Beste ouders en sympathisanten,
Op zaterdag 5 en zondag 6 november 2022 gaat ons jaarlijkse mosselfeest opnieuw
door in de Warotzaal in Winksele. Eten kan je op zaterdagavond, zondagmiddag en
zondagavond. Voor ieder wat wils: mosselen, balletjes in tomatensaus, scoutsbootje,
..
De jin zal hier aanwezig zijn met een tombola ten voordele van hun buitenlands
kamp. De jongjinners verzorgen het dessertenbuffet. Ook zullen gele T-shirts en
sjaaltjes verkocht worden, zowel nieuw als tweedehands.
Hopelijk tot dan!
Scoutsige groet,
De
(groeps)leidingsploeg

Scouts Winksele Veltem Beisem

MOSSEL

FEEST
Warotzaal Winksele
5-6 november 2022
Zaterdag 5 van 17u tot 21u
Zondag 6 van 11u30 tot 14u
van 17u tot 19u

Verantwoordelijke uitgever: Klara Vansteeland, Hoogveldstraat 26, 3020 Herent

Kapoenen
Zaterdag 17 september
Na een veel te korte zomer is het tijd om terug naar school te gaan.
MAAAAARRR er is geen reden om verdrietig te zijn, want dit betekent
dat je terug naar de scouts mag gaan JEEEEEEEEJJJ!!!! Zaterdag 17/09
worden jullie verwacht aan de kerk van Winksele voor de jaarlijkse
plantjesverkoop. We vliegen erin om 9 uur, dus kom zeker op tijd! Om
12 uur mogen jullie hier terug opgehaald worden. Wij kijken er al naar
uit jullie terug te zien.

Zondag 25 september
Zijn jullie klaar om jullie leiding te leren kennen? Wij zijn alvast
enorm benieuwd om jullie allemaal te leren kennen! Zondag 25
september om 14 uur is het aan de lokalen van Beisem (het
adres kan je op onze website vinden). Om te weten komen wie
wij zijn, gaan jullie een hele reeks aan leuke spelletjes mogen
doen. Spanneeend… De ouders zijn natuurlijk ook welkom voor
een hapje en een drankje bij het jincafé!!!

Zondag 2 oktober
Nu jullie eindelijk weten wie jullie leiding is, is het hoog tijd om elkaar een beetje
beter te leren kennen! Wat is jouw lievelingskleur? Wie houdt er allemaal van frietjes
en ijs? Jullie mogen naar de lokalen in Beisem komen van 14u tot 17u om dit
allemaal te ontdekken!

Zondag 9 oktober
Helaaaaaas pindakaaaaas vandaag geen scouts… Jullie leiding is op
planningsweekend om een jaar vol spetterende activiteiten voor
jullie te plannen! Gelukkig zijn we er volgende week weer met super leuke spelletjes.

Zondag 16 oktober
3,2,1… start!!!! Start al maar met stretchen, want vandaag is
ons terrein omgetoverd tot een grote sportarena. Maak je borst
maar nat voor de Olympische spelen. Al onze kapoen ATLETEN
worden van 14 uur tot 17 uur in Beisem verwacht. De gouden
medailles liggen al klaar!

Zondag 23 oktober
Wij hebben een mysterieuze brief gekregen waarin staat dat er
een geheime schat op ons scoutsterrein verstopt is. Het enige
probleem is dat we niet weten wie dat heeft gedaan, wanneer
het is verstopt en waar ze ligt. Wil je ons helpen met deze schat
te vinden? Dan moet je zeker komen van 14 uur tot 17 uur naar
ons terrein in Beisem.

Zondag 30 oktober
Vandaag gaan we testen wat al jaren lang onderzocht wordt. De
ultieme wedstrijd om te zien wie er het sterkst is; de jongens of de
meisjes? Als je wilt tonen dat de jongens of de meisjes het sterkste
zijn, dan mag je, best opgewarmd, van 14 uur tot 17 uur naar ons
parcourscircuit komen in Beisem.

Groetjes van de kapoenenleiding!

JIPPIEE!! Het scoutsjaar is alweer van start! Jullie worden in een
meute verwacht aan de kerk van Winksele om 9u voor de
jaarlijkse plantjesverkoop. Om 12 uur mogen jullie hier terug
opgehaald worden. Hoe meer deugnietjes, hoe meer plantjes we
kunnen verkopen, dus kom zeker op tijd! Tot dan!

