VLAAMSE KERMIS 2021
Save the date : 20 – 22 augustus

Er wordt volop gewerkt aan ons grootste evenement van het jaar. De
exacte invulling is nog onbekend, maar dat het een topweekend
wordt, is zeker!

INSCHRIJVINGEN SCOUTSJAAR 2021-2022
Huidige leden kunnen zich vanaf zondag 1 augustus herinschrijven
voor het scoutsjaar 2021-2022. De inschrijvingen gebeuren online via
onderstaande link:
https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/
Graag vragen we om de inschrijvingen ten laatste op 30 augustus in
orde te maken. Zo krijgen we voor de start van het nieuwe scoutsjaar
een zicht op de ledenaantallen.

Stevige linker,
De (groeps)leiding

Deugnieten
Zaterdag 5 juni
De leukste vergadering van het jaar staat eindelijk op de planning:
FOTOZOEKTOCHT !!! Haal jullie speurneuzen maar boven want die
zullen jullie zeer goed kunnen gebruiken.
Kom allemaal van 17:40u tot 19:40u naar beisem burcht voor deze
knaller!!

Zaterdag 12 juni
Vanavond is het spijtig genoeg geen scouts want het is kampinfoavond voor jullie ouders. Dit jaar zal
dit online gebeuren via zoom. Verdere info en de zoom link zullen jullie via mail ontvangen. We
beginnen om 19:30 stipt!!

Zaterdag 19 juni
Beste deugnieten. Wat een fantastisch jaar. Spijtig genoeg is de allerlaatste vergadering van het
scoutsjaar aangebroken... We willen het jaar natuurlijk eindigen met een knaller, maar tegelijkertijd
moet de spanning er ook een beetje in blijven. Vandaag is het dus verrassingsvergadering. Zo kunnen
we afscheid nemen van mekaar (tot we elkaar terugzien op ons superleuke kamp natuurlijk) en kunnen
we het jaar in stijl afsluiten!!! Dus kom zeeeeker allemaal van 17:40- 19:40 naar Beisem burcht!!!

Veeeel liefs van jullie leiding xxxxxxxx

Tysko, Tupa, Kuvo, Filou, Baco en Zoebi

Kapoenen
Zaterdag 5 juni (bubbel 2)
Normaal stond er voor vandaag een Legovergadering op de planning. Aangezien
het door de bubbels voor jullie vandaag al de laatste vergadering is voor het
kamp, vonden we dat jullie iets specialer verdienden. Daarom zal het in de plaats
van de Legovergadering een afscheidsvergadering zijn. We spreken af van
17u40 tot 19u40 aan de lokalen van Beisem. Jullie mogen jullie favoriete
gezelschapsspelletje meenemen en een lekker hapje of drankje (wij voorzien
natuurlijk ook vanalles). Tot dan!

Zaterdag 12 juni
Vandaag staat er jammer genoeg geen vergadering op de planning… Voor de
ouders is het wel een belangrijke avond! Zij hebben namelijk vandaag om 19u30
kampinfo. Dit zal online plaatsvinden. Meer informatie en de link voor de
meeting volgen via mail. Safe the date!

Zaterdag 19 juni (bubbel 1)
Het is al de allerlaatste vergadering van het jaar… Zo jammer, maar tegelijk super
leuk want dat wil zeggen dat het bijna KAMP is!!! We gaan er nog een fijna laatste
dag van maken! Het is vandaag afscheidsvergadering. We spreken af van
17u40 tot 19u40 aan de lokalen van Beisem. Jullie mogen jullie favoriete
gezelschapsspelletje meenemen en een lekker hapje of drankje (wij voorzien
natuurlijk ook vanalles). Tot dan!

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

Kabouuuuuuuuuuuuuuterssssss

Zaterdag 5 juni
Abacadabra, hokus pokuuus … PAS!!! Wij, de toverraad van de kabouters, zijn onze
toverhoeden kwijt ☹. Ze zijn gestolen, en we hebben jullie nodig om te weten te komen wie
hier achter zit! Kom dus zeker mee speurneuzen van 18u tot 20u in Beisem en verlos ons van
het kwaad.

Zaterdag 12 juni
Wij hebben heeeel lang nagedacht over hoe we jullie het beste kamp van jullie leven kunnen
geven. Daarom willen wij dit graag voorstellen aan jullie en jullie ouders tijdens deze
kampinfo. Door corona gaat het ook dit jaar online door. We starten om 20h. De link volgt nog
via de takleiding/de site.

Zaterdag 19 juni
Horen jullie Mane ook zo huilen? Waarom, vragen jullie je af??? Omdat het de laatste
vergadering van het jaar is!! Daarom doen we een afscheidsfeest (maar een kort afscheid
natuurlijk want we gaan al bijna op kamp 😊). Warm je benen al maar op voor de dansvloer
en kom van 18h tot 20h naar Beisem Burcht! Lots of looove <3<3<3

TOT OP KAMP!!! Vele kusjes van jullie leiding
Mane, Souleyman, Mino, Lichu, Wacko en Lingo

WELPEN
5 juni
Het is tijd voor de tofste, leukste scoutsquiz van het jaar!!! Breng deze avond jullie kennis en vooral
heel veel enthousiasme mee! Dan maak je zeker kans om te winnen tussen 18 en 20u aan onze lokalen
in Beisem.

