Activo kapoenen
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. Vergeet ook zeker je drinkbus niet!

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. Vergeet ook zeker je drinkbus niet!

Zondag 9 mei
Joepie we mogen eindelijk weer met 25 naar de scouts komen! Deze vergadering is dus super
speciaal en zal ook mega tof worden! Vandaag is het van 13u40 tot 16u40
Knutselvergadering! Tekenen, verven, glitters gebruiken, knippen en plakken en nog
veeel meer… Kom dus zeker en vast vandaag naar de Beisemlokalen! Van al dat knutselen kan
je dorst krijgen, dus vergeet zeker je drinkbus niet!

Zaterdag 15 mei
Vanaf dit weekend starten de avondvergaderingen. Dat wil
zeggen dat de vergaderingen zullen doorgaan op zaterdag van
18u tot 20u. Vandaag is het de bedoeling dat jullie je zo origineel,
leuk, mooi, grappig mogelijk proberen verkleden! Het is namelijk
verkleedvergadering ☺ We verwachten jullie van 17u40 tot
19u40 aan de lokalen van Beisem.
PS: Hopelijk herkennen jullie ons nog…

Zaterdag 22 mei
Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing… Wil jij het graag weten, dan zal je van
17u40 tot 19u40 naar de lokalen van Beisem moeten komen. Tot dan!!

Zaterdag 29 mei
Wij zijn wel eens benieuwd wie er van jullie goed luistert naar de juf op school. Vandaag doen
we van 17u40 tot 19u40 een QUIZ aan de lokalen van Beisem! Geen zorgen hoor we stellen
niet enkel vragen zoals jullie die op school krijgen, maar ook superleuke en grappige vragen!
Doe zeker en vast mee en kijk of jij al slimmer bent dan de leiding… Tot dan!

Zaterdag 5 juni
Vandaag wordt het echt een meeega leuke vergadering! Het isss…

VERGADERING! Kom van 17u40 tot 19u40 naar onze Legowereld (Beisemlokalen)
en kijk wat er allemaal te beleven valt.

Dikke kusjes en knufjes van jullie leiding
Quitiki

Mara
Intex

Zips
Baco

Loca

Deugnieten
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 13u40 naar Beisemburcht en ontdek samen met ons de wondere wereld van Mickey
Mouse en zijn vriendjes.
P.S. Vergeet hierbij ook zeker je drinkbus niet!

Zondag 9 mei
Het is rood en wit en het heeft een muts op!!! Jaja vandaag spelen we het grote

AAR IS

ALL ? SP L

Jullie kennen het allemaal wel! Dat leuke boek waarin je Wally (het mannetje
rechts) moet vinden tussen de menigte!!! Vandaag gaan we dat in het echt
spelen!!! Wie o wie zal Wally als eerste vinden?
Alle speurneuzen worden van 13u40u tot 16u40 aan de lokalen in Beisem
verwacht!!!! Vergeet ook zeker je drinkbus niet mee te brengen

Zaterdag 15 mei
Vanaf vandaag starten de AVONDVERGADERINGEN. En die starten we
met een vergadering vol liefdadigheid en goedheid. Vandaag staat
alles in het teken van mensen helpen!! Zo vriendelijk dat wij zijn zetten
we ons vandaag dus in voor anderen!! Wat we precies gaan doen blijft
een verrassing, maar, laat jullie goede hart zien en kom massaal van
17:40u tot 19:40u naar Beisemburcht. Zoals altijd met een grote portie
goed humeur en goesting want plezier zal vandaag zeker niet
ontbreken!! Tot daaaaan

Zaterdag 22 mei
Woehoew!!! Vanavond gaan we gezellig met z’n allen
een film op een grooooot scherm kijken!!! Welke film
blijft een verassing maarrrrr het wordt vast en zeker een
zeer plezante en knusse avond!!!! Afspraak om 17:40u
in Beisemburcht. Om 19:40u mogen jullie dan terug
naar huis gaan!!!

Zaterdag 29 mei
Vanavond doen we een gezellige spelletjesavond en halen
we de goeie oude traditionele gezelschapsspelletjes boven!!!
Fun gegarandeerd!!!
We verwachten jullie aan de lokalen in Beisem om 17:40u!!!

Zaterdag 5 juni
De leukste vergadering van het jaar staat eindelijk op de planning: FOTOZOEKTOCHT !!! Er gaat dus
gezocht en gestapt moeten worden! Doe dus zeker stevige schoenen aan en neem zeker een fluohesje
mee voor onderweg, ook een vergrootglas of veel kennis van de omgeving kan een meerwaarde zijn!
Kom dus zeker allemaal van 17:40u tot 19:40u naar Beisemburcht voor deze knaller!!

