Boodschap van algemeen nut:

Beste ouder(s)

We weten dat op korte tijd weeral heel wat nieuwe maatregelen van kracht gingen. Ook voor ons was
dit snel aanpassen en op zoek gaan naar de beste oplossing. Momenteel zullen we dan ook werken
met een tweewekelijkse werking voor elk kind, in bubbels van 10. Uiteraard zullen we dit systeem
evalueren naar zowel de praktische haalbaarheid voor de leiding en leden als het spelplezier, want dat
mag niet vergeten worden.
Door deze aanpassingen kan het wel zijn dat een vergadering afwijkt van de vooropgestelde activo.
Gelieve hiervoor begrip op te brengen.
Graag wijzen we nog op enkele zaken voor de Beisemtakken: de kadeugen beginnen hun vergadering
om 13u40, kawellen om 14u. Gelieve dit te respecteren en het contact met andere ouders zoveel
mogelijk te vermijden. Mondmaskerplicht geldt uiteraard nog steeds voor eenieder die zijn/haar
(klein)kind komt afzetten. Aangezien de vergaderingen hoofdzakelijk buiten doorgaan, kleed u uw kind
best lekker warm aan en een drinkbus voor tijdens het spelen is zeker ook aan te raden!
Voor de givers, jonggivers en jin geldt een mondmaskerplicht gedurende de hele vergadering. Gelieve
zeker niet te vergeten dit aan uw kind mee te geven, want anders zullen wij genoodzaakt zijn om
hem/haar naar huis te sturen.
Bij problemen/twijfels/opmerkingen aarzel zeker niet om takkenleiding te contacteren of ons op
groepsleiding@scoutswvb.be

Opdat het een topfebruari maand mag worden, (eindelijk) terug voor alle leden!
Andreas, Merten, Klara en Els

Deugnieten
Zondag 7 februari
Vandaag nemen wij een dagje verlof en wordt de enige echte JIN voor 1 dagje jullie leiding. Zo
kunnen ze alvast een beetje oefenen voordat ze zelf leiding worden!! Ze hebben speciaal voor jullie
een superleuk spel gemaakt dus zet jullie maar schrap en kom massaal naar de lokalen in Beisem van
13u40 tot 16u40!!
P.S. vergeet ook zeker je drinkbus niet) ;))

14 februari en 21 februari
Vandaag hangt de liefde in de lucht!!!! Cupido is in het land en
schiet zijn pijlen op de deugnieten af want het is....

valentijn
jaja deugnieten. Dit is jullie ideale kans om je geheime liefde
extra veel aandacht te geven of zelfs je eeuwige liefde te
verklaren!!!
Vandaag op de scouts staat dan ook alles in het teken van de
liefde!!! Allemaal komen dus!!! Om 13u40 aan Beisem
burcht!!!
P.S. Vergeet geen drinkbus vol liefde mee te nemen!!!

21 februari en 28 februari
Door corona konden veel vakanties spijtig genoeg niet
doorgaan ;(((
Maarrrrrr hou je vast aan de takken van de bomen
want.... We nemen jullie vandaag mee op een echte
wereldreis!!! We spelen namelijk vandaag

REISJE ROND DE WERELD

Van Rome tot Parijs... Al jullie droombestemmingen
komen vast en zeker aan bod in dit superleuke
fantastische spel!! Dit wil je echt niet missen!! Reis jij met
ons mee?
Kom dan van 13u40 tot 16u40 naar beisemburcht voor
de vakantie van je leven!!!
Kleine tip: op reis nooit een drinkbus vergeten mee te pakken!!!!

7 maart
Het programma van vandaag? HET GROTE LADDERSPEL natuurlijk.
Dit fantastische spel kon door corona in November spijtig genoeg niet doorgaan... Dus bij deze doen
we een nieuwe poging!!!
Door elkaar uit te dagen in opdrachtjes, geraak je hoger op de ladder, maar wie oh wie bereikt er dan
als eerste de top????
Dit kom je alleen te weten als je naar deze super-coole-leuke en zeer spannende vergadering te
komen!! Maak jullie maar klaar want het belooft een harde wedstrijd te worden.Wij zien jullie van
13u40-16u40 aan de lokalen. Spanneeeeend!!!
PS. Vergeet je drinkbus niet

Veeeel liefs van jullie leiding xxxxxxxx

Tysko, Tupa, Kuvo, Filou, Baco en Zoebi

Activo Kapoenen
Zondag 7 februari
Hey liefste kapoenen,
Vandaag is het een hele speciale vergadering. De jinners komen langs en gaan met jullie spelletjes spelen!
Zij hebben iets superleuk voorbereid dus kom zeker en vast langs van 13u40 tot 16u40 in de lokalen van
Beisem! Vergeet je drinkbus niet en het is koud buiten dus kleed je warm aan!
(Jullie leiding is natuurlijk ook aanwezig)
Tot dan!

