Deugnieten
Zaterdag 16 januari
Eindelijk mag de scouts opnieuw beginnen!!! En we
beginnen het nieuwe jaar met een knaller!!
Wij presenteren: de meest gezellige vergadering van
het jaar:

DE FAKKELTOCHT
Jullie zijn allemaal welkom van 18-20u aan de lokalen
in Beisem. ☺
Vergeet zeker geen laarsjes en heeeele warme kleren
aan te doen want het is ijskoud buiten.

Zaterdag 30 januari
Ben jij...
Zo stil als een muis?
Zo sluw als een vos?
Zo snel als een haas?
Of met andere woorden: kan jij gewoon heel goed sluipen?
Kom dan zeker naar de vergadering want we spelen deze zaterdag
een echt sluipspel!!! Het doel? Niet gezien worden door de
leiding.
Bereid je dus maar goed voor en kom zaterdagavond in echte
(warme) camouflagekledij naar de lokalen in Beisem (van 18u tot
20u)...
Vergeet ook geen drinkbus mee te nemen!!!

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
14u tot 17u!!
P.S. vergeet ook zeker je drinkbus niet) ;))

Veeel warme groetjes van jullie leiding
Tysko, Tupa, Kuvo, Filou, Baco en Zoebi

Dag liefste kapoentjesss,
De vakantie is jammer genoeg gedaan, maar dat betekent dat het weer
scouts is joepiee! Wij hebben jullie enorm hard gemist en hopen daarom
dat jullie vandaag allemaal aanwezig zijn van 18u tot 20u aan de lokalen
van Beisem. Kleed jullie maar lekker warm aan en vergeet zeker jullie
drinkbus niet. We gaan vandaag een leuke winterwandeling maken dus
haal jullie wandelschoenen uit de kast en warm de beentjes al maar op.
Tot dan!!

Kunnen jullie even goed sluipen als de kat op deze foto? Dat zullen we snel
weten. Vandaag gaan we een geweldig, fantastisch, mega leuk sluipspel
spelen! Dit wil je zeker en vast niet missen want het wordt supertof. We
verwachten jullie van 18u tot 20u aan de lokalen van Beisem. Haal jullie
vermom skills al maar boven en vergeet zeker je drinkbus niet!
Tot snel!

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 van 14u tot 17u
naar de lokalen van Beisem! Vergeet zeker je drinkbus niet en het is koud buiten dus kleed je
warm aan!
(Jullie leiding is natuurlijk ook aanwezig)
Tot dan!

KABOUTERS
➢ ZATERDAG 9 JANUARI
Een heeeeeel gelukkig nieuwjaar
lieve kabouters!! Wat zijn wij
blij dat we jullie eindelijk
terugzien na de kerstvakantie.
Deze
maand
zijn
het
avondvergaderingen om de twee
weken en vandaag zijn jullie dus
welkom aan de lokalen in Beisem
van 18u tot 20u voor een spannend sluipspel 😊. Het zal
koud zijn dus kleed jullie zeker warm genoeg aan. Tot dan!!!

➢ ZATERDAG 23 JANUARI
Ook vandaag is het avondvergadering van
zes tot acht uur in Beisem. Om ons lekker
warm te houden, doen we vandaag het grote
TIKTOKspel. Dansen een hele vergadering
lang, dat is toch de droom van elke
kabouter? Wij hebben er alvast zin in.
Wiehoeeeeee

➢

ZONDAG 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 Beisemburcht 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 😉.

Veeeeel warme (virtuele) knuffels van jullie liefste
leiding: Mane, Lichu, Wacko, Mino, Souleyman en Lingo

16 januari 2021
Liefste welpen,
Eerst en vooral willen we jullie een GELUKKIG NIEUWJAAR wensen. We hopen dat dit een
geweldig jaar wordt voor elk van jullie en dat al jullie dromen mogen uitkomen.
Om het jaar goed in te zetten spelen we ons favoriete spel SLUIPSPEL.
Ondanks het actieve spel mag je zeker geen warme kleren vergeten aantrekken want het is
toch tamelijk koud in de avond.
De vergadering gaat door op ZATERDAG van 18u – 20u in Beisemburcht
30 januari 2021
Als welpen worden jullie vandaag getest. Zijn jullie wel zo handig als jullie eruit zien en kunnen
jullie overleven in de extreme koude van ons Belgenland? Dat wordt tijdens deze grote
EXPEDITIE ROBINSON VERGADERING duidelijk. Kom als handige Harry naar de Beisemburcht
op ZATERDAG van 18u – 20u en laat zien wat je kan als het draait om overleven.
7 februari 2021
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 met
vele welkom aan de Beisemburcht om eens te laten zien hoe ontdeugend de welpen zijn.
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