Veeeel liefs van jullie leiding xxxxxxxx

KI KA KABOUTERS
Zondag 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 en
vergeet zeker je drinkbus niet.
Zondag 9 mei
De laatste zondagvergadering van het jaar, wat jammer zeg. Daarom zetten we
vandaag ons beste beentje voor voor het klimaat. We hopen zo ook ons steentje
te kunnen bijdragen. Kom ontdekken wat we gaan doen van 2 tot 5 aan de
lokalen in Beisem!
Zaterdag 15 mei
Joepieee,
onze
eerste
avondvergadering!! Om dit goed in te
zetten starten we vandaag met een
quiz. Waar zijn die slimmerikken van
ons??? Deze razendspannende quiz
gaat door van 18u tot 20u aan Beisem
Burcht.
Zaterdag 22 mei
Vandaag is het knutselvergadering!! Maar wat we gaan knutselen, is nog een
verrassing. Als je eens goed nadenkt kan je misschien wel weten wat we gaan
gebruiken. Hoe dan ook zijn jullie meer dan welkom van 18u tot 20u aan Beisem
Burcht voor een leuke avond! 😊

Zaterdag 29 mei
Wie kan het hoogste springen, wie
kan het snelste lopen, wie kan het
beste touwtrekken??? Dat zien we
allemaal vandaag, op onze eigen
OLYMPISCHE SPELEN!!! Bereid je
maar voor, en kom zo fit als je kan
van 18u tot 20u naar de lokalen in
Beisem. Vergeet zeker je drinkbus niet, want het kan nog al eens heftig worden
😉.
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 erachter te komen wie hier achter zit! Kom dus
zeker mee speurneuzen van 18u tot 20u in Beisem en
verlos ons van ons lijden.

Lekjes, kusjes, knuffels, hartjes, en noem maar op
voor onze lieve kaboutertjes
Mane, souleyman, lichu, mino, wacko en lingo

welpen
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!!!
Zo 9
Op
deze
laatste
zondag
voor
de
avondvergaderingen is het de enigen echte
bouwvakker vergadering!!! Lassen, metsen,
graven,… een bouwvakker moet zeer veelzijdig zijn.
Dit kunnen jullie allemaal ontdekken op deze
vergadering!!
Za 15
Deze avond mogen jullie eens een gokje
wagen.
Beisemburcht
wordt
omgetoverd tot een echt welpen casino.
Hopelijk is het geluk aan jullie zijde!!!
PS: de avondvergaderingen gaan door
van 18 tot 20u
Za 22
Vandaag spelen we een super vet dorpspel in
Veltem-Beisem!!! Na deze vergadering kennen
jullie elk weggetje en steegje in Veltem-Beisem!
We spreken zoals gewoonlijk gewoon af aan de
lokalen van 18 tot 20u, vergeet ook geen
fluohestje mee te nemen!

Za 29
Jullie kennen allemaal wel
Fortnite, maar deze avond gaan
we onze eigen super vette
welpen
Battle
royale
organiseren. Bespreek jullie
tactiek al maar want het gaat
heftig worden!!!

Juni
Za 5
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.

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

ACTIVO JOGI’S MEI
ZONDAG 02 MEI – 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
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.

ZONDAG 09 MEI

Trekt die werkhandschoenen maar aan en steekt dat
zakmes in uw rok, want deze zullen zeker van pas
komen bij de techniekenvergadering! Kom van 14 uur
tot 17 uur naar de Beisemburcht om te leren hoe je
jouw bed ineen kan sjorren, een constructie kan maken
voor je vuur, balken kan leggen om zitbanken te maken
en nog veel meer… Allemaal zeer handig voor op ons
kamp, en een echte scouts moet dit toch wel kunnen
volgens Maarten!

ZATERDAG 15 MEI

Waar: jogi lokalen
Wanneer: 19u30 tot 21u30
Wat: casino night
Thema: classy but sassy: haal die boa boven,

trek dat galajurkske aan, lakt de nageltjes en
zorgt dat ge uw beste parfum op hebt, want
er valt iets te winnen voor de meest classycasino-jogi… (zie foto’s voor inspiratie,
Emma en Folke zitten alvast goed )

ZATERDAG 22 MEI

Yezzz EIN-DE-LIJK nog eens een klassieker! Het is tijd voor autozoektocht…
SPANNEND!
Jullie worden aan onze lokalen in Winksele verwacht om 19u30 en tegen 21u30 mogen
jullie terug naar huis. Vergeet zeker je fluohesje niet mee te nemen!!!

ZATERDAG 29 MEI

Kom in je meest comfy
outfit naar de lokalen van
Winksele van 19u30 tot
21u30.
Neem veel kussentjes en
dekentjes mee, want dat
kunnen we wel gebruiken
bij onze movienight!
Via de discord mogen
jullie
zeker
wat
filmvoorkeurtjes
doorsturen.
Vergeet ook niet om zelf
een snack mee te nemen.
Altijd tof als je genoeg
meeneemt om te delen
met jullie leiding
!!!
Els en Jill hebben hun
comfy
outfit
alvast
gekozen!

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!!!

LOTS OF LOVE van sexy scouting Maarten, classy folke
en sassy Emma D, carchickie Emma S, unicorn Els en
draggo Jilla aka de leukste jogileiding xoxo <333

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!

