedjes en
eventueel zelf een laagje make-up. Jullie worden verwacht
aan de lokalen van Winksele van 14 tot 17 uur.

18 / 11
18 november, het is weer tijd voor een fysieke proef! We
hopen dat jullie in form zijn want dit is niet zomaar een
fysieke proef. Jaarlijks kost dit voor alle deelnemers bloed, zweet en
tranen. Nog enkele tips, zorg ervoor dat je thuis al wat gestretcht hebt,
goed uitgeslapen bent, goed hebt gegeten etc. Dat de beste moge winnen!
Jullie worden aan de lokalen in Winksele verwacht van 14 tot 17 uur.

25 / 11
Vandaag is het woudloperskeuken. Jullie zullen op
een primitieve manier eten moeten maken. Niet
gemakkelijk maar wel plezant! Een zeer goede
voorbereiding op het kamp! Zeker en vast een
aanrader!!! Opgepast: Jullie worden uitzonderlijk van
11 tot 14 uur aan de lokalen van Winksele verwacht.

2 / 12
Dit is dé dag waar we al heel het jaar naar uitkijken!!!! We kunnen nu voor
eens en altijd bewijzen dat wij beter zijn dan de jogi’s! Kom daarom met de
volle goesting en al je doorzettingsvermogen naar deze onvergetelijke
vergadering van 14 tot 17 uur aan de arena aan de lokalen van Winksele!
We geloven in jullie!

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

Givers
Zondag 03-04/11
Dit weekend is het mosselfeest. Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten zorgen
wij voor de heerlijke desserten. De shiften en wat jullie moeten maken wordt
afgesproken. Nodig zeker de ouders, nonkels, neven, nichten, vrienden en
vriendinnetjes uit om van onze heerlijke desserten te eten en ons kamp te
steunen. Voor verdere info bekijk facebook!!!! Much love

Zondag 11/11
Wie van de givers stapt van voor goed door en wie vanachter wat zachter?
Wie wordt de middenmoter van onze maatschappij en wie echt helemaal het
buitenbeetje? Dit zijn vragen voor later maar toch wouden wij ze al eens
toetsen! Daarom worden jullie blootgesteld aan ons wetenschappelijk
experiment genaamd ladderspel. Ben je zelf benieuwd naar je mogelijkheden
in de toekomst? Kom dan zeker van 14 tot 17 uur naar onze giverlokalen in
Veltem-Beisem.

Zondag 18/11
Het is een eeuwenoud debat
dat nog steeds niet
uitgeklaard is. Daarom zijn
we deze zondag
vastberaden om uit te
zoeken wie het sterkste,
slimste, handigste,… is: de
jongens of de meisjes? Allen
aanwezig is dus de
boodschap want we gaan toch zeker niet zorgen dat de meisjes met hun
meesterlijk brein of de jongens met hun machtige spieren winnen! Dit
weekend gaan we nog eens avondeten met de groep, YESSSS!!!!! We
verwachten jullie dus van 14 tot en met 19 uur op ons strijdveld gelegen in
Veltem-Beisem, see you there! xoxoxo

Zondag 25/11
Deze week zijn er meldingen dat er toch wel zeer bekende celebrities zoals
Kim K, Justin Bieber, Lesly An Poppe… gestrand zijn in ons vredig
boerendorp Veltem-Beisem. De paparazzi heeft daardoor een probleem, ze
draaien namelijk al overuren en hier geraken is ook niet het makkelijkste.
Daarom zullen wij deze taak op ons nemen, maar niet getreurd het is met een
zeer aangename vergoeding. Wil je weten wat deze is kome van 14 tot 17 uur
naar ons mediahol in Veltem-Beisem. XOXO gossip girl

Zondag 02/12
We weten al wie de grootste plant is van de groep maar jullie leiding wil ook
wel eens uitzoeken wie de meeste hersencellen daarboven heeft zitten.
Bereid jullie al vast maar voor
op 1 van de grootste testen
van het jaar: DE SLIMSTE
GIVER TER WERELD! Als ik
jou was zou ik alvast de
laatste weetjes opsnuiven,
tweets analyseren en een
beetje filosoferen over het
leven… Wij , jullie leiding
verwachten jullie van 14 tot
17 uur aan de lokalen van
Veltem-Beisem. Bissous

XXXXX Ellen, Kaatje, Mathilde, Ziggy, Wotan, Merten XXXXX