Zondag 14 februari
Oehlalaaa vandaag is het Valentijn! Heeft er iemand van jullie al een liefje? Of
misschien is je beste vriendin wel jouw Valentijntje? Vandaag is het
Valentijnvergadering, dus pas maar op want Cupido vliegt in het rond en voor je
het weet ben je geraakt door één van zijn pijlen vol liefde… Kom zeker en vast
naar de lokalen van Beisem van 13u40 tot 16u40 want het wordt en suuuper leuk spel
vol liefde! <33333 (Vergeet zeker en vast je drinkbus niet en trek je warmste liefdeskleren aan!)
Op de volgende pagina van deze activo vinden jullie alvast een kleurplaat die je kan geven aan jouw grote
liefde ☺

Zondag 21 februari
Door Corona kunnen we jammer genoeg niet op vakantie, maar geen
paniek want vandaag maken we op de scouts allemaal samen een
geweldige reis rond de wereld! Van Afrika tot in Amerika, of misschien
wil jij liever naar een land waar er sneeuw ligt? Dat kan allemaal als je
vandaag van 13u40 tot 16u40 aanwezig bent aan de lokalen van Beisem! We gaan
dan wel naar verschillende landen, toch is het jammer genoeg nog koud dus kleed
je zeker en vast lekker warm aan! Vergeet ook jullie drinkbussen niet.

Zondag 28 februari
1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4, … Onze super spannende legervergadering is een paar weken
geleden jammer genoeg niet kunnen doorgaan  Maar niet getreurd!! Vandaag van
13u40 tot 16u40 zijn de lokalen van Beisem geen gewone lokalen, maar een echt
legerkamp! Sergeant Wobbel heeft ons een nieuwe brief gestuurd waarin staat dat hij
dringend nieuwe legermannen en vrouwen zoekt… Camouflage, sluipen, stunts, … worden daarom vandaag
allemaal getest en getraind zodat jullie helemaal klaar zijn voor het leger!

Zondag 7 maart
Dag lieve kapoenentjesss. Hopelijk zijn jullie al wat opgewarmd want vandaag zijn het de grote
winterspelen! Er komen verschillende sporten aan bod dus iedereen kan tonen wat hij goed kan! Van
dansen en turnen tot voetbal en nog veeel meer. Kom zeker en vast van 13u40 tot 16u40 naar de lokalen
van Beisem en kleed jullie zeker en vast warm aan! Vergeet ook je drinkbus niet want van al dat sporten zal
je dorst krijgen.

Heel veel super dikke knuffels van jullie leiding
Quitiki, Intex, Mara, Baco, Zips en Loca

Activo kabouters

7 februari
Vandaag zullen jullie ons helaas moeten missen, maar de jinners komen ons vervangen en
hebben een heel leuk spel voorbereid!!! Kom dus zeker naar Beisem Burcht van 14u tot 17u.
vergeet jullie drinkbus niet, en ook overdag is het nog heeeel koud, dus pak jullie maar goed
in. Ook de jinners zien niet graag bibberende kabouters 😉.

