
DEUGNIETEN  

 

2-3 november: MOSSELFEEST  
Hier zijn we weer met ons jaarlijkse mosselfeest. In de Warotzaal kunnen jullie de 

lekkerste frietjes van het land proeven samen met een scoutsbootje of met balletjes of 

met lekkere mosseltjes! Neem je mama, papa, broers, zussen, oma, opa en alle andere 

vriendjes mee en geniet van de heerlijke scoutssfeer die daar te vinden is 😊   

See you there!!!   

  

  

 

Zondag 10 november: LEGERVERGADERING 

Deugnieten, vandaag vroeg het hoofd van het leger aan ons, jullie leiding, om nieuwe stoere 

soldaten op te leiden. Het vaderland heeft namelijk nood aan sterke jongens en meisjes. 

Durf je je te wagen aan de opdrachten die jullie moeten doorstaan? Zijn jullie bereid om 

alles te geven, zodat jullie na deze vergadering kunnen bewijzen dat jullie de dapperste 

deugnieten van ’t land zijn? Je wordt van 14h tot 17h verwacht aan de lokalen van Beisem 

waar je in LEGERUNIFORM je legerdienst zal doorlopen.  

 

GEEF ACHT 

 

 
 

  



Zondag 17 november: DEUGNIETEN ALS AFVALRUIMERS 

Liefste deugnietjes, wisten jullie al dat echte helden de aarde redden? Wel, vandaag 

kunnen jullie ook eens de held uithangen! Wij gaan vandaag de aarde redden door aan de 

hand van een kei super mega cool leuk spel afval op te ruimen. Jullie worden van 14h tot 

17h verwacht aan onze Beisemburcht MET FLUOVESTJE. 

 

LET’S SAVE THE TURTLES !!! 

 

Zondag 24 november: DE MOOISTE SPROOKJES VAN BEISEM 

Er was eens een prinses Joepa. Ze was zo mooi en zo gelukkig en zo hard verliefd op prins 

Akela. Hierdoor was een simpele dorpeling Tupa heel jaloers, want zij was ook al verliefd 

op Akela, die haar amper zag staan… Daarom schakelde ze de hulp in van de boze heks 

Sabi. Samen met haar hulpjes Tysko en Floki kon Sabi de prinses Joepa wegtoveren! 

OHNEE WAT NU???? Deugnietjes, jullie worden opgeroepen om van 14h tot 17h aan de 

lokalen van Beisem prinses Joepa mee te helpen zoeken! ALS jullie Joepa vinden, kunnen 

jullie ook nog de enige echte SCHAT van heks Sabi opsporen. 

 

Dikke kussen van de allerleukste leiding van heel ’t land 

Akela, Tysko, Joepa, Tupa, Floki en Sabi 



   WEEKENDBERICHT  

Heb je zin om eens de held uit te hangen? Dingen te doen die thuis niet 

mogen? Aan alle dappere deugnieten: kom dan zeker mee op het mega coole 

SUPERHELDENWEEKEND!!! Jullie worden zaterdag 30 november om 9h 

verwacht aan de lokalen van Wilsele (Albert-Woutersstraat 28) en zondag 

1 december zullen de deugnietensuperhelden om 12h klaarstaan in Wilsele 

om moe, maar tevreden terug naar huis te keren!  

WAT NEEM IK MEE OP WEEKEND: 

✓ Matras of matje, slaapzak en kussen (GEEN VELDBED) 

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)  

✓ Handdoek  

✓ Keukenhanddoek 

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Scouts WVB T-shirt en sjaaltje (aandoen bij vertrek) 

✓ Warme kleren en warme schoenen 

✓ Regenjas  

✓ Kids ID 

✓ Verkleedkleren (in superhelden thema) 

✓ Je goed humeur ☺  

Dappere heldengroeten van de deugnietenleiding!!! 

Aan de ouders: gelieve de medisch fiche in te vullen!       

Tip: het is handig om de naam van uw deugniet in de kledingstukken te zetten, zodat ze 

hun spullen niet kwijtraken. Ook vragen we jullie om de deugnieten GEEN snoep of andere 

lekkernijen mee te geven. Ze krijgen genoeg eten van ons! 

