Kapoenen
Zondag 28 maart (bubbel 1)
Vandaag heeft de leiding een brief gekregen van een zeer speciale man. Hij
draagt een hoge zwarte hoed waar hij soms een konijn uit kan toveren. Ik heb
het over de circusdirecteur van het circus ‘over de kop’. Hij heeft een
GROOT probleem! Kika de kok heeft per ongeluk vervallen eitjes gebakken en
iedereen van zijn circus is nu heeeeeeeeel ziek. Hij heeft aan ons nu gevraagd of wij hem kunnen
helpen deze middag. Heb jij diep vanbinnen in jou een gekke clown zitten? Of ben je eerder de
onbevreesde en dappere leeuwentemmer? Of heb je al heel lang eens aan een trapeze willen
hangen? Dan ben jij de redder in nood! Je bent welkom van 13u40 tot 16u40 in onze circustent
opgezet in Beisem. Toi toi toi!!!!

Zondag 4 april
Joepiee vandaag is het Pasen! Jammer genoeg wil dat zeggen dat het
vandaag geen scouts is… Geniet thuis maar van deze vrije dag en op de
volgende vergadering mag je er ons alles over vertellen! X

Zondag 11 april (bubbel 2)

giga

Vandaag spelen we het
geweldige ladderspel!!!! Geraak jij als eerst bovenaan de
ladder? Wie weet! Kom zeker en vast van 13u40 tot 16u40 naar de lokalen van Beisem om
jezelf te bewijzen! Spannenddd

Zondag 18 april (bubbel 1)

giga

Vandaag spelen we het
geweldige ladderspel!!!! Geraak jij als eerst bovenaan de
ladder? Wie weet! Kom zeker en vast van 13u40 tot 16u40 naar de lokalen van Beisem om
jezelf te bewijzen! Spannenddd

Zondag 25 april (bubbel 2)
De leiding heeft een geheime brief gekregen en er zou een schat op ons scoutsterrein verstopt
zijn. Het enige probleem is dat we niet weten wie dat heeft gedaan, wanneer het is verstopt en
waar ergens. Willen jullie helpen om deze schat te bemachtigen? Dan moet je
zeker komen van 13u40 tot 16u40 naar ons mysterieus terrein in Beisem.

Zondag 2 mei (bubbel 1)
De leiding heeft een geheime brief gekregen en er zou een schat op ons
scoutsterrein verstopt zijn. Het enige probleem is dat we niet weten wie dat heeft
gedaan, wanneer het is verstopt en waar ergens. Willen jullie helpen om deze
schat te bemachtigen? Dan moet je zeker komen van 13u40 tot 16u40 naar ons mysterieus
terrein in Beisem.

Deugnieten
ZONDAG 28 MAART
Maak jullie klaar....
Voor de spannendste vergadering van het jaar...
Vandaag trekken we helemaal naar Schotland!! Jullie gaan namelijk de strijd aan tegen elkaar in de
enige echte Highland Games
Als echte Schotten worden jullie uitgedaagd in allerlei disciplines.
Dit is dus jullie kans om te tonen hoe beresterk en stoer jullie wel niet zijn!!!
Het wordt vast en zeker een knotsgekke en BEREleuke vergadering!!!

ZONDAG 4 APRIL
Vandaag is het PASEN!!! Spijtig genoeg betekent dit dat het vandaag
GEEN scouts is . Stop jullie maar vol met paaseitjes en geniet van jullie
vrije dag want volgende week vliegen we er weer in!!!

Zondag 11 april
Vandaag woedt er een heftige strijd tussen de deugnieten. Het is namelijk

DE JONGENS TEGEN DE MEISJES...
Wie o wie zal er winnen? Wie is slimmer, sneller of grappiger? Zijn het de
jongens? Of toch de meisjes? Vandaag maken we voor eens en voor altijd
duidelijk welk geslacht het sterkste is!!
Wees erbij en help zo jouw groep naar de overwinning!! Afspraak om 13u40
tot 16u40 aan de lokalen.

Zondag 18 april
Vandaag woedt er een heftige strijd tussen de deugnieten. Het is namelijk

DE JONGENS TEGEN DE MEISJES...
Wie o wie zal er winnen? Wie is slimmer, sneller of grappiger? Zijn het de
jongens? Of toch de meisjes? Vandaag maken we voor eens en voor altijd
duidelijk welk geslacht het sterkste is!!
Wees erbij en help zo jou groep naar de overwinning!! Afspraak om 13u40
tot 16u40 aan de lokalen.

