
Scouts Winksele Veltem-Beisem wenst u prettige feesten! 

& 

Nodigt u graag uit op onze hartverwarmende… 

KERSTBOOMVERBRANDING!!! 
Wanneer? Het vuur wordt aangestoken op zaterdag 5 januari 2019 om 18u30 

Waar? Aan de lokalen in Diestbrug, Beisem. 

Wat? Wij voorzien alles om te stoken, drinken, nagelkloppen en eten 

Ook dit jaar kan jong en oud meestappen in de fakkeltocht, die begint om 18u30. Fakkels worden voorzien door de 

scouts of mag je zelf meenemen. Doe je laarzen aan. Na de wandeling zullen de dorstlessers en versnaperingen 

klaarstaan. 

Spijtig genoeg is het niet langer haalbaar om de kerstbomen op te halen. Vanaf 9u kan je je kerstboom wel komen 

droppen aan de kampvuurkring in Beisem (webeschrijving op www.scoutswvb.be) 

! Opgelet ! Naar aanleiding van het advies van de brandweer kunnen we enkel kleine huiskamerkerstbomen op 

het vuur smijten. 

http://www.scoutswvb.be/


De kapoenen 

Dit is het weekend van onze dromen! We gaan ons samen amuseren van zaterdag om 11u tot zondag 

om 12u aan de lokalen van de Chiro van Kampenhout (Hutstraat 41). Vergeet zeker niet om het 

inschrijvingsstrookje in te dienen bij een leiding en de financiële bijdrage van €20 te storten op BE16 

7343 9815 2774 met in de mededeling DROOMWEEKEND ‘NAAM KAPOEN’. Meer info is te vinden in 

het weekendbericht in de vorige activo. 

 

Zie ginds komt de stoomboot in Beisem weer aan! Speculaas, chocolade, 

snoepjes en mandarijntjes voor alle brave kapoentjes. Maar zijn jullie wel 

braaf geweest???? De Sint zal het weten zondag van 14u tot 17u aan onze 

lokalen. Misschien helpt het om een mooi ingekleurde tekening voor hem 

mee te nemen (of iets anders leuks voor de pieten).  

 

Vandaag gaan we met ons leuke gezelschap de inwoners van het rusthuis in Betlehem blij maken. We 

spreken om 14u af op de parking van het rusthuis. Als je thuis een leuk gezelschapsspelletje hebt, mag 

je dat zeker meenemen om met de inwoners te spelen. Jullie mogen ook jullie favoriete kerstkleren 

aandoen, want we willen in deze weken voor Kerst deze mensen extra plezier bezorgen. Om 17u 

mogen jullie ouders jullie weer komen oppikken aan Betlehem.  

 

Helaas is het geen scouts, maar jullie zijn 

waarschijnlijk allemaal aan het genieten 

van overheerlijk eten en het gezelschap 

van jullie familie en vrienden. Geniet van 

deze kerstperiode en opdat jullie ons niet 

zouden vergeten: een mooie foto van wij in 

onze kerstoutfit!  

En de feestdagen gaan verder: vuurwerk 

en eten en feesten en gezellig voor het 

haardvuur zitten. Omdat jullie het zo druk 

hebben (en wij ook met studeren) is het 

ook deze week geen scouts. 



 

Deze avond starten we het nieuwe jaar in scoutsgezelschap met een fakkeltocht en 

kerstboomverbranding. Om 18u mogen jullie samen met jullie ouders naar de lokalen van Beisem 

afzakken voor de tocht en nadien is er warme chocomelk en een groot vuur om gezellig bij te praten. 

Tot dan! 

 

 

Fijne feestdagen en hopelijk beleven we samen 

een warm en fijn scoutsjaar 2019  

 

Xxx Mao, Alani, Mali, Linka, Sia, Nalou en Joepa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KABOUTERS 
Zondag 2 december 

Deze week houden we het kort en bondig: 

Wie: voor alle kabouters 

Wat: kauwgomballenvergadering 

Waar: aan onze geliefde Beisemburcht 

Wanneer: tussen 14 en 17u 

Waarom: om dat het kan 

Hoe: met vele leuke spelletjes 

 

Zondag 9 december 

“Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!!” 

 

Hij komt speciaal voor jullie helemaal naar de Beisemburcht 

tussen 14u en 17u, en hij zal, voor iedere kabouter die braaf 

geweest is dit afgelopen jaar, iets lekkers meenemen. Maar 

dat gaan jullie toch eerst moeten bewijzen hoor ;). 

En wat zeggen we dan allemaal in koor?  

Danku Sinterklaasje!!!  