 

Inschrijvingsstrookje 

Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van 

………………………………………………………………………….., geef mijn deugniet de toestemming om mee 

te gaan op weekend van zaterdag 30 november tot en met zondag 1 december en 

stort hiervoor 20 EURO op het rekeningnummer BE21 7360 6237 4603 met de 

vermelding: ‘deugnietenweekend + naam deugniet’.  

Handtekening ouder 

 

 

 



                Kapoenen 

Mmmmmm mosseltjes of nee een scoutsbootje of zou ik misschien toch niet voor de 

balletjes in tomatensaus gaan? Hey kapoentje jullie leiding Tchilla heeft het ZEEEEEEEEER 

moeilijk met de kiezen wat ze zou eten. Misschien kunnen jullie haar helpen. Want denk 

maar eens hoe moeilijk ze het zal hebben als ze ontdekt dat er dessertjes zijn! Zoals jullie 

horen, is het weer tijd voor ons jaarlijks mosselfeest. Kom jullie favoriete jeugdbeweging 

steunen en kom een hapje eten, een drankje drinken en een babbeltje slaan op dit 

topevenement. We verwachten jullie daar! En oooo niet te vergeten ook voor jullie kleine 

spruiten zal er een animatietent aanwezig zijn. Tot dan! Dikke zoen van jullie kapoen,                                               

oei sorry ik bedoel jullie leiding.  

Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee dat is het niet, het is MEEEEEGAAAA  kapoen die je aan de 

hemel ziet! Zijn jullie super kapoenen er klaar voor? Ik hoor jullie niet, zijn jullie er klaar voor??? Want 

dit weekend is ons supermegakrachtig SUPERHELDENWEEKEND!! Vergeet zeker niet voor het weekend 

het strookje dat in de bijlage (onder ‘weekendbericht’) zit in te vullen en af te geven aan de leiding 

voor de datum van het weekend. Want ook al zijn jullie superhelden, de toestemming van de 

mama/papa is altijd belangrijk. ;)  

 

Samson: Maaaa Gertje kijk eens! Er is een speciale brief in onze brievenbus gekomen.  

Gertje: Ooh Samson is dat serieus? Van waar komt de brief?  

Samson: Hier staat dat hij komt van de Kapoenen van de scouts WVB.  

Gertje: Amai seg, dat is speciaal! Ik zal hem eens voorlezen:  

Beste Samson en Gert,  

Wij zijn de kapoenen van de scouts Winksele, Veltem-

Beisem. Wij zijn zeer grote fans van Ketnet.  Wij willen 

aantonen dat wij de grootste ketnetkenners zijn van het 

land. Daarom nodigen wij jullie uit op onze speciale 

ketnetvergadering. Hier zullen we jullie tonen hoe goed wij 

jullie kennen. Maar ook hoe een grote fans wij zijn.  

Hopelijk  zien we jullie op zondag 17 november aan onze 

scoutslokalen in Beisem. Deze uitnodiging is geldig van  14 

tot en met 17 uur. Hopelijk zien we jullie daar. 

Met vriendelijke groeten en dikke knussen (knuffels en 

kussen) van de kapoenen!! 

PS. Verkleden in je grootste 

Ketnetidool mag je zeker doen!  

 



GEEEEEEEF acht!  

En hup 1.2.3 en hup 1.2.3 

Begin alvast maar te pompen en haal die spierballen maar naar boven, want vandaag gaan we kijken 

of jullie klaar zijn om de nieuwe soldaatjes van het leger te worden. Denk je dat je klaar bent om deze 

ultieme test te doorstaan?  Kom allemaal in jullie leger outfit naar onze kazerne gelegen in Beisem. 

We verwachten jullie van 14 tot 17 uur om een opleiding te volgen om nooit te vergeten.  

Een vuist en een schouderklopje van jullie kapiteins!  

Vandaag zullen we eindelijk weten wie het sterkste geslacht is op aarde. Zijn het de mooie 

strijdlustige meiden? Of zijn het de oogverblindende krachtige jongens? Dat zullen we weten te 

zeggen exact om 17 uur aan de strijdkring gelegen in Beisem. Zoals jullie wel door zullen hebben, 

meisjes en jongens, houden we vandaag de grootste strijd oooooiiit tussen de jongens en de meisjes. 