Zondag 25 april
Joehoew allerliefste deugnieten!!! Deze week hebben we een

sprookjesachtige topvergadering voorzien. We spelen
namelijk het grote Disneyspel!! Vandaag brengen we
Disneyland naar Veltem. Als voorbereiding is dit dus het ideale
excuus om je favoriete Disneyfilms nog eens opnieuw te
bekijken zodat jullie zeker op de hoogte zijn van alles.
Kom allemaal om 14u naar Beisem burcht en ontdek samen
met ons de wondere wereld van Mickey Mouse en zijn vriendjes.

Zondag 2 mei
Joehoew allerliefste deugnieten!!! Deze week hebben we een sprookjesachtige
topvergadering voorzien. We spelen namelijk het grote Disneyspel!! Vandaag brengen we
Disneyland naar Veltem. Als voorbereiding is dit dus het ideale excuus om je favoriete Disneyfilms
nog eens opnieuw te bekijken zodat jullie zeker op de hoogte zijn van alles.
Kom allemaal om 14u naar Beisem burcht en ontdek samen met ons de wondere wereld van Mickey
Mouse en zijn vriendjes.

Veeeel liefs van jullie leiding xxxxxxxx
Tysko, Tupa, Kuvo, Filou, Baco en Zoebi

Kabouters
➢ 28 maart
Yeeeeeeeees, vandaag doen we zoals de echte ravotters van de
scouts PLEINSPELEN. En nog een extraatje: het is KABOUTERS VS
LEIDING!! Zet je beste beentje voor vanaf twee uur in Beisem, en
als jullie, lieve kabouters, winnen, staat er jullie een
verrassing te wachten. Wiehoeeew, zin in!!

➢ 4 april
Vandaag is het Pasen!!! Is de paashaas bij
jullie ook langs geweest? Helaas pindakaas
is het vandaag geen vergadering, maar
volgende week zien we jullie graaaaaag
terug!! 😊

➢ 11 april
Vandaag staat de wereld op zijn kop! Niet figuurlijk, maar
letterlijk want het is gaddreekegmo (=OMGEKEERDDAG)!! Dat
betekent dat alles omgekeerd zal gebeuren. Kunnen jullie dit
aan? Wij zijn al benieuwd om jullie te zien van 2 tot 5 aan
Beisem Burcht.

➢ 18 april
Brrrr, wat is het koud hier op de noordpool,
en toch zijn de ijskappen aan het smelten.
Hoe kunnen we dit redden???? Wij hebben
jullie hulp nodig. Afspraak: Beisem 2-5 uur.
Tot dan 😊

➢ 25 april
Yeeehaw, cowboys en cowgirlssss. Vandaag
zijn onze lokalen omgetoverd tot een grote
boerderij!! Kom je uitleven tussen de
biggetjes, geiten en kippen in Beisem en
vergeet je botten niet! Boer Mane staat
jullie vol spanning op te wachten vanaf 2
uur.

➢ 2 mei
Oma’s aan de top, het feesten kan niet op. Met oma’s aan de
top!!! Dag lieve omaatjes. Deze vergadering gaan we gezellig
kletsen en genieten van het mooie leven met een eventuele
theekrans. Dit doen we van 2 tot 5 aan de lokalen in Beisem. Kom
in je mooiste oma-outfit mee relaxen met de rest van de dames.

Heeeel veel love for our girlzzzz
MANE, WACKO, SOULEYMAN, MINO, LICHU, LINGO

Welpen
april
Zo 4
Pasen, spijtig genoeg geen vergadering

Zo 11
Deze vergadering gaan we opzoek naar de
beste welp van 2021!!!. Een welp moet goed
zijn in van alles: zoals teamwerk, kracht,
snelheid, behendigheid, nadenken, en
natuurlijk spelletjes spelen!!!!
Kleine tip: kom zeker in uniform

Zo 18
De grenzen zijn wel gesloten, maar speciaal
voor ons hebben ze een uitzondering gemaakt.
We reizen vandaag heel de wereld rond. Van
Nicaragua tot in Brunei, naar Oezbekistan en
Zambia.