 

 

Zondag 16 december 

Binnenkort is het Kerstmis en zoals in het kerstverhaal over Jezus zijn geboorte staat, wordt hij 

geboren in een stal waar en os en een ezel staan. Omdat die beestjes elk jaar opnieuw het verhaal 

mogen meespelen gaan wij ze vandaag eens extra in de watten leggen! Een os hebben we niet 

gevonden maar een plek met ezels wel :D, we gaan dus een tochtje maken naar de ezels! We spreken 

om 14u af aan onze lokalen, allemaal in lekker warme kledij, en tegen 17u zijn we er weer. 

 



Zondag 23 december 

“Jesuke is geboren haleloeja halo, Jesuke is gebore in een bakske vol 

met stro!”  

 

Eigenlijk maar de 24e, maar kom. Omdat jullie leiding hard aan het 

studeren is (saaaaaiiii) en het bijna Kerstmis is (jippieeee) is het deze 

week geen vergadering . Dit betekent wel dat jullie vandaag 

meer tijd met jullie familie kunnen doorbrengen ☺☺☺☺, da’s toch 

ook dik oké, niet? 

 

 

Zondag 30 december 

Allerliefste kaboutertjes,  

Wij wensen jullie alvast een heel gelukkig 2019, 

dat wij nog veel samen mogen spelen en er nog 

een top jaar van zullen maken!!!  

Omdat wij (de leiding) in januari examens 

hebben is het ook deze week geen vergadering. 

Maar dit betekent opnieuw dat jullie naar meer 

familiefeesten kunnen gaan en dat jullie het 

nieuwe jaar super goed gaan kunnen inzetten. 

Tot volgende week! 

 

 

Zaterdag 5 januari 

Het is het einde van kerstperiode en vakantie en daarom zijn jullie zaterdag 5 januari allemaal 

welkom op onze kerstboomverbranding (met eventueel ook jullie eigen kerstboom). Op voorhand zal 

er ook een fakkeltocht zijn waar jullie zeker aan mogen meedoen, maar meer info hierover volgt nog! 

Wij hopen jullie hier allemaal te zien!!!! Tot dan!! 

 

Drie dikke zoenen en de beste wensen voor 

2019 

Sarabi, Mané, Flora, Twix, Gisi & Rico 

 



Als je deze tekening mooi inkleurt, zal de Sint niet anders kunnen dan toegeven dat je braaf bent 

geweest dit jaar 



Welpen  

Vrijdag 30 november tot en met zondag 2 december 
Dit weekend gaan we op weekend, joepie!! Bekijk zeker het weekendbericht op de volgende pagina 

en vergeet het inschrijvingsstrookje niet mee te nemen naar de vergadering!  

Zondag 9 december 
Hij is bij jullie thuis waarschijnlijk al langsgekomen, maar speciaal voor ons blijft hij wat 

langer in het olijke Veltem-Beisem. Een onovertroffen b/paard, jolige helpers en een zak vol 

met lekkers zijn slechts een klein onderdeel van zijn troeven. Maar wie o wie is het? De Sint 

natuurlijk!! Kom naar onze keet van 14u tot 17u en ontdek of de Sint voor jou wat lekkers 

bij heeft, of misschien toch maar de roe?  

Zondag 16 december 
Kunnen wij het maken? Nou en of! Vandaag is het de grote Bob de Bouwer/bouwjekamp-
vergadering en zullen jullie aan de slag gaan als echte bouwvakkers! Zin om mee te helpen 
bouwen? Kom dan van 14u tot 17u naar onze lokalen.  

Zondag 23 december 
Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, 
jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, 
jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way… 
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering aangezien iedereen Kerst aan het vieren is. Wij wensen 
jullie alvast een zalige kerst, feest ze!  

Zondag 30 december 
Hopelijk was jullie kerstfeest niet te zwaar want morgen vieren we nog eens feest voor het begin van het 
nieuwe jaar! Daarom is het vandaag ook geen vergadering, want iedereen moet de nodige 
voorbereidingen treffen! We beginnen jullie toch stilaan te missen… 

Zondag 5 januari 
Dit weekend kunnen jullie allemaal chocomelk komen drinken en jullie komen verwarmen aan het vuur 
op onze kerstboomverbranding aan de lokalen in Beisem! Er zal ook nog een fakkeltocht georganiseerd 
worden waar binnenkort waarover meer info zal verschijnen op de scoutssite! Tot dan!  
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6-nX_9PeAhVLDewKHVa5CvkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.upcoming.nl/marleen/12708/waarom-wilde-vroeger-niemand-het-oranje-snoepje&psig=AOvVaw1EsF05IZCIODH6dfeGKrQ6&ust=1542288780746551
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF9I3y_9PeAhXEyaQKHfohC6UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gva.be/cnt/aid1151393/stem-bob-de-bouwer-overleden&psig=AOvVaw0e2nzO3UM5kMxYHfDlT0S3&ust=1542288860428178