14 februari
Oeeeee, love is in the aaaiiirrr. Vandaag is het Valentijn, en
daarom doen we het grooote valentijnspel. Cupido zal zeker
ook aanwezig zijn. Kom om twee uur naar de lokalen in Beisem
burcht
voor
een
heel
liefdevolle
vergadering.
<3333333333333

21 februari
Jammer genoeg konden veel vakanties door corona niet doorgaan, maar daar hebben wij de
beste oplossing voor gevonden!! Wij doen vandaag REISJE ROND DE WERELD. We gaan op
bezoek in Azië, Afrika, Australië, en natuurlijk eens goeiendag zeggen aan de nieuwe president
in Amerika en nog veeeel meer. Kom zeker naar onze kleine luchthaven aan de lokalen van
Beisem, want om twee uur stipt vertrekken we! Om vijf uur vliegen we op ons gemak terug.
😊

28 februari
Is het een
? Is het een
? Nee dat is het niet!!!! Wat dan wel vragen jullie zich af?
MEGA MINDY NATUURLIJK!! Vandaag is het superhelden vergadering. Kom verkleed in je
favoriete held (of bandiet mag ook) naar de lokalen in Beisem van 14h tot 17h voor een
megasuperleuke vergadering. Tot dan!!

7 maart
Begin maar al vast te oefenen op jullie make-up skills, want vandaag is het MISS KABOUTER
2021. Dit belooft een spannende misverkiezing te worden, want het is wel heel erg moeilijk te
kiezen tussen al die mooie snoetjes van jullie hihi. Maar doe toch jullie best, en betover ons
met jullie prachtige glimlach en stralende outfit. De verkiezingen beginnen om 14h in Beisem
Burcht.

We love u veeeery much
Xxx Wacko, Lichu, Mino, Souleyman, Mane en Lingo

Welpen
Februari
Zo 7
Elke leiding begon zelf ook ooit als lid bij SCOUTS WVB en moest opgeleid worden tot
geweldige leiding zoals jullie de leuke welpenleiding kennen.
Vandaag komen enthousiaste JIN’ners ontdekken of ze klaar zijn voor het leven als leiding,
maar vooral of ze klaar zijn voor de welpen…..
Wat jullie op ZONDAG van 14u – 17u gaan doen, blijft nog een verrassing. Jullie zijn welkom
aan de beisemburcht om eens te laten zien hoe ondeugend de welpen zijn.

Zo 14
Het is 14 februari, dit kan maar één vergadering betekenen namelijk :
Valentijn! Oefen al maar op jullie beste openingszinnen, mooiste
gedichtjes en versiertrucks! Dan zorgen wij voor de sfeerverlichting.
Hopelijk tot dan!

Zo 21
Doe jullie gekste verkleedkleren aan want vandaag is het Carnaval
vergadering! Dit is de dag waar je is super gek kan doen!!!

Zo 28
Weten jullie waar deze foto is getrokken? Wij verwachten jullie
op deze locatie om 14u voor de enige echte fotozoektocht!
Hopelijk kennen jullie de omgeving van binnen en van buiten!

Maart
Zo 7
Deze vergadering zoeken we het
echte boerenleven op! Met een
overal en laarzen zijn we gewapend
tegen kak scheppen, koeien melken,
met een tractor rijden,…

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

ACTIVO JOGI’S FEBRUARI
ZONDAG 7 FEBRUARI – GROEP 1
Die jogi’s, ze kunnen toch wel echt fake en
vals zijn soms… zijn ze onze vrienden of doen
ze maar als of?
Alle maskers vallen af vandaag (behalve de
mondmaskers natuurlijk). Groep 1: kom van
14u tot 17u naar de lokalen om te ontmaskeren
wie de mol is onder jullie!

ZONDAG 14 FEBRUARI – GROEP 2
Die jogi’s, ze kunnen toch wel echt fake en
vals zijn soms… zijn ze onze vrienden of doen
ze maar als of?
Alle maskers vallen af vandaag (behalve de
mondmaskers natuurlijk). Groep 2: kom van
14u tot 17u naar de lokalen om te ontmaskeren
wie de mol is onder jullie!

ZONDAG 21 FEBRUARI – GROEP 1
Een echte jogi moet ALLS kunnen. Van rijmen
en dichten, tot de volledige ‘Bring Sally Up’.
Van zich mooi maken, tot zich vuil maken….
Wie o wie kan bewijzen dat die een echte jogi
universalis is? Er zijn er niet meer veel…
Groep 1: kom alles van 14u tot 17u naar onze
lokalen om te bewijzen dat de jogi universalis
nog niet uitgestorven is!

