Dag iedereen,
We kondigen met heel veel enthousiasme de 6de editie van onze
Lokale(n)Quiz van Scouts WVB aan op 9 oktober!
Wil jij deze breinbrekende én ontspannende avond niet missen?
De jaarlijkse hoogmis voor actuele maar overtollige kennis, vragen met een
hoog polonnaisegehalte en onbaatzuchtig bestelde porties gemengd.
Schrijf je dan snel in via de link: https://www.scoutswvb.be/lokalen-quiz/
Teams 4 – 5 personen. 25 euro per team
P.S.: de plaatsen zijn beperkt!

Deugnieten
Zaterdag 18 september
De vakantie is gedaan, tijd om terug naar school te
gaan….
MAAAAARRR wees zeker niet getreurd want een nieuw
schooljaar betekent natuurlijk ook een nieuw SCOUTSjaar
JOEHOEEEW!!!! Zaterdag 18/09 verwachten we jullie met
velen aan de kerk van Winksele voor de jaarlijkse
plantjesverkoop. We vliegen erin om 9 uur dus kom zeker
op tijd! Tot snel liefste Deugnieten ☺

Zaterdag 25 september
Zijn jullie ook zo benieuwd om jullie leiding te leren
kennen? Wij zijn alvast enorm benieuwd om jullie
allemaal te leren kennen! Vandaag is het om 14u
startdag aan de lokalen van Beisem (het adres kan je
op onze website vinden) en daar zullen jullie te
weten komen wie wij zijn! Spanneeend…

Zondag 3 oktober
Helaas pindakaas… Vandaag is het jammer genoeg geen scouts , want jullie
leiding is op planningsweekend. Dit is een belangrijk weekend om ervoor te
zorgen dat jullie een scoutsjaar krijgen om nooit meer te vergeten. Volgende
week zijn we weer van de partij met een superleuke vergadering! Tot dan!

Zondag 10 oktober
Vandaag, lieve deugnietjes. Vandaag gaan we nieuwe
vriendjes maken of oude vriendjes terug zien na een
lange zomer zonder scouts. Het is namelijk
kennismakingsvergadering! Van 14u tot 17u zullen
we spelletjes spelen en elkaar allemaal wat beter
leren kennen. Kom dus zeker en vast naar de
Beisemburcht!

Zondag 17 oktober
Vinden jullie de scoutslokalen ook zo saai? Jullie leiding
in ieder geval wel. Daarom hebben we jullie creatieve
deugnieten-handjes nodig om de lokalen eens goed
onder handen te nemen. Vandaag pimpen we het
lokaal en knutselen er nog een beetje bij. Van 14u tot
17u mogen jullie naar de Beisemburcht komen en
zullen we knutselen tot we erbij neervallen!

Zondag 24 oktober
Ben jij ook zo snel als de wind? Of kan jij zo hoog
vliegen als de vliegtuigen? Misschien ben jij wel
diegene die kan vuur kan spuwen of net water
spuiten?
Wat jouw superheldenkracht ook is, we gaan
hem nodig hebben. Er wordt namelijk hulp van
álle
superhelden
verwacht
aan
de
Beisemburcht om 14u vandaag.
Wat onze missie exact is, zal je dan te weten
komen…
P.S. Blijkbaar zijn superhelden in outfit des te
sneller, sterker en slimmer

Zondag 31 oktober
BOEE! Het is eindelijk weer DE GRIEZELIGSTE DAG VAN
HET JAAR! Pompoenen, spoken, vampieren, ze zijn er
allemaal, want het is HALLOWEEN… Kom vandaag maar
verkleed naar onze Beisemburcht voor het spannendste
spel van het jaar! (Als je durft natuurlijk …… )

Groetjes van de deugnietenleiding!