Weekendbericht 30/11-02/12 
 

Wij gaan EINDELIJK op scoutsweekend joehoe!! Afspraak op vrijdag 30/11 om 19u30 aan de Witte Villa 

in Herent, adres: Kouterstraat 94A, 3020 Herent. Hier mogen jullie ouders je ook komen halen om 12u 

op zondag 02/12. Het thema? LEGER! Verkleed jullie maar en duffel jezelf warm in, wij zijn klaar om er 

een topweekend van te maken. HET INSCHRIJVINGSSTROOKJE MOET INGEVULD AFGEGEVEN WORDEN 

VOOR HET WEEKEND!! Ook de betaling dient te gebeuren voor 

aanvang van het weekend. 

Wat mag je zeker niet vergeten? 
- legerkleren (aandoen bij vertrek) 
- Scoutsuniform 
- Slaapzak & matje/luchtmatras (liefst geen veldbed)  
- Een warme pyjama  
- Warme en reservekleren die vuil mogen worden 
- Proper ondergoed voor 2 dagen  
- Regenjas  
- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, haarborstel, …)  
- Kids ID  
- Keukenhanddoek met je naam op  
- Eventuele medicatie (leiding verwittigen!) 
  
Wij hebben er goesting in!! 
 
 
 
 

 

 Inschrijvingsstrookje:  

  

Ik, ……………………………………………………………………, ouder van …………………………………………………., geef 

mijn welp de toestemming om mee op weekend te gaan van vrijdag 30 november t.e.m. zondag 2 

december 2018 en stort hiervoor €25 op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872  met 

vermelding: ‘welpenweekend + naam welp’.  

  

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Battle of the sexes!!! In deze vergadering gaan wij het opnemen tegen de jv’s 

om te weten te komen wie het sterkst is. Zeker allemaal komen naar de 

lokalen in Winksele van 14u tot 17u, want wij jong-gidsen gaan ons toch ni 

laten doen zeker? Vergeet geen 50 cent mee te nemen, dan kunnen we op het 

einde van de vergadering nog lekker samen iets drinken. 

 

 

Daar wordt op de deur geklopt, hard geklopt, 

zacht geklopt. Daar wordt op de deur geklopt, 

wie zou dat zijn? Jawel, vandaag komen Sint en 

Piet bij ons op bezoek. Kom allemaal van 

19.30u tot 21.30u naar onze lokalen in Winksele 

om nog afscheid te nemen voor ze weer naar 

Spanje vertrekken.  

 

 

Kerst komt eraan en wij gaan dat vieren!!! Iedereen is welkom op ons 

kerstfeestje in de lokalen van Winksele van 19.30u tot 21.30u. Trek allemaal 

jullie dikste kersttrui aan en zet je mooiste kerstmuts op. Dat wordt 

supergezellig. 

 

 

Het is jammer genoeg geen vergadering deze 2 weken. De leiding heeft 

examens… Maar niet getreurd, we zijn er snel weer met kei, kei toffe 

vergaderingen. See u soon en prettige feestdagen! xxx 

 



Het is tijd voor de kerstboomverbranding om het 

nieuwe jaar mooi in te leiden. Kom allemaal 

gezellig bij dat warme vuur staan met een warme 

chocomelk en genieten van een fijne avond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JONG-VERKENNERS 2 / 12 – 5 / 1 

 

Zondag 2 / 12 

Dit is dé dag waar we al heel het jaar naar uitkijken!!!! We kunnen nu voor 

eens en altijd bewijzen dat wij beter zijn dan de jogi’s! Kom daarom met de 

volle goesting en al je doorzettingsvermogen naar deze onvergetelijke 

vergadering van 14 tot 17 uur aan de arena aan de lokalen van Winksele! 

We geloven in jullie! 

 

Zaterdag 8 / 12 

Spannend zeg, de eerste avondvergadering van het jaar en 

we mogen direct een heilige ontvangen. Ja, je hoort het 

goed, de heilige Sinterklaas komt langs in Winksele. 

Hopelijk zijn jullie braaf geweest, anders hebben de Sint en 

pieten geen goed nieuws voor jullie…. We verwachten jullie 

aan de lokalen in Winksele van half 8 tot half 10. 

 

Zaterdag 15 / 12 

We hebben gemerkt dat de vorige vergaderingen allemaal vrij stevig 

waren…. We zien dat jullie wat rust nodig hebben en vinden dat er ook op 

de scouts ruimte moet zijn voor ontspanning! Kom daarom met een 

dekentje naar de lokalen in Winksele van half 8 tot half 10 om samen met 

ons naar een film te kijken! 

