
KAPOENEN 

Zondag 04/02 
Jippie het is terug een zondagvergadering. Maar niet zomaar één hoor: Het is de 

kouwgomballenvergadering! Benieuwd wat we allemaal gaan uitspoken? Dan ben je zeker welkom 

van 14 uur tot 17 uur in de lokalen van Beisem. Tot dan! ☺ 

Zondag  11/02 
OO nee het is bijna Valentijn en Cupido zijn liefdespijlen zijn gestolen. Om op tijd terug genoeg pijlen 

te hebben heeft hij aan ons hulp gevraagd. Willen jullie helpen zorgen voor een geslaagde Valentijn? 

Kom dan zeker en vast vanaf 14 uur tot 17 uur naar de lokalen van Beisem. 

Zondag 18/02 
Vandaag gaan we schaatsen. Jippiieeeee! Als je mee wil gaan schaatsen dan ben je welkom om kwart 

voor 9 aan het Warot in Winksele. En als jullie dan ook terug naar huis zouden willen gaan, mogen 

jullie gehaald worden om half 12 aan de schaatsbaan. Vergeet hiervoor ook zeker geen 3 euro en je 

handschoenen mee te nemen. Wij kijken er al naar uit!  

Zondag 25/02 
Vandaag gaan we een test doen om te zien wie er de sterkste is; de jongens of de meisjes? Dit wordt 
al jaren lang onderzocht door de beste wetenschappers ter wereld, maar ze weten het nog altijd niet. 
Eens zien of dat de kapoenen dit wel kunnen aantonen. Als je wilt tonen dat de jongens/meisjes het 
sterkste zijn dan mag je best opgewarmd van 14 uur tot 17 uur naar ons parcourscircuit komen in 
Beisem.  

Zondag 04/03 
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 met deze schat te bemachtigen? Dan moet je zeker komen van 14 uur tot 

17 uur naar ons mysterieus terrein in Beisem. 

 

Dikke knuffels en kussen van jullie leiding 

Guppi    Ona    Tchilla 

  Illa      Rino        Lana 



Kabouters 
Zondag 4 februari’18 

Haal jullie kooktalent maar boven want vandaag maken we samen soep om naar de 

voedselbank te brengen! Kom naar de lokalen van 14u tot 17u om ons te helpen ☺ 

 

Zondag 11 februari’18 

Onze lokalen zijn niet altijd even proper, bah! Hier moet dus dringend eens verandering in 

komen. Kom dus zeker van 14u tot 17u naar de lokalen om ons kabouter lokaal een volledige 

make-over te geven!  

 

Zondag 18 februari’18 

Jihooeeeewww schaatsen!!!! Kom allemaal jullie 

geweldige schaatskunsten maar tonen op de 

schaatsbaan!!! We verzamelen allemaal om 8u45 de aan 

het welbekende Warot en om half 12 mogen jullie 

mama’s en papa’s jullie komen halen aan de 

schaatsbaan zelf. Voor dit leuke uitstapje zouden jullie 

wel 3 euro moeten meenemen. Vergeet ook zeker je 

handschoenen niet! Tot dan! 

 

Zondag 25 februari’18 

Vandaag hebben wij een verassing voor jullie in petto!!! Maarrrrrr.. daarvoor moeten jullie 

eerst wel wat opdrachten voor uitvoeren. Zijn jullie benieuwd naar wat deze verassing zal 

zijn? Dan zijn jullie allen welkom van 14u tot 17u aan onze place to be.  

 

XOXO jullie leiding,   

Yaya, Azora, Twix, Zago en Roeni 

 

 



Welpen 
 

Zondag 4 februari 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet het zijn de 

megawelpen die je aan de hemel ziet! Vandaag is het superhelden 

vergadering!!!!!! Jullie worden (eventueel verkleed) verwacht aan onze 

lokalen van 14 tot 17u  

 

Zondag 11 februari 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet het zijn de 

megawelpen die je aan de hemel ziet! Vandaag is het superhelden 

vergadering!!!!!! Jullie worden (eventueel verkleed) verwacht aan onze 

lokalen van 14 tot 17u. 