Kapoenen
Zaterdag 18 september
De vakantie is gedaan en jullie zitten allemaal flink terug achter de
schoolbanken… Leuk of misschien vind je het niet zo
leuk, maarrr wat jullie zeker en vast wel SUPER zullen
vinden issss… dat de SCOUTS terug begint!!!!!!
Vandaag verwachten we jullie met velen aan de kerk
van Winksele voor de jaarlijkse plantjesverkoop. We
vliegen erin om 9 uur dus kom zeker op tijd! Tot snel
liefste kapoenen ☺

Zaterdag 25 september
Zijn jullie ook zo benieuwd om jullie leiding te leren kennen? Wij zijn
alvast enorm benieuwd om jullie allemaal te leren kennen! Vandaag is
het om 14u startdag aan de lokalen van Beisem (het adres kan je op
onze website vinden) en daar zullen jullie te weten komen wie wij zijn!
Spanneeend…

Zondag 3 oktober
Helaas pindakaas… Vandaag is het jammer
genoeg geen scouts, want jullie leiding is op
planningsweekend. Dit is een belangrijk
weekend om ervoor te zorgen dat jullie een
scoutsjaar krijgen om nooit meer te vergeten.
Volgende week zijn we weer van de partij met een superleuke
vergadering! Tot dan

Zondag 10 oktober
Ben jij nieuw in de scouts? Of misschien is het wel
al je tweede jaar, maar blijft het toch wat
spannend? Ken jij al andere kindjes of nog niet? Het
maakt allemaal niet uit, want daar gaan we vandaag
verandering in brengen. Het is namelijk
kennismakingsvergadering! Van 14u tot 17u zullen
we spelletjes spelen en elkaar allemaal wat beter
leren kennen. Kom dus zeker en vast naar de lokalen van Beisem!

Zondag 17 oktober
Wat vinden jullie van ons scoutslokaal? Jullie leiding
vindt het nog een beetje saai… en zo weinig kleur 
Daar moeten we verandering in brengen! Haal jullie
creativiteit maar naar boven, want vandaag pimpen
we het lokaal. Van 14u tot 17u mogen jullie naar de
lokalen in Beisem komen en zullen we knutselen tot
we erbij neervallen!

Zondag 24 oktober
Wat is jouw talent? Misschien
weet je dat niet zo goed en dat
is helemaal niet erg… Vandaag
gaan we op zoek naar jullie
talenten. Van 14u tot 17u
zullen
jullie
aan
de
Beisemburcht verschillende
leuke spelletjes spelen en
opdrachten uitvoeren. Maak je maar klaar voor deze talentenjacht,
want het wordt mega tof! Ps: Jullie mogen natuurlijk ook op zoek gaan
naar de talenten van de leiding.

Zondag 31 oktober
BOEE! Het is eindelijk weer zover! HALLOWEEN…
Vandaag mogen jullie van 14u tot 17u verkleed naar de
Beisemburcht komen. Ben jij al een beetje bang? Of
misschien juist helemaal niet… Bereid jullie al maar
voor op een heel spannende vergadering, Grrrr.

Heeel veel dikke knuffels van jullie nieuwe leiding!!!

Zaterdag 18 september
Heeeey allerliefste kabouters!!!!
Jullie hebben de eerste schoolweken achter de rug, dus dat wil
ook zeggen dat het terug tijd is voor SCOUTS JOEPIEE!! Jammer
genoeg is het nog eventjes wachten op de echte
vergaderingen, maar vandaag is het wel al de jaarlijkse
PLANTJESVERKOOP! We verwachten jullie om 9u aan de
kerk van Winksele met jullie goed humeur ☺ Tot dan!!

Zaterdag 25 september
Nu hebben jullie waarschijnlijk nog maar 1 vraag… Wie o wie is mijn leiding?? Wij
kunnen jullie alvast verzekeren dat het een voor een toppers zijn!!
Ben jij ook zo benieuwd naar wie wij zijn? Kom dan zeker om 14u naar de lokalen
in Beisem voor de SUPERLEUKE STARTDAG!!

Zondag 3 oktober
Helaas pindakaas, vandaag is het jammer genoeg geen vergadering   
Jullie favoriete leiding is op planningsweekend om ervoor te zorgen dat we er
een fantastisch megaleuk scoutsjaar van kunnen maken!
Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer om er een superleuke zondag
van te maken!!!

Zondag 10 oktober
Het is alweer eventjes geleden dat we elkaar voor het
eerst gezien hebben en wij zijn echt superbenieuwd
naar wie onze zotte kabouters nu eigenlijk zijn!
Vandaag is het dan ook tijd voor een groot

kennismakingsspel!!! Kom van 14u tot 17u naar
de lokalen in Beisem en kom alles (maar echt alles hè)
over elkaar én over ons te weten!