 

Zaterdag 22 en 29 / 12 

Deze weken zal er jammer genoeg geen vergadering zijn…. Maar geniet 

allemaal zeer hard van je vakantie <333 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR EN FIJNE 

KERSTWENSEN VAN DE LEIDING !!!!!!!! 

 

 



Zaterdag 5 / 1 

Vandaag is het kerstboomverbranding!!!! Jullie zijn allemaal welkom in 

Beisem om daar jullie kerstboom te komen verbranden en te genieten van 

al de gezelligheid, hopelijk zien we jullie daar! 

 

Dikke zoenen van de leiding, 

Felix, Mika, Maarten, Michiel, Merel, Wannes en Eva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIVERS  
 

Zaterdag 1 december  

We weten al wie de grootste plant is van de groep, maar jullie leiding wil ook wel eens uitzoeken wie 

de meeste hersencellen daarboven heeft zitten. Bereid jullie al vast maar voor op 1 van de grootste 

testen van het jaar: DE SLIMSTE GIVER TER WERELD! Als ik jou was zou ik alvast de laatste weetjes 

opsnuiven, tweets analyseren en een beetje filosoferen over het leven… Wij , jullie leiding, verwachten 

jullie van 19u30 tot 21u30 uur aan de lokalen van Veltem-Beisem. Bissous   

 

Zaterdag 8 december  

Daar wordt aan de deur geklopt, 

hard geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. 

Wie zou dat zijn? 

 

“Wees maar gerust mijn kind. 

Ik ben een goede vriend. 

Want al ben ik zwart als roet, 

‘k meen het toch goed.” 

 

Daar wordt aan de deur geklopt, 

hard geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt 

. 

Wie zou dat zijn? 

“Wees maar gerust mijn kind. 

Ik ben een goede vriend. 

Want al ben ik zwart als roet, 

‘k meen het toch goed.” 

 

Jaja onze oude vriend komt weer maar eens langs om jullie maagjes te vullen met lekker zoet eten. 

MAAR wel enkel als jullie braaf zijn, dit zal zwaar op de proef worden gesteld. Hij hoopt jullie te zien in 

onze lokalen van 19u30 tot 21u30, tot dan!  



Zaterdag 15 december  

Hier is hij dan de laaaaaaaaangverwachte autozoektocht! Haal je verstoppertje skilzz maar naar boven want dit 

jaar wordt het next level! Wij brengen alvast onze zaklamp, verrekijker en botten mee om jullie etters achterna 

te gaan. We verwachten jullie van 19u30 tot 22u aan de lokalen ven BEISEM, vergis je dus niet. Be there or be 

seen. Xoxox jullie speurdertjes  

 

Zaterdag 22 december 

Helaas gaan jullie jullie allertofste leiding een poosje moeten missen. Ellen is te druk bezig met haar 

vleesje te eten, Wotan die doet zoals gewoonlijk niets, Ziggy is een dutje aan het doen, Meutje is een 

vuurtje aan het stoken en Mathilde is zoals gewoonlijk het seutje aan het uithangen en aan het leren. 

Veel te druk dus en daarmee is er deze week geen vergadering. Prettige feestdagen!! 

 

29 december 2018 

Oo nee he wij gaan jullie en jullie gaan ons weer een week moeten missen. Dit komt omdat die 

hersencellen van jullie over toeren moeten draaien en af en toe wel eens wat rust nodig hebben. 

Maar niet getreurd voor de givers onder ons die weer niks te doen hebben, hebben wij speciaal 

gezorgd voor wat tijdverdrijf. Yesss een kei coole, vette kleurplaat die ik volgende vergadering aan 

mijn leiding kan tonen. Veel kleurplezier en alvast een gelukkig nieuwjaar!! 

 

 



Zaterdag 5 januari  

Die kerstboom in het huis heeft een nieuwe bestemming nodig. Zijn laatste dagen zijn geteld en om 

hem nog een laatste levensdoel te geven mag hij speciaal naar onze jaarlijkse kerstboomverbranding 

komen. Nu kan jij je koude handen verwarmen en het laatste levensdoel van de afgetakelde boom 

vervullen. Het is daarom van groot belang dat jullie allen aanwezig zijn op onze jaarlijkse 

kerstboomverbranding! En wat zeker mag, is smullen van de heerlijke hotdogs. ☺ Vergeet jullie 

ouders zeker niet uit te nodigen voor een glas te komen drinken op het nieuwe jaar.  

 