Vandaag is het startdag! Dit betekent dat jullie EIN-DE-LIJK te
weten komen wie jullie leiding is! We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als ons
om elkaar te leren kennen "
%. Vanaf 14u zijn jullie welkom aan de lokalen in Beisem
$
#
(adres is op de website te vinden) voor een geweldige start van het jaar!
Jullie hebben elkaar misschien wel gezien op de
startdag, maar vandaag is het tijd om elkaar écht te
leren kennen. Deze vergadering houden wij het grote
kennismakingsspel! Van 14u tot 17u gaan wij allemaal
leuke spelletjes spelen aan de lokalen van Beisem om
zo alles over elkaar te weten te komen en wie weet
maken jullie wel nieuwe vriendjes!
Jammer! Hoewel jullie waarschijnlijk allemaal super
veel zin hadden, is het vandaag geen scouts! Wij zijn namelijk op planningsweekend,
zodat wij een GIGALEUK scoutsjaar kunnen plannen, maar vrees niet: volgende week
zijn we weer van de partij!
Katten, honden, konijnen, maar ook apen,
leeuwen en olifanten… Vandaag doen we een
dierenvergadering! Verkleed je als het coolste
dier en oefen die BRUUUUL alvast in, zodat de
lokalen van Beisem omgetoverd worden tot het
GEKSTE dierenpark! Openingsuren zoo
Beisemburcht: 14u - 17u.

Wie zoeft er daar razendsnel door de wolken?? En wie slingert er daar aan een
spinnenweb?! Dit zullen we snel te weten komen op onze superheldenvergadering!
Kom massaal naar de Beisemburcht als Spiderman, Wonder Woman, Batman of zelfs
de bv-superheldin Mega Mindy en werk samen om het onrecht uit de wereld te
brengen van 14u tot 17u!

Bibber bibber bibber… Morgen is het zo ver, de engste dag van het jaar! Om al in
deze akelige sfeer te komen, houden wij vandaag een Halloweenvergadering!! Trek
jullie engste kledij aan, kom naar de Beisemburcht, en griezel met ons mee van 14u
tot 17u, als jullie durven…

Kabouters
Zaterdag 17 september
Heeeey allerliefste kabouters!!!! Vandaag starten we ons superleuk
scoutsjaar met de jaarlijkse plantjesverkoop. We verzamelen
allemaal om 9 uur aan de kerk van Winksele om met ons goede
humeur zoveel mogelijk plantjes te verkopen voor het goede doel
%. Om 12 uur mogen jullie hier terug opgehaald worden.
$
#
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Hopelijk tot dan!!

Zondag 25 september
Jullie kunnen ongetwijfeld niet wachten om jullie nieuwe mega suuuuper leuke leiding
te ontmoeten. Vandaag zullen jullie op onze jaarlijkse STARTDAG het eeiiiiindelijk te
weten komen. Twijfel niet en kom van 14u tot 17u naar de beisemburcht. Kusjes van
jullie nieuwe leiding &
)
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Zondag 2 oktober
Na zoveel nieuwe mensen te zien vorige week is het
tijd dat we elkaar echt leren kennen. Daarom
organiseert jullie suuuuper mega leuke leiding
vandaag de kennismakingsvergadering!!! Via
leuke spelletjes komen we alles over elkaar te weten,
zodat de kabouters de allerleukste groep van heel de
scouts wordt. Kom hiervoor van 14u tot 17u naar ons
lokaal in de beisemburcht.

Zondag 7 oktober

Helaas pindakaas, vandaag hebben we geen vergadering *
,. Het goede nieuws is dat
+
Jullie leiding op planningsweekend is en daar aan het werken is aan een onvergetelijke
scoutsjaar voor onze liefste kaboutertjes. Tot volgende week!!!

Zondag 16 oktober
Vandaag gaan we eindelijk iets doen aan ons saaie lokaal in de pimp
ons lokaal vergadering!!! De eindeloze creativiteit en fantasie
van onze kabouters laten we vandaag de vrije loop. Neem zeker al
wat spulletjes (stiften, posters, verf, …) mee van thuis voor al je
ideeën uit te voeren. Jullie leiding is ervan overtuigt dat we samen
met jullie het mooiste en coolste lokaal van heel de beisemburcht
kunnen maken. Allemaal welkom van 14u tot 17u aan ons lokaal in
Beisem.