Zondag 17 oktober
Smik, smek, smak… Zeuren jouw mama en papa
soms ook wel eens dat je niet te veel kauwgom mag
eten? Dan is het vandaag jouw geluksdag, want het
is
tijd
voor
de
enige
echte
Ben jij benieuwd wat dit inhoudt? Kom dan met je
grootste mond en gekste smoel van 14u tot 17u naar de Beisemburcht!

Zondag 24 oktober
Wij vinden dat ons lokaal er nogal somber uitziet en daar gaan we vandaag
verandering in brengen, want we gaan ons lokaal pimpen! Ga thuis al maar
op zoek naar jullie mooiste versiering (posters, stickers, slingers, …) en breng
deze zeker mee! Zo gaan we er samen voor zorgen dat ons lokaal het
allermooiste van de Beisemburcht wordt!!
We zien jullie graag van 14u tot 17u aan onze (nu nog saaie) lokalen in Beisem!

Zondag 31 oktober
BOE!! Geschrokken? Pas dan maar op, want het is
vandaag
Kom in
jullie beste en engste verkleedkleren naar onze
spookachtige Beisemburcht om samen met ons te
griezelen en spannende spookverhalen te
vertellen! Jullie zijn welkom van 14u tot 17u en
vergeet ook zeker geen pompoen en lepel mee te
brengen!

Veel liefs van jullie toekomstige leiding xoxo
(We kunnen nog niet verklappen wie we zijn ☺)

Welpen
Zaterdag 18/09: Plantjesverkoop
De welpen worden zaterdag 18 september om 9u s ’ochtends verwacht aan de
kerk van Winksele voor de jaarlijks plantjesverkoop van ‘Kom op tegen kanker’.
Hopelijk zien we jullie daar
Zaterdag 25/09: Startdag
Na een lange vakantie zonder scouts komen jullie eindelijk te weten wie jullie
SUPER toffe leiding wordt voor het komende jaar. Hebben jullie er zin in? Wij
alvast wel en staan te popelen om jullie te ontmoeten. De welpen zijn welkom
vanaf 14u aan de lokalen van Beisem voor een geweldige startdag.
Zondag 3/10: Planningsweekend
Helaas pindakaas is het geen vergadering
omwille van het
planningsweekend. We zien jullie graag terug zondag 10 oktober voor een SUPER
tof spel!!!
Zondag 10/10: Het GROTE mysterie
Op de nacht van zaterdag op zondag is er een grote moord
gepleegd in Veltem city. De speurders hebben jullie hulp nodig
bij het ontmaskeren van de dader. Kom tussen 14u en 17u mee
op speurtocht om de dader te vinden.
Zondag 17/10: De Olympische Spelen
Wie van de welpen kan het snelst lopen? Of het best
voetballen? Misschien wel het best turnen? Wie o
wie…? Kom vandaag je talenten showen van 14u tot
17u en wie weet verdien jij wel een gouden medaille.

Zondag 24/10: Legervergadering
Kom vandaag van 14u tot 17u mee kruipen in de
huid van een echte legerman. Camoufleer je
maar goed, want wie we zien wordt gepakt
Misschien wordt jij wel de nieuwe Xavier
Waterslagers na deze ervaring.

Zondag 31/10: Halloweenvergadering
Ook niet bang van spoken onder je bed? Heksen die je stiekem begluren?
Spinnen die over je kruipen? Kom dan zeker griezelen in spookhuis tussen 14u17u voor de spannendste en meest engste vergadering van je leven.
Kom maar op als je durft…

DIKKE KUS VAN JULLIE NIEUWE LEIDING

JOGI’S

<3

Zaterdag 18 september – plantjesverkoop !!
Heyy lieve jogi’s! Deze voormiddag gaan we ons inzetten voor het goede doel!
Bereid jullie voor om plantjes te gaan verkopen voor kom op tegen kanker.
Vergeet dus zeker jullie goede humeur niet om van deur tot deur te stappen.
Afspraak is om 9u aan het station van Veltem (kant Proxy Delhaize). Dit zal nog
niet met jullie echte leiding zijn, die komen jullie pas te weten op de startdag.

Zaterdag 25 september – startdag
DE dag van de waarheid is aangebroken!! Kom om 14u
massaal naar de Beisem burcht om samen erachter te
komen wie wij, jullie superformiweldige leiding voor dit
scoutsjaar, zijn.