Zo 25
Deze vergadering kunnen jullie is de clown
uithangen! Het is namelijk circusvergadering.
Jullie mogen jullie strafste toeren bovenhalen of
eens lekker gek doen, het mag vandaag allemaal!!

mei
Zo 2
Het is zover! Vandaag is het de vettigste, vuilste, vieste vergadering van het jaar
want het is namelijk vettige spelen!!! Het is eindelijk eens toegestaan om alles zo
vies en vuil mogelijk te maken, dus we gaan ons eens goed laten gaan!!
PS: vergeet zeker geen kleren aan te doen die zeer vuil mogen worden!!!

Een stevige linker van jullie topleiding
Akela, Quica, Floki, Mundi, Baloe, Lupo

ACTIVO JOGI’S APRIL
ZONDAG 4 APRIL
OHNO…
Grote
tranen,
want
vandaag
geen
scoutsvergadering
Geniet van Pasen, doe de groetjes aan de
paashaas en goed paaseitjes zoeken!!!
We will miss you & hasta luegoooo

ZONDAG 11 APRIL – GROEP 2

AANDACHT AANDACHT
Trek die koksmuts maar aan, blader eens door alle receptboeken
en doe je mondmasker aan… Want vandaag is het
WOUDLOPERSKEUKEN van 11u tot 14u aan de lokalen van
Winksele!!! Mee te nemen: €3 (dat je cash aan de leiding geeft), je
eigen bestek en je eigen bord! En houd je maag leeg, want die ga je
zelf vullen tijdens de vergadering…
Jullie weten wat ze zeggen hè: de liefde van de leiding gaat door de

maag…

ZONDAG 18 APRIL – GROEP 1

AANDACHT AANDACHT
Trek die koksmuts maar aan, blader eens door alle receptboeken
en doe je mondmasker aan… Want vandaag is het
WOUDLOPERSKEUKEN van 11u tot 14u aan de lokalen van
Winksele!!! Mee te nemen: €3 (dat je cash aan de leiding geeft), je
eigen bestek en je eigen bord! En houd je maag leeg, want die ga je
zelf vullen tijdens de vergadering…
Jullie weten wat ze zeggen hè: de liefde van de leiding gaat door de

maag…

ZONDAG 25 APRIL – GROEP 2

Vandaag gaan we een hart onder de riem steken,
en neem dat maar letterlijk! In deze coronatijden
is het voor niemand gemakkelijk en wij, als fiere
jogi’s, gaan ons steentje hieraan bijdragen. Voor
de bewoners van Woonzorgcentrum Betlehem
gaan we een groot houten hart knutselen. Dit
zullen we met de groep van volgende week in de
tuin van de bewoners plaatsen en zo kunnen ze
ons kunstwerk vanuit hun raam bewonderen! Wat
het knutselen betreft, hebben we dus jullie nodig! Wat neem je mee?

Werkhandschoenen, schuurpapier, een mondmasker en je goed humeur natuurlijk!
Als scouts kan het nooit kwaad om af en toe eens iets goed te doen voor deze wereld
De vergadering gaat van 14u tot 17u door aan onze lokalen.

ZONDAG 02 MEI – GROEP 1
Vandaag gaan we een hart onder de riem steken,
en neem dat maar letterlijk! In deze coronatijden
is het voor niemand gemakkelijk en wij, als fiere
jogi’s, gaan ons steentje hieraan bijdragen. Voor
de bewoners van Woonzorgcentrum Betlehem
heeft de groep van vorige week een groot houten
hart geknutseld. Dit gaan we vandaag samen in de
tuin van de bewoners plaatsen en zo kunnen ze
ons kunstwerk vanuit hun raam bewonderen! Trek
die stapschoenen dus maar aan, want we vertrekken te voet om 10u vanuit onze
lokalen in Winksele. Kom ook volledig in uniform en zorg dat je het avondlied kent,
want ook dit gaan we aan de bewoners van Betlehem voordragen! En voor alle
veiligheid neem je ook een fluovestje mee. Als scouts kan het nooit kwaad om af en
toe eens iets goed te doen voor deze wereld
Om 13u staan we terug aan onze
lokalen.