 

Zondag 18 februari 

Vandaag zal met vallen & opstaan zijn 

want wij gaan schaatsen met de hele 

scouts, JOEPIE!!! We spreken om 08.45u 

af aan het Warot in uniform om naar de 

schaatsbaan te gaan. Om 11.30u mogen jullie ouders, je weer komen 

halen aan de schaatsbaan. Vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen en 

je handschoenen! 

 

Zondag 25 februari 

Vandaag ben ik geland op mijn eerste bestemming; DE MAAN!!! Het is 

hier super cool en misschien als ik heel hard zwaai kunnen jullie mij 

zien van op aarde. Ik heb wel een beetje spijt dat ik niet naar de lessen 

van planeetkunde ben geweest want nu weet ik niet welke de volgende 

planeet is waar ik naartoe moet gaan… Zouden jullie mij willen komen 

helpen? Van 14u tot 17u aan onze lokalen!  

 

 



Zondag 4 maart 

Vandaag is het EXTREEMvergadering, alles wat wij 

normaal doen gaan wij vandaag in het extreme doen!!!!! Extreem luid 

de nesten zingen, extreem voetballen, extreem [vul hier in],… en het 

allerbelangrijkste; extreem veel plezier maken!!!  

 

 Dikke zoen van Kolo, Rambo, Lou, Aziza & Linka 



 

Zondag 4 februari

Haal je marginaalste outfit uit je kast want vandaag is het marginale 

vergadering!!! Kom van 14u tot 17u naar onze lokalen in Winksele. Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

Zondag 11 februari 

Vandaag spelen we het grote kouwgomballenspel!!! We verwachten jullie 

om 14u aan ons lokaal in Winskele. Na een portie plezier en 

kouwgomballen mogen jullie om 17u weer naar huis. 

 

Zondag 18 februari 

Jippie, vandaag gaan we schaatsen 

met heel de scouts! Dit is hét 

moment om onze jogi- 

schaatskunsten naar boven te 

halen. We spreken af om 8u45 aan 

de WAROT. Om 11u30 mogen jullie 

worden opgehaald aan de 

schaatsbaan van Leuven. Vergeet 

geen 3 euro mee te brengen en je 

warm aan te kleden en 

handschoenen mee te nemen. Tot dan! 

 

Zondag 25 februari 

Durf jij wel eens een uitdaging aan te gaan? Dan kan je dat hier tonen 

tijdens het fameuze challenge-spel! Welkom van 14u tot 17u aan onze 

lokalen in Winksele.  



Zondag 4 maart 

Om de maand goed te beginnen vliegen we er direct in met een 

stadsspel! Kom OP TIJD om 13u55u naar onze lokalen in Winksele, 

zodat we dan gezamenlijk de bus kunnen nemen. We nemen een bus 

om 14u09, vlak bij de lokalen, aan de Kraal.  Indien je een 

buskaartje/buzzypas hebt, breng deze dan zeker mee.  Om 17u30 zullen 

we terug zijn aan de lokalen. We kijken er al naar uit! 

 

 

Vele knuffels en kusjes, de Leiding xxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



JONGVERKENNERS 
Zondag 4 februari 

 
Ken jij je eigen dorp door en door? Dat zullen we vandaag dan wel eens 
zien, want we trekken weer eens ons prachtig dorp in met het enige echte  

V-town-spel! Kom om 14u naar onze lokalen in Winksele, om 17u mogen 
jullie terug naar huis keren! 

 
Zondag 11 februari 

 
Beste JV’tjes van ons, kom allemaal van 14u 

tot 17u naar onze lokalen in Winksele waarbij 
we deze keer ECHT vuur gaan maken! Nee 

nee, geen wandelingen meer door het bos 

maar wel een serieus kampvuurspel!  
 
We zullen wel eens zien wie er nu eigenlijk een 

echte scout is!   

 
Zondag 18 Februari 

 

Vandaag gaan we schaatseeeeeeen!  
 
Om kwart