12 juni
Nog 22 keer slapen en we vertrekken op kamp!!!!
Voor we op kamp vertrekken geven we graag een beetje meer info over ons kamp, wat we gaan doen
en wat jullie zeker moeten weten.
De

kampinfo vindt online plaats om 20 uur, om deze infoavond te volgen zal er nog een linkje

gedeeld worden via de takleiding.

19 juni
Om ons scoutsjaar in schoonheid af te sluiten nodig jullie leiding jullie
voor een laatste keer uit aan de Beisemburcht om 18 uur. Onze

laatste vergadering zal feestelijk afsluiten om 20 uur. We zien
jullie graag terug op kamp!

Merci welpen voor dit fijne scoutsjaar!
Dankzij jullie hebben we er toch een mooi en onvergetelijk
jaar van kunnen maken.

Dikke, natte, plakkende, vieze, liefdevolle kusjes van jullie leiding

Baloe, Akela, Lupo, Floki, Quica en Mundi

ACTIVO JOGI’S JUNI
ZATERDAG 05 JUNI
SURPRISE… Vandaag een verrassingsvergadering! Het enige
wat jullie mogen weten is dat jullie verwacht worden aan de
jogi lokalen van 19u30 tot 21u30. Allé, we zullen nog één hint
geven: het gaat mega vet plezant worden!!!

ZATERDAG 12 JUNI
KAMPINFO: vanavond krijgen jullie en jullie
ouders meer informatie over het moment
waar we allemaal al mega lang naar
uitkijken: het jogikamp! Dit zal online
plaatsvinden om 20u30. Meer informatie en
de link voor de meeting volgen via mail.
SAVE THE DATE!!!

ZATERDAG 19 JUNI
Jammer genoeg is het al de laatste
vergadering
maar dat wil niet
zeggen dat we in een hoekje gaan
zitten wenen… NEEN, we gaan er
nog een laatste mega toffe knal
vergadering van maken, want we
sluiten af met een BBQ!!! Neem
daarom allemaal €3 en wat toffe
spelletjes mee. Jullie worden
verwacht aan de Winkselse lokalen
van 18u30 tot 21u

HET WAS MEER DAN EEN GENOEGEN OM JULLIE JOGILEIDING
TE MOGEN ZIJN! DIKKE SMAKKEN VAN EMMA D , FOLKE, ELS,
MAARTEN, EMMA S EN JILL xxx

Zaterdag 5 juni
Vandaag spelen we het grote sluipspel! Verkleed je zo onopvallend mogelijk, oefen je beste
camoufleertechnieken nog eens uit thuis en kom dan van half 8 tot half 10 naar onze lokelan
te Winksele. Jammer genoeg is het om half 10 zelfs nog niet donker deze dagen, jullie zullen
dus extreem jullie best moeten doen deze avond!!
Zaterdag 12 juni
Vanavond geen vergadering, maar kampinfo!! Helaas is de kampinfo dit jaar weer online
omstreeks 20h 30, de juiste link om deze te volgen wordt later gecommuniceerd via de
takleiding via e-mail.

Zaterdag 19 juni
Vanavond is het de laatste vergadering van het jaar! Oh neeeee!!!! Maar niet getreurd, wij
hebben nog een verrassing voor jullie in petto! Kom dus vanavond naar onze
verrassingsvergadering van 19h 30 tot 21h30, ge zult content weer huiswaarts keren!

Groetjes voor de laatste keer!!!
Mika, Zoë, Merel, Adi en Brats

Givers
Zaterdag 5 juni (bubbels zie facebook)
Born down in a dead man's town
And the first kick I took was when I hit the ground
You end up like a dog that's been beat too much
'Til you spend half your life just to cover up
Born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
Vandaag is het KARAOKEvergadering!! Warm je stembanden maar op,
oefen je solo’s, duetten, kwartetten, kwintetten en koorpartijen en
kom naar ons lokaal van 19u30 tot 21u30. Viva la vida zoals coldplay
het zou zeggen.

Zaterdag 12 juni
Vanavond geen vergadering, maar kampinfo!! Helaas is de kampinfo dit
jaar weer online, de juiste link om deze volgen wordt later
gecommuniceerd via de takleiding via e-mail. Nog meer slecht nieuws
voor de voetballiefhebbers, aangezien de kampinfo van de givers begint
om 21u, samen met de Rode Duivels tegen Rusland. Alvast onze excuses
hiervoor, maar een paar ongelukkige zielen van de leiding heeft nog
een laat examen en zo zijn we ook zeker dat ouders van andere kinderen
in onze scouts de infosessie kunnen volgen.

Zaterdag 19 juni (bubbels zie facebook)
Born down in a dead man's town
And the first kick I took was when I hit the ground
You end up like a dog that's been beat too much
'Til you spend half your life just to cover up
Born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
Vandaag is het KARAOKEvergadering!! Warm je stembanden maar op,
oefen je solo’s, duetten, kwartetten, kwintetten en koorpartijen en
kom naar ons lokaal van 19u30 tot 21u30. Viva la vida zoals coldplay
het zou zeggen.

Tot op kamp! En laat uw coronavirussen alstublieft thuis!
Ne stevige linker van jullie leiding,