Zondag 23 oktober
Jullie mega suuuuper leuke leiding heeft in de weinige keren dat we jullie hebben
gezien dat onze kabouters vol zitten van het talent. Misschien
weten jullie het zelf nog niet zo goed, maar daar gaan we
vandaag iets aan doen in ons grote talentenspel. Laat
jullie helemaal gaan en dan zijn wij er zeker van dat je iets zal
vinden waar je talent voor hebt. Kom allemaal van 14u tot
17u naar onze lokalen in Beisem om dit geweldige spel niet te
missen.

Zondag 30 oktober
BOOOEEEEE!!! AAAAAHHHH!!! Alle spoken, monsters en
zombies komen buiten, dan weet je dat het tijd is voor

onze HALLOWEENVERGADERING. Wij zijn
zeker dat onze kabouters van niks bang zijn en het
aandurven om vanaf 14u tot 17u naar ons lokaal in
Beisem te komen. Vergeet zeker geen pompoen en een
scherp mesje mee te nemen. Voor alle durvers die
komen, tot dan!!

Veel liefs van jullie toekomstige leiding xoxo

Zaterdag 17/09: Plantjesverkoop
De welpen worden zaterdag 17 september om 9u s ’ochtends verwacht aan de kerk van
Winksele voor de jaarlijkse plantjesverkoop van ‘Kom op tegen kanker’. Om 12 uur
mogen jullie hier terug opgehaald worden.
Hopelijk zijn jullie er dit jaar ook weer allemaal bij!!!

Zondag 25/09: Startdag
Na een lange vakantie zonder scouts zijn jullie natuurlijk allemaal heel erg
nieuwsgierig wie jullie leiding wordt dit jaar. Gelukkig is het vandaag eindelijk
startdag en kunnen we elkaar eindelijk leren kennen, wij kijken er alvast heel erg naar
uit!!! De welpen zijn welkom vanaf 14u aan de lokalen van Beisem voor onze
jaarlijkse startdag.

Zondag 02/10: Kennismakingsvergadering
Eindelijk is het zover, onze eerste deftige vergadering. Wij zijn alvast heel erg
benieuwd om onze welpen wat beter te leren kennen. Vandaag is het dus ook tijd voor
het grote kennismakingspel!! Jullie zijn allemaal welkom van 14u tot 17u aan de
lokalen van Beisem.

Zondag 09/10: Planningsweekend
Helaas, helaas vandaag zal er jammer genoeg geen vergadering zijn. Jullie leiding is
op planningsweekend om ervoor te zorgen dat jullie ook dit jaar weer een fantastisch
megastoer scoutsjaar hebben!!! We zien jullie graag allemaal terug op 16/10 terug
voor de volgende vergadering.

Zondag 16/10: De Olympische Spelen
Als leiding vragen we ons toch af wie van jullie het grootste sporttalent is, hiervoor
organiseren we onze eigen Olympische Spelen. Ben jij de beste turner? Of de snelste
loper? Kom dan zeker meedoen van 14u tot 17u aan de
lokalen van Beisem en misschien verdien je wel een
gouden medaille…

Zondag 23/10: Eén-tegen-allen spel
Altijd al eens zin gehad om de leiding te verslaan en zelf de opdrachten te kunnen
uitdelen? Kom dan zeker eens tonen hoe snel jullie de opdrachten voltooid krijgen op
het grote een-tegen-allen spel. Het spel loopt van 14u tot 17u aan de lokalen van
Beisem.

Zondag 30/10: Halloweenvergadering
Ook niet bang van spoken onder je bed? Heksen die je stiekem begluren? Spinnen die
over je kruipen? Verkleed je je ook altijd graag op Halloween kon dan zeker verkleed,
mee griezelen in de lokalen van Beisem tussen 14u en 17u voor de spannendste en
meest enge vergadering van je leven.

Dikke kus van jullie nieuwe Welpenleiding

JONGGIDSEN
Zaterdag 17 september
Haal jullie beste verkoopskills en mooiste glimlach al maar naar boven want het is de
jaarlijkse plantjesverkoop!! Vandaag gaan jullie plantjes verkopen ten voordele van
kom op tegen kanker.
Jullie worden om 9u in uniform verwacht aan het station van Veltem (Kant
Proxy Delhaize), om 12u mogen jullie weer huiswaarts
keren.

Zondag 25 september
Spanneeeeend!!! Vandaag komen jullie te weten wie jullie leiding zal zijn. Kom van 1417u naar de startdag aan de Beisemburcht om ons als eerste te leren kennen!!