Strek je benen al maar goed uit, schud je polsen los en draai een paar rondjes met je hoofd. We 

verwachten jullie allemaal van 14 tot en met 17 uur in onze strijdkring aan de lokalen van Beisem. 

Tot dan trotse strijders! 

 

30  dikke smakkers XXXXXXXXXXXXXXX van jullie leiding XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEEKENDBERICHT:  SUPERHELDENWEEKEND!!  

Heb je vliegkrachten, kan je onzichtbaar worden of kan jij levens redden? Dan ben jij de 

uitverkorene om ons te komen helpen.  Breng de superheld in je naar boven want we zullen 

jullie allemaal nodig hebben om er een topweekend van te maken. We verwachten jullie 

zaterdag 9 november allemaal in jullie superhelden outfit aan onze scoutslokalen in Beisem 

om 11 uur, waar ook ons superheldenweekend zal doorgaan. Zondag 10 november om 12u 

mogen jullie ouders je komen ophalen om moe, maar voldaan terug naar huis te gaan.   

Ook een superheld moet weten wat mee te nemen op het superheldenweekend. Daarom dit 

klein geheugensteuntje. 

• Matras/matjes, slaapzak en kussen. (geen veldbed)  

• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, zeepje,…)  

• Handdoek 

• Keukenhanddoek 

• Pyjama en de daarbij horende superknuffel  

• Ondergoed en sokken  

• Pantoffels/ teenslippers voor binnen 

• Warme kleren en warme schoenen  

• Kleren die vuil mogen worden (scoutskleren)  

• Regenjas 

• Verkleedkleren (in superhelden thema)  

• Je superkrachten  

Voor de grote ouders van onze kleine superhelden:  

Gelieve de medisch fiche zeker in te vullen voor het weekend!      

Tip: het is handig om de naam van uw kapoen  in de kledingstukken te zetten, zodat ze hun 

spullen niet kwijtraken. Ook vragen we jullie om de kapoenen  GEEN snoep of andere 

lekkernijen mee te geven. Ze krijgen genoeg eten van ons! 

 

Inschrijvingsstrookje 

Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van 

………………………………………………………………………….., geef mijn kapoen de toestemming om mee 

te gaan op weekend van zaterdag 9 november tot en met zondag 10 november en stort 

hiervoor 20 EURO op het rekeningnummer BE16 7343 9815 2774 met de vermelding: 

‘kapoenenweekend  + naam kapoen’. 

Handtekening ouder 

 

 



Kabouters 
 

Zaterdag en zondag 2-3 november 

Het is weer van dat, dit weekend is het weer ons jaarlijks mosselfeest! 

Neem jullie ouders, vrienden, familie en buren maar mee om te smullen 

van de lekkerste mosselen, de verrukkelijkste scoutsbootjes en de 

smakelijkste balletjes in tomatensaus die voor jullie worden geserveerd 

in de Warotzaal in Winksele.  

Zondag 10 november                                                                                                                                                              

Hey liefste kabouters, of moet ik zeggen VSCO girlsss… Sksksk 

and I oop, ja hoor jullie horen het goed, vandaag is het VSCO-

vergadering! We meeten van 14u-17u in de Beisemburcht. Neem al 

jullie scrunchies en andere typische VSCO spulletjes maar mee. 

Geen probleem als je nog niets hebt want jullie gaan allemaal als 

echte VSCO-girls naar huis.  

See you then xxx 

Zondag 17 november 

Jo boys, vandaag verwachten we jullie van 14u-17u in de Beisemburcht 

als echte jongens. Doe allemaal jullie stoerste kleren aan en bereid 

jullie spieren al maar voor, want vandaag is het de enige echte 

vermoeiende maar super toffe jongensvergadering!  