ZONDAG 28 FEBRUARI – GROEP 2
Een echte jogi moet ALLS kunnen. Van rijmen
en dichten, tot de volledige ‘Bring Sally Up’.
Van zich mooi maken, tot zich vuil maken….
Wie o wie kan bewijzen dat die een echte jogi
universalis is? Er zijn er niet meer veel…
Groep 2: kom alles van 14u tot 17u naar onze
lokalen om te bewijzen dat de jogi universalis
nog niet uitgestorven is!

JONGVERKENNERS
Zondag 7 en 14 februari
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 21 en 28 februari
Vandaag spelen we 1 TEGEN ALLEN! Doe jullie best want als alle opdrachten volbracht zijn wacht er
een GEWELDIGE BELONING op jullie. Wij zullen het jullie niet gemakkelijk maken dus juich niet te snel,
het kan wel eens pittig worden. Stel dat huiswerk dus nog een beetje uit en kom om 14u naar onze
crib in winksele. Om 17u mogen jullie terug huiswaarts keren.

GIVERS
Zondag 7 februari – groepsverdeling zie gezichtsboek
Februari is de maand van de liefde en
waarin succesvolle kinderen geboren
worden. Om dat eerste te vieren, huizen wij
een heus liefdesfestival in onze keet. Maar
geen zorgen, Kamping Kitsch praktijken
zijn hier uit den boze, kom maar proper
aangekleed in uniform met eventueel
bijpassend mondmasker. Door sport en spel
zal jij de ideale match vinden en een paar fijne uurtjes met hem/haar/hun doorbrengen, op
weg naar het pad van de eeuwige liefde, net zoals dit prachtie koppel rechts van hier. Geniet
van dit spektakel aan onze lokalen van 14u tot 17u.

Zondag 14 februari – groepsverdeling zie gezichtsboek
Februari is de maand van de liefde en waarin
succesvolle kinderen geboren worden. Om dat
eerste te vieren, huizen wij een heus
liefdesfestival in onze keet. Maar geen
zorgen, Kamping Kitsch praktijken zijn hier
uit den boze, kom maar proper aangekleed in
uniform
met
eventueel
bijpassend
mondmasker. Door sport en spel zal jij de
ideale match vinden en een paar fijne uurtjes met hem/haar/hun doorbrengen, op weg naar
het pad van de eeuwige liefde, net zoals dit prachtige koppel rechts van hier. Geniet van dit
spektakel aan onze lokalen van 14u tot 17u.

Zondag 21 februari – groepsverdeling zie gezichtsboek
DARTS, DARTS, DARTS!!! Komt dat zien, komt dat zien, een heus officieus WK Darts in onze
lokale Ally Pally aka het giverlokaal te Overstraat. Doe jullie lelijkste polo’s maar aan, smeer
wat tijgerbalsem op je rechterschouder en wordt misschien wel wereldkampioen!
Bonuspunten zijn vitaal in dit spel, en ze zijn te verdienen op volgende manieren: outfit,
opkomst (song!!), en bijnaam. Bijnamen die al reservé zijn: Ton-plus Toinne, Soph the snake,
Eva la señora loca, Perfect Pico, Oak the dragonhunter en Feisty Félix. Afspraak onze crib om
14u, overladen met (coronaproof!!) liefde keren jullie om 17u huiswaarts. Hier is alvast een
opwarmer (en tip voor een bonuspunt): https://www.youtube.com/watch?v=yp3HWjBMBA&ab_channel=8DartFinish

Zondag 28 februari – groepsverdeling zie gezichtsboek
DARTS, DARTS, DARTS!!! Komt dat zien, komt dat zien, een heus officieus WK Darts in onze
lokale Ally Pally aka het giverlokaal te Overstraat. Doe jullie lelijkste polo’s maar aan, smeer
wat tijgerbalsem op je rechterschouder en wordt misschien wel wereldkampioen!
Bonuspunten zijn vitaal in dit spel, en ze zijn te verdienen op volgende manieren: outfit,
opkomst (song!!), en bijnaam. Bijnamen die al reservé zijn: Ton-plus Toinne, Soph the snake,
Eva la señora loca, Perfect Pico, Oak the dragonhunter en Feisty Félix. Afspraak onze crib om
14u, overladen met (coronaproof!!) liefde keren jullie om 17u huiswaarts. Hier is alvast een
opwarmer (en tip voor een bonuspunt): https://www.youtube.com/watch?v=yp3HWjBMBA&ab_channel=8DartFinish