Zondag 2 oktober
Joepieeee, nu weten jullie wie jullie leiding dit jaar zal zijn!! Om elkaar nog wat beter te
leren kennen organiseren we een kennismakingsvergadering. Kom dus zeker af naar
ons lokaal in Winksele van 14-17u om de leukste weetjes over jullie leiding te weten te
komen!!
Vergeet geen €0,5 als je een drankje wil drinken!

Zondag 9 Oktober
Helaaaas, dit weekend is er geen vergadering. De leiding
is op weekend om alles voor het hele scoutsjaar al wat te
plannen.
See you next week!!!

Zondag 16 oktober
Haal jullie verfborstels al maar boven, neem posters of andere leuke decoratie mee die je
nog hebt liggen want we gaan vandaag de lokalen pimpen!!!! We zullen het lokaal een
nieuwe look geven om het scoutsjaar goed te beginnen!! We verwachten jullie van 14u17u aan onze lokalen.
Ps: vergeet jullie 50 cent niet voor een drankje J

Zondag 23 oktober
Welke jogi weet er de mooiste bezienswaardigheden zijn in Veltem? En wie kent alle
hotspots in Winksele?
Vandaag gaan we testen hoe goed jullie ons dorp kennen tijdens ons mega leuke
dorpsspel!!! We verwachten jullie met de fiets van 14 tot 17u aan onze lokalen in
Winksele.

Zaterdag 29 oktober
BOE AAAAAAAH Vandaag gaan we gezellig griezelen voor Halloween!! We spreken
zaterdagavond af van 19u30 tot 21u30 aan onze lokalen in Winksele. Neem zeker een
pompoen, lepel en een mesje mee.

Dikke zoenen van jullie leiding
xxxx

Zaterdag 17 september
Na een lange vakantie zijn we terug met het nieuwe scoutsjaar. Dit
doen we traditiegetrouw met de plantjesverkoop voor kom op
tegen kanker. We starten om 9 u aan het station van Veltem (kant
Proxy Delhaize). Om 12 uur mogen jullie terugkeren naar huis.

Zondag 25 september
Vandaag komen jullie eindelijk te weten wie jullie nieuwe leiding is. SPANNEND!!.
Allen welkom op 14 u aan de Beisemlokalen voor de startdag.

Zondag 2 oktober
Nu jullie weten wie jullie leiding is. Zijn wij als leiding zeer
benieuwd naar wat voor vlees we in de kuip hebben. Kom
dus zeker naar onze lokalen te Winksele van 14u -17u om te
laten zien wat jullie waard zijn.

Zondag 9 oktober
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,, jullie favoriete
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GEEN VERGADERING *
leiding gaat op planningsweekend om een topjaar voor te bereiden. Maar niet getreurd
volgende week zijn we er weer.

Zondag 16 oktober
Onze lokalen werden reeds gebouwd in 1959… Aan ons om ze terug cool te maken.
Pak dus allemaal spullen mee (slingers, posters, vlaggen,…) die ons lokaal een
niveautje hoger kunnen tillen zodat we hier een heel jaar kunnen chillen. Afspraak van
14u-17u te Winksele.

Zondag 23 oktober
Kom vandaag zeeeeekeeer met de FIETS want we
gaan de straten van Winksele en Veltem onveilig
maken. Vandaag komen we te weten welke JV ons
mooie dorpje het beste kent. Want we spelen het grote
3020 dorpsspel van 14u tot 17u. Verzamelen doen we
uiteraard aan onze super coole lokalen in Winksele.

Zondag 30 oktober
Nee de leiding heeft zich niet vergist wij weten ook wel dat
Halloween pas op de 31ste valt. Daarom is deze vergadering ideaal
om ons hierop voor te bereiden. Pak dus allemaal een pompoen,
een scherp mesje en een lepel mee. Iedereen welkom in ons
spookhuis van 14u tot 17u om lekker te griezelen.

Stevige linker van jullie leiding!!
???????????,???????,???????????