 

Zondag 24 november  
Vandaag gaan we een reis rond de wereld maken! Helemaal van Afrika tot 

Amerika en naar nog veel meer super toffe plaatsen. We verwachten jullie 

van 14u-17u in de Beisemburcht, wees zeker op tijd zodat we het vliegtuig 

naar de eerste bestemming zeker niet missen… En natuurlijk is het 

geweldig als jullie allemaal kleren van jullie favoriete land aanhebben! 

 



Zondag 1 december 

IK ben megaaa Mindy, megaaa Mindy, ‘k ben een echte 

superheld die elke boef op aarde velt!!’ Vandaag is het 

superhelden vergadering… Kom allemaal verkleed als Superheld 

naar de lokalen van Beisem van 14-17u, want het belooft een 

geweldige dag te worden! Samen zoeken we uit wie van ons de 

beste skills van een superheld heeft, spannenddd!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Heel veel kusjes van jullie leiding, 

 Roeni, Filou, Souleyman, Alani, Mara, Kuvo en Lichu XXXX 



WELPEN 

Weekend 2 en 3 november 

Dit weekend helaas GEEN VERGADERING, maar jullie kunnen wel 

samen met jullie ouders komen genieten van de beste balletjes en 

mosselen van Winksele en omstreken. Al dit lekkers is te vinden in de 

Warotzaal te Winksele! 

Zondag 10 november 

I wanna be, the very best, no one ever was! To catch them is my real test, to train them is my cause. 

POKéMON, gotta catch them all!!!!!! Ja jullie hebben het waarschijnlijk wel al door, maar we spelen 

vandaag HET GROTE  SPEL!! Zet jullie pet maar omgekeerd, 

kies jullie lievelingspokémon uit, en maak jullie klaar om de beste 

pokémontrainer van het hele bos te worden! De ultieme test is van 14u-17u 

aan onze lokalen.  

Zondag 17 November 

Ramp o ramp! Er is een moord gepleegd in het welpenlokaal! De politie is 

op zoek naar de dader, maar tevergeefs. Wij hebben dan voorgesteld om 

de welpen te helpen in het onderzoek, en ze vonden dit een waanzinnig 

goed idee! Haal de innerlijke Sherlock Holmes in jullie boven, en kom ons 

en de politie helpen om dit MYSTERIE OP TE LOSSEN! 

De politie wilt dat jullie komen helpen van 14u-17u in onze lokalen!  

Weekend van 22-23-24 Nov 

JOOOOEEEEEPPPIIIEEE!!!!! We gaan eindelijk op ons eerste weekend!!!! Lees zeker het 

weekendbericht dat jullie achteraan de activo kunnen vinden!! 

Zondag 1 December 

Bah, het is weer bijna winter, het is koud en miezerig, het is vroeg donker en o zo winderig. Gelukkig 

is er nog altijd de scouts om ons warm te houden! Vandaag gaan we onszelf zo warm maken dat we 

het liefst van al in de regen zouden gaan staan om af te koelen!! En de beste manier om dit te doen is 

natuurlijk sport!!! Daarom spelen we vandaag de allereerste PARALYMPISCHE SPELEN: Beisem 

2019!!! Kom van 14u-17u naar onze lokalen  om de bewijzen dat jij de allerbeste atleet van de 

welpen bent!!! 

 

Kusjes en lekjes van jullie leiding 

Pipa X Ouzo X Rico X Pluto X Flora X Mundi 



WEEKENDBERICHT 

Aangezien ons lieftallige Veltem soms toch nog wat als boerendorpje beschouwd wordt, hebben we 

besloten dit vooroordeel voor één weekend volledig te omarmen! De boeren hebben we al, in de 

vorm van onze welpen, maar de boerinnen zijn nog zoek! Kom dus allemaal mee op weekend om 

jouw boerin te vinden! We starten ons boerenweekend vrijdagavond 22 november om 19u aan de 

Warot, van waaruit we carpoolen naar onze weekendplaats! Jullie kunnen jullie welpen moe maar 

voldaan komen ophalen 24 november om 12u op de weekendplaats!  

Aangezien wij boeren soms nogal vergeetachtig zijn door met onze kop in een baal hooi te zitten, 

geven we hierbij mee wat een goede boer zoal meeneemt op weekend! 