Zondag 3 oktober – geen scouts
Helaas pindakaas :’( vandaag is er geen
scoutsvergadering traantje traantje :’(
De leiding is op weekend en druk druk bezig met het plannen van het komende
scoutsjaar.

Zondag 10 oktober – kennismakingsvergadering
EIN-DE-LIJK , de eerste echte deftige vergadering van
dit jaar. Pfieuw van dat eindeloze wachten af. Omdat het
voor iedereen, zowel voor de leiding als voor jullie, veel
nieuwe gezichten zijn, is het doel van vandaag elkaar zoo
goeed mogelijk leren kennen. Wie heeft het meeste
haren op z’n tenen? Wie kan de langste boeren laten?
Wie kan het langst ondersteboven staan? Ben je even
benieuwd als wij zijn, kom dan om 14u naar onze mega
vet coole jogilokalen in Winksele.

Zondag 17 oktober – pimp de lokalen
Likje verf hier, fotootje daar, slingertje aan het plafond en klaar is kees. Het is
hoogtijd dat we onze lokalen gaan pimpenwimpen en er ECHT ONZE LOKALEN
van maken!! Onze knutsel aka verfdate is van 14u tot 17u aan de jogilokalen te
Winksele.
VERGEET ZEKER NIET; eigen versieringen, slingers, discoballen, bloemen, noem
maar op, zijn allemaal zeker ook welkom en mag je dus zeker meenemen!

Zondag 24 oktober – oktoberfest

Yihaaa let’s go to de bergenn !! Extra punten voor degenen die helemaal in outfit om
14u aan onze jogilokalen staan voor een door de leiding georganiseerd oktoberfest!
Kom er vandaag alles over te weten dat je wil weten. Om 17u mogen jullie dood
gedanst wederkeren.

Zondag 31 oktober – Halloween vergadering
Boeeeewwhoeeeee aaaaaaahhh een spooook!!!!!! Wie heeft er zin om samen te
griezelen?? Jullie evenveel als wij? Kom dan om 14u naar onze vaste en vers
gepimpte stek, de jogilokalen. Na drie uur van zwaar griezelen en bibberen en gillen
kunnen jullie met een hese stem om 17u terug naar jullie veilige huisje keren.

JV’s
September
Za 18:
Onze eerste activiteit van het nieuwe scoutsjaar
is traditiegetrouw de plantjesverkoop voor kom
op tegen kanker. We starten aan de het station
van Veltem (de kant van de Delhaize) om 9 uur.
Za 25:
De start van het scoutsjaar is zo ver!!! Op deze
startdag spelen we een groot spel met heel de
scouts en jullie komen natuurlijk ook jullie leiding te weten. Spannend...!!
We spreken af om 14u aan de Beisemburcht, so be there or be square 😊

Oktober
Zo 3:
Deze zondag is het spijtig genoeg geen scouts want jullie leiding is op planningsweekend, sorry
boys…
Zo 10:
Vandaag is onze eerste echte JV vergadering!!!! Dus hoog tijd om elkaar wat beter te leren
kennen en het lokaal eens goed te pimpen.
Ps: Jullie worden verwacht om 14u aan de lokalen in Winksele
Zo 17:
Deze vergadering trekken we naar het bos voor een
supervet bosspel. Sluipen, kruipen en strategie
hoort er vandaag allemaal bij! Probeer je dus zo
gecamoufleerd mogelijk aan te kleden 😉
We spreken om 14u af aan de lokalen in Winksele
Zo 24:
Deze zondag namiddag nemen we deel aan de enige
echte Highland games, we dompelen ons onder in
de echte schotse cultuur! Warm die spierballen al maar op! Mis de games
zeker niet om 14u aan de lokalen in Winksele!

Zo 31:
Het is 31 oktober dus dat betekent
Halloween!! De spoken en zombies
komen al naar buiten, dus bereid je al
maar voor….
Ps: breng zeker een pompoen en een
scherpmesje mee
Pps: het is aan de lokalen van Winksele
om 14u!

Stevige linker, de JV leiding

Zaterdag 18 september
Vandaag tonen wij als echte scouts ons goed hart nog eens, en gaan we plantjes verkopen
voor Kom Op Tegen Kanker!!!!! We verwachten jullie allemaal vol goede moed en in uniform
om 9u aan onze lokalen in Veltem.