GIVERS
Zaterdag 17/09: Plantjesverkoop
Vandaag doen we iets voor het goede doel en is het de jaarlijkse plantjesverkoop voor Kom
op Tegen Kanker!! Zie dat jullie om 9u klaarstaan aan de giverlokalen in Veltem. "
%
$
#
Zondag 25/09: Startdag
Vandaag is het startdag, de dag waarbij we met alle andere takken het jaar goed inzetten!!
Jullie worden om 14u verwacht aan de Beisemburcht en na afloop kunnen jullie (en jullie
ouders) nog genieten van een lekker drankje in het jincafé!!
We zien jullie daar xx
Zondag 02/10: Pimp de lokalen
Jeeej de eerste vergadering is een feit!! We gaan een heel jaar in onze lokalen vertoeven en
deze hebben misschien wel een nieuw likje verf nodig! We gaan we dan ook onze lokalen
pimpen dus kom allemaal van 14u tot 17u naar onze soon-to-be gezellige stek in Veltem als
je ook vindt dat ons lokaal een grondige make-over nodig heeft! Wij kijken er alvast naar uit
om onze nieuwe leden te leren kennen!!
PS: Neem zeker ook verf/verfborstels/posters/superleuke spulletjes en prulletjes/… die jullie
graag kwijt willen, mee om de lokalen te pimpen
Xxxx jullie nieuwe leiding
Zondag 09/10: Geen vergadering
Spijtig genoeg is er deze week geen vergadering. De leiding gaat namelijk op
planningsweekend om voor jullie een megaleuk scoutsjaar te organiseren! Niet getreurd
want volgende week zijn we er weer!!!
Zondag 16/10: Quizzingz
Welke groep zal er vandaag naar huis gaan met de prijs van ‘Slimste givers 2022’?? je kan het
al raden, vandaag doen we een megaleuke QUIZZZ om te kijken of jullie eigenlijk wel
giverwaardig zijn!! Kom allemaal massaal naar de giverlokalen van 14u tot 17u!!!
We zien jullie dan!!
Groetjessss

Zondag 23/10: Kookwedstrijd
Haal jullie kookkunsten al maar naar boven, want vandaag wordt er gestreden om wie de
lekkerste maaltijd klaarmaakt voor jullie lieftallige leiding!! Kom van 14u tot 17u naar onze
giverlokalen die we vandaag omtoveren tot (hopelijk) een sterrenresto en wie weet word jij
wel de nieuwe Jeroen Meus &
)
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Zaterdag 29/10: Halloweenvergadering
Deze vergadering is enkel bestemd voor givers die niet snel schrik hebben, want je weet
welke tijd van het jaar het is… Halloweeennnn. We toveren onze lokalen om tot een kleine
cinema en organiseren een horromovienight!!! Doe een cosy outfit aan, neem wat dekentjes
mee en kom naar onze eigen omgebouwde kinepolis in Veltem van 19u30 tot 21u30.

JONGJINNERS
Zaterdag 17 september
Ook dit jaar zetten we ons in voor Kom op tegen Kanker, we gaan met zn allen plantjes
verkopen. De jongjinners spreken samen met de givers af om 9u aan het giverlokaal (in de
Overstraat in Veltem) om van daaruit te vertrekken. See you all there!

Zondag 25 september
Nu vliegen we er écht in want vandaag is het startdag!! Jullie komen er vandaag achter wie
dit jaar jongjin leiding is J. Allemaal welkom van 14u-17u aan de Beisemburcht. Ouders zijn
nadien ook van harte welkom voor een drankje!
Zondag 2 oktober
Joepiee! Onze eerste echte vergadering is een feitl! We leggen jullie meteen
op de rooster met een groot spel: JONGJIN UNIVERSALIS. Kom naar de
Beisemburcht om te strijden voor deze titel. Afspraak van 14u -17u xxx
Zondag 9 oktober
Sad sad maar deze week is er geen vergadering. De leiding is namelijk op
planningsweekend om een onvergetelijk scoutsjaar ineen te steken. See you next week xx
Zondag 16 oktober
Heeft iedereen zijn banden opgepompt? Helmpje opgezet? Neem je goed humeur en je fiets
mee naar de Beisemburcht van 14u -17u!!

Zaterdag 22 – zondag 23 oktober
Dit weekend is het ‘overgangsweekend’ voor de eerstejaars. Het weekend gaat door in de
Beisemburcht. Meer info zoals exacte uren en wat er van jullie wordt verwacht volgt snel,
maar zet het al in je agenda J. Wij hebben er alvast super veel zin in!!
Zondag 30 oktober
We steken er toch graag nog eens een klassieker tussen, vandaag spelen we 1 tegen allen.
Kom allemaal af (dat maakt het alleen maar plezanter he) en maak je borst maar nat. Zoals
altijd afspraak om 14u in Beisemburcht, om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren xxx