Zondag 9 mei
Vanaf vandaag zullen we terug in 1 bubbel naar de scouts kunnen komen! Joepieeee!!! Het is
ook ineens de laatste zondagvergadering van het jaar vandaag, want binnenkort moet de
leiding hard beginnen studeren
. Wat hebben we in ons (kort) scoutsjaar nog niet gedaan
dat essentiëel is voor kamp? Juist ja, sjorren. Want ook dit jaar zullen we onze bedden op
kamp zelf moeten sjorren. Voor zij die nog weten hoe het moet, alsook voor zij die vergeten
zijn hoe het moet of het nog nooit gedaan hebben, kom van 14h tot 17h naar de lokalen in
Winksele. Wij zullen de knepen van het vak nog eens uitleggen.

Zaterdag 15 mei
Vanavond spelen we JV’S GOT TALENT!!! Kom naar onze lokalen in Winksele vanaf 19u30 om
jullie talent aan ons (de jury) te laten zien. Jullie mogen attributen meenemen!!! Om 21u30
mogen jullie als sterren terug naar huis gaan! SEE YOU THERE!!!

Zaterdag 22 mei
Vandaag is het casino vergadering! Doe allemaal je
mooiste kleren en pokerface aan, het zal de moeite zijn!
Hapjes en drankjes worden voorzien! We verwelkomen
jullie aan onze keet van 19u30, en om 21u30 zullen jullie
weer huiswaarts kunnen keren. Straatarm of stinkend
rijk, dat bepaal je zelf.

Zaterdag 29 mei
MOVIENIGHT! Allemaal welkom van half 8 tot half 10 aan onze lokalen waar we dubbeldik
gaan genieten van een mega coole film, die jullie zelf mogen kiezen uit een leuke selectie van
de leiding. Wie weet kijken we wel New Kids? Dit wel enkel en alleen als jullie allemaal
verkleed als Richard Batsbak, Gerrie van Boven, Rikkert Biemans, Robbie Schuurmans of Barrie
Butsers naar de vergadering komen, anders niet. Slaapzakken, dekens en kussens mogen jullie
zeker meenemen voor sfeer en gezelligheid.

Zaterdag 5 juni
We spelen het sluipspel vanavond! Aangezien jullie jongens zo goed zijn in dingen
meesmokkelen, zijn we wel eens benieuwd hoe goed jullie je eigen kunnen meesmokkelen!
Kom van half 8 tot half 10 naar onze lokalen en vergeet geen centje voor een drankje plus geld
voor als je nog schulden bij ons hebt.

Givers
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.

Zondag 9 mei (bubbels zie facebook, aangepast!!)
Rang
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Bom Maarschalk Generaal Kolonel Majoor Kapitein Luitenant Sergeant Mineur Verkenner Spion Vlag
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Begin alvast te studeren, het fameuze strategospel is ingewikkelder dan je zou denken! Hierboven
alvast een tabelletje om eraan te beginnen. Afspraak aan onze keet om 14u tot 17u. Camouflagekledij
is aangeraden! Ook een fiets meenemen is ten harte aangeraden.

Zaterdag 15 mei (bubbels zie facebook, aangepast!!)
Rang

Aantal
per
kleur

Bom Maarschalk Generaal Kolonel Majoor Kapitein Luitenant Sergeant Mineur Verkenner Spion Vlag
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Begin alvast te studeren, het fameuze strategospel is ingewikkelder dan je zou denken! Hierboven
alvast een tabelletje om eraan te beginnen. Afspraak aan onze keet om 20u tot 22u. Camouflagekledij
is aangeraden! Ook een fiets meenemen is ten harte aangeraden.

Zaterdag 22 mei (bubbels zie facebook, aangepast!!)
De begeleiders leggen 's avonds of 's nachts allemaal kaartjes of iets anders op een open plek in het
bos. De spelers gaan 20 meter (of verder) staan op het vertrekpunt en wanneer er gefloten wordt,
mogen ze starten. Ze proberen naar de kaartjes te sluipen en er zoveel mogelijk te pakken. Als iemand
door een van de begeleiders geflitst word (met een zaklamp) moet hij al zijn kaartjes afgegeven en
terug opnieuw beginnen. Diegene met de meeste kaartjes heeft op het einde van het spel wint. Dit is
de stomme Chiroversie van het spel. Kom de leuke scouts versie spelen aan onze keet van 19u30 tot
21u30!!

Zaterdag 29 mei (bubbels zie facebook, aangepast!!)
De begeleiders leggen 's avonds of 's nachts allemaal kaartjes of iets anders op een open plek in het
bos. De spelers gaan 20 meter (of verder) staan op het vertrekpunt en wanneer er gefloten wordt,
mogen ze starten. Ze proberen naar de kaartjes te sluipen en er zoveel mogelijk te pakken. Als iemand
door een van de begeleiders geflitst word (met een zaklamp) moet hij al zijn kaartjes afgegeven en
terug opnieuw beginnen. Diegene met de meeste kaartjes heeft op het einde van het spel wint. Dit is
de stomme Chiroversie van het spel. Kom de leuke scouts versie spelen aan onze keet van 19u30 tot
21u30!!
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Zaterdag 5 juli (bubbels zie facebook, aangepast!!)
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.

Ne stevige linker van jullie leiding,

Mitch
Okke

Eef

Toinne
Soph

Flix