Zaterdag 25 september
Vandaag is het startdag, het officiële begin van dit fantastische scoutsjaar! Wij weten dat jullie
vol spanning zitten over wie oh wie dit jaar jullie superleiding is, dus kom gewoon af om 14u
naar de Beisemlokalen en kom het te weten!!!!

Zondag 3 oktober
Helaas pindakaas. Vandaag is het geen vergadering ☹ ☹☹. De leiding heeft een heel
weekend de koppen bijeengestoken om te bespreken hoe we dit jaar nog beter gaan maken
dan alle vorige jaren samen!! Tot volgende week!!!!!!!!!

Zondag 10 oktober
Als eerste vergadering dit jaar gaan we elkaar wat beter leren kennen, dus kom allemaal naar
onze lokalen voor het mega superleuke superkennismaking spel aan onze keet te Veltem van
14u tot 17u

Zondag 17 oktober
Aangezien wij in een redelijk skeer lokaal zitten, vonden wij dat het wel een boost kan
gebruiken. Daarom gaan wij vandaag ons lokaal pimpen. Pak dus allemaal spullen mee die ons
lokaal een niveautje hoger kunnen tillen, zodat we ons hier een heel jaar kunnen amuseren!!!!
Afspraak om 14u tot 17u aan ons nog niet zo cool (tot na deze vergadering) lokaal!

Zondag 24 oktober
Hoe goed kennen jullie onze Veltemse contreien? We gaan het vandaag ontdekken denk ik
dan. Het is namelijk dorpsspel! Dus begin de Veltemse landkaart al maar te memoriseren, en
haal die kaartleesskills maar boven. Afspraak om 14u aan onze lokalen!!!

Zondag 31 oktober
Wooeeeehooeew spooookkkyyy. Vandaag is het halloween, dus dat moeten we vieren.
Vandaag is het halloweenvergadering. Afspraak aan onze keet om 14u.
Groetjes van jullie superleiding
……, ….., ….., ….., …..

Zaterdag 18 september
Vandaag starten we het nieuw scoutsjaar en zoals gewoonlijk doen we dit met de
plantjesverkoop. Dit is spijtig genoeg nog niet met de nieuwe leiding. Afspraak om 9 uur aan
het station in Veltem, om 12 uur zullen jullie weer naar huis kunnen gaan.
Zaterdag 25 september
Het is startdag. Vandaag krijgen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding is!!!! Kom van 14h tot
17h naar de lokalen in Beisem om hierachter te komen. Sfeer gegarandeerd vandaag, ouders
zullen uiteraard ook welkom zijn voor een hapje en een drankje.
Zondag 3 oktober
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts, want de leiding is op leidingsweekend. Jammer!!!
Zondag 10 oktober
Ons lokaal ziet er nog maar wat druilerig uit, vind je niet? Daarom gaan we vandaag het lokaal
wat pimpen. Neem allemaal versiering en vette attributen mee naar Beisem en maak er van
14h tot 17h de vetste keet van de scoutte van!
Zondag 17 oktober
Het is ondertussen midden oktober en wat doen we dezer tijd? Juist ja! Oktoberfest! Trek je
lederhosen aan en kom van 14 uur tot 17 uur naar de lokalen in Beisem en we geven er een
lap op!

Zondag 24 oktober
Vandaag gaan we Beisem en omstreken onveilig maken met ons dorpsspel. Kom om 14h naar
de lokalen in Beisem, en zie dat je zeker met de fiets komt. Aansluitend hieraan zullen we ook
blijven eten, dus neem 3 euro’s mee als je chap wilt.

Zaterdag 30 tot zondag 31 oktober
Jullie zijn deze maand allemaal begonnen in een nieuwe tak, de jongjinners. Daarom zullen
jullie allemaal dit weekend gedoopt worden. Deze doop is zowel nieuw voor jullie als voor ons,
dus alle verdere info zal nog volgen via onze facebookgroep. Maar 1 ding is zeker, begin al
plezant wordt het zeker!
Vergeet ook niet elke vergadering 50 cent mee te nemen als jullie een drankje wensen te
drinken op de vergaderingen.
Stevige linker!
Jullie nieuwe leiding