 Verkleedkleren (aandoen bij vertrek) 

 Kids ID (afgeven aan takleiding bij vertrek) 

 Slaapzak + matje/luchtmatras (best op voorhand eens checken op gaatjes, onze arme 
boerenruggen liggen na een harde dag werk op het veld liefst wat comfortabel!) 

 Pyjama 

 Ondergoed/sokken voor 2 nachten 

 Scoutsuniform 

 Warme/reserve kledij die eventueel vuil mag worden 

 Regenjas 

 Toiletgrief (tandenborstel, tandpasta,…) 

 Keukenhanddoek met je naam op 

 Eventuele medicatie 

 Goed humeur ☺ 

 Wat nemen we niet mee: GSM, Snoep, Nerf geweer en dergelijke. Jullie welpen zijn in goede 
handen!! 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ouder van 

………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

geef mijn welp de toestemming om mee te gaan op weekend van vrijdag 22 november tot en met 

zondag  24 november en stort hiervoor 25 euro op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872 met 

de vermelding “welpenweekend+naam Welp” 

 

Handtekening ouder 

 

 

 



                                    

 

Zaterdag en zondag 2-3 november 

Zoals jullie wel weten hebben we dit weekend geen vergadering want 

het is mosselfeest!! Kom allemaal smullen om onze scouts te steunen 

en vergeet zeker niet al je vrienden, familie en buren mee te nemen!! 

TOT DAN ☺ 

 

Zondag 10 november 

Hoewel de herfst al écht begonnen is, dacht de leiding deze vergadering het zomerse 

gevoel eens helemaal terug te halen! We gaan het grote MOCKTAILSPEL spelen!!!! Kom 

allemaal naar onze lokalen in Winksele van 14u tot 17u en vergeet je zomerse mood niet 
☺ 

 

  

 

Zondag 17 november 

Deze zondag spelen we een megavet JOGI-dorpsspel! We spreken af om 14u aan onze 

keet. Kom zeker met de fiets, dat is belangrijk voor het spel! C u there xxxx (vergeet 

geen 50 cent voor een drankje ;)) 

 

Zaterdag 23 november 

Vanaf vanavond beginnen onze avondvergaderingen. En tonight is 

MOVIE NIGHT! Kom allemaal met een dekentje en warme sokken 

naar onze lokalen in Winksele en dan maken we er gezellige avond 

van!! Jullie zijn welkom vanaf 19u30 en om 21u30 mogen jullie 

huiswaarts keren. Xxx (vergeet geen 50 cent!) 

 

Zaterdag 30 november 

Deze zaterdag avond gaan we vullen met klassiekers, we organiseren namelijk een 

spelletjesavond, JEEEJ!! Ganzebord, mens-erger-je-niet, cluedo, … niets zal ontbreken! 

Aarzel zeker niet om zelf ook spelletjes mee te nemen!! Neem ook 50 cent als jullie een 

drankje willen. Afspraak in Winksele van 19u30 tot 21u30, xoxo 



 Zaterdag 7 december 

Zie ginds komt de stoomboot van Spanje weer aan, hij brengt ons 

Sint-Nicolaas helemaal naar ons lokaal … JA HOOR onze lieve oude 

vriend komt ons deze zaterdag een bezoekje brengen! Kom hem dag 

zeggen in onze lokalen in Winksele van 19u30 tot 21u30 . Vergeet geen 

50 cent xxx 

 

 

 

 

 

 

            Heel veel liefs van jullie leiding, Xxxxx 

                                    Emma, Thomas, Eva, Folke, Kaat, Michiel & Amber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jongverkenners 

Weekend 2-3 november 

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 mosselen/balletjes in 

tomatensaus/koninginnenhapje/… te eten op het mosselfeest in de Warotzaal! Vergeet zeker geen 

dessertje te halen bij de givers! Tot dan xxxx 

Zondag 10 november 

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. 

Zondag 17 november 

De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit de 

hooglanden van Schotland. Nog steeds worden er ieder jaar Highland Games gehouden, 

tegenwoordig ook buiten Schotland. Het grootste Highland Games-

evenement wordt jaarlijks gehouden in Grandfather Mountain in 

Noord-Carolina (Noord-Amerika). De Highland Games omvatten 

onder meer zware atletische wedstrijdonderdelen.  