Veel dikke smakken van jullie leiding
xx Demarsin, xx Jillie, xx Elsje, xx
Maartje, xx Sablonneke, xx Folkieboy

Zondag 4 april
Helaas pindakaas, deze week is er geen vergadering. Het is immers
vandaag de dag dat Jezus Christus uit zijn dood verrees. Vrolijk Pasen
iedereen, veel succes bij de zoektocht naar lekkere paaseitjes!! En tot één
van de volgende weken!
Zondag 11 april (bubbel A)
Vandaag gaan we heel Winksele en omstreken onveilig maken met ons dorpsspel. Kom zeker
met de fiets vandaag, anders wordt het lopen en dat wensen we jullie natuurlijk niet toe.
Afspraak om 14h aan onze mancave, om 17h mogen jullie zoals gewoonlijk weer huiswaarts
keren.
Zondag 18 april (bubbel B)
Vandaag gaan we heel Winksele en omstreken onveilig maken met ons dorpsspel. Kom zeker
met de fiets vandaag, anders wordt het lopen en dat wensen we jullie natuurlijk niet toe.
Afspraak om 14h aan onze mancave, om 17h mogen jullie zoals gewoonlijk weer huiswaarts
keren.

Zondag 25 april (bubbel A)
Vandaag is het woudloperskeuken! Kom ons tonen wie van jullie het in je heeft om later chef
kok van een 3sterren restaurant te worden! En
als dat niet lukt, vrouwen vinden het ook leuk
als een man goed kan koken, dus dat is ook altijd
mooi meegenomen! Kom van 11u tot 14u jullie
kookkunsten tonen aan ons lokaal!
Zondag 2 mei (bubbel B)
Vandaag is het woudloperskeuken! Kom ons
tonen wie van jullie het in je heeft om later chef
kok van een 3sterren restaurant te worden! En
als dat niet lukt, vrouwen vinden het ook leuk als een man goed kan koken, dus dat is ook altijd
mooi meegenomen! Kom van 11u tot 14u jullie kookkunsten tonen aan ons lokaal!
Vergeet zeker niet 50 cent mee te nemen als jullie een drankje willen, en indien je nog
schulden loopt bij ons gelieve die dan zo snel mogelijk af te lossen.

Groetjes,
Adey, Mikmak, Zoë, Bonkers en Brats xxx

Givers
Zondag 4 april
Helaas pindakaas is het vandaag geen vergadering. Gelukkig verrijzen wij dankzij den heer
onze vader volgende week al om terug vergadering te kunnen geven. (Het is dus Pasen hé)

Zondag 11 april (bubbels zie facebook)
Van alle kaarten in het scoutsspel kent enkel jullie leiding de beste troefkaart. Is het de
schuppenboer, koekentwee-thomasmeunier of radjagaatnietmee? Kom naar onze keet tussen
14u en 17u en ontdek samen met ons welke kaart de leiding uit zijn hoed
trekt op deze vergadering om jullie allemaal te verbijsteren.

Zondag 18 april (bubbels zie facebook)
Van alle kaarten in het scoutsspel kent enkel jullie leiding de beste
troefkaart. Is het de schuppenboer, koekentwee-thomasmeunier of
radjagaatnietmee? Kom naar onze keet tussen 14u en 17u en ontdek samen met ons welke kaart
de leiding uit zijn hoed trekt op deze vergadering om jullie allemaal te verbijsteren.

Zondag 25 april (bubbels via facebook)
“Onze witloofrolletjes met ham in kaassaus zijn een tijdloze klassieker. Maar ook stoemp is zo
‘van ons’. Jeroen combineert beide tot een aardappelstoemp met vers Belgisch witloof, eerlijke
gekookte ham en een portie kaas. Dit is spelen ‘op safe’ en toch creatief zijn met het beste wat
onze traditionele keuken te bieden heeft. Een dikke aanrader waar je bovendien weinig afwas
aan overhoudt.” Wij maken vandaag iets anders in onze woudloperskeuken dan de Jerre, maar
begin alvast maar te watertanden! Afspraak in onze kitchen te Overstraat van 11u tot ende met
13u en breng een mes, vork en lepel mee.

Zondag 2 mei (bubbels zie facebook)
“Onze witloofrolletjes met ham in kaassaus zijn een tijdloze klassieker.
Maar ook stoemp is zo ‘van ons’. Jeroen combineert beide tot een aardappelstoemp met vers
Belgisch witloof, eerlijke gekookte ham en een portie kaas. Dit is spelen ‘op safe’ en toch
creatief zijn met het beste wat onze traditionele keuken te bieden heeft. Een dikke aanrader
waar je bovendien weinig afwas aan overhoudt.” Wij maken vandaag iets anders in onze
woudloperskeuken dan de Jerre, maar begin alvast maar te watertanden! Afspraak in onze
kitchen te Overstraat van 11u tot ende met 13u en breng een mes, vork en lepel mee.

Groentjes van jullie leiding,

Flix

Eef Soph Oak Mitch Toinne