Maar vandaag zijn het olympische spelen! Dus kom om 14u naar de 

lokalen in Winksele. Om 17u mogen jullie hopelijk met een medaille 

naar huis. 

Weekend 21-22-23 november 

EEEEEEEEEEEEEEEEJ WEEKEND! Lees zeker het weekendbericht dat jullie vinden onder de activo!  

Zaterdag 30 november 

Vanavond is onze eerste avondvergadering!!! Hoe kunnen we deze eerste legendarische avond 

beter inzetten dan met een goede film? Kom om 19u30 naar de lokalen in Winksele. Om 21u30 

mogen jullie weer naar huis. ( vergeet zeker geen 

50 cent voor een drankje, de snacks zijn op onze 

kosten!!) 

 

 

 

Ne stevige linker, Toinne, Eva, Paulien, Mikzak, Wakke, 

Merel en Jille 



WEEKENDBERICHT 

We gaan op ons eerste weekend naar zee! Het thema is Harry Potter dus neem jullie toverstok 

en jullie bezem maar mee op de Hogwarts express. 

Verdere informatie wordt nog via mail naar jullie ouders gestuurd.  

Stuur het inschrijvingsstrookje vóór zondag 10 november door naar jongverkenners@scoutswvb.be 

of eva.lameire@gmail.com. 

 

MEENEEMLIJST: 

✓ Matras en slaapzak 

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, 

kam…) 

✓ Keukenhanddoek 

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Uniform (aandoen bij vertrek) 

✓ Zaklamp 

✓ Warme kleren  

✓ Regenjas 

✓ Warme schoenen  

✓ Kids ID 

✓ Verkleedkleren (Harry Potter gerelateerd) Doe zeker jullie best want de leiding zal 

ook helemaal in thema zijn 😊  

✓ Je goed humeur 

 

 

 

__________________________________________________________________________________           

Inschrijvingsstrookje 

Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van 

……………………………………………………………………………….., geef mijn jongverkenner de 

toestemming om mee te gaan op weekend van vrijdag 21 november tot en met zondag 23 

november en stort hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE15 7344 1110 7530  met de 

vermelding ‘JV-weekend + Naam JV’. 

Handtekening ouder 

 

 

 

 

mailto:jongverkenners@scoutswvb.be
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GIVERS 

2-3 november: MOSSELFEEST 

Dit weekend is het geen vergadering maar mosselfeest! 

Net als de voorbije jaren zorgen wij met de givers ook dit 

jaar voor heerlijke zelfgemaakte desserts. Nodig zeker 

familie, vrienden, buren, favo-leerkrachten,... uit om van 

onze desserts te komen proeven aangezien de winst naar 

ons fietskamp gaat! Verdere info komt later op facebook! 

 

Zondag 10 november: Cluedo 

Wie heeft het gedaan, dat is de hamvraag van 

vandaag? Kom het ontdekken van 14u – 17u aan 

de scoutslokalen natuurlijk!  

 

 

Zondag 17 november: De smaakpolitie 

Haal je beste kookkunsten maar al boven. Want 

vandaag zal je de smaakpolitie moeten overtuigen. 

Wie is de nieuwe Jeroen Meus en wie kan er niet 

meer klaar maken dan Aiki noodles? Zeker komen 

van 14u tot 19u aan de lokalen. 

 

Zaterdag 23 november: Casino 

My name is Bond, James Bond. Ik drink graag 

martini’s in een fancy casino. Vanavond bevindt mijn 

lieveling casino zich in het mooie Veltem. Het casino 

opent de deuren om 19u30 tot 21u30. Allen 

welgekomen.  

 

 



Zaterdag 30 november: Filmpke 

Filmpke, chipske en ne koude coca. Dat is de 

perfecte module voor een geslaagde filmavond. Er 

komt een poll op de Facebook pagina om te zien 

welke film we gaan kijken. Hou dit dus  zeker in de 

gaten! De film start om 19u30 en eindigt om 

21u30.  

 

 

 

 

Kusjes en lekjes van je leiding xoxo 

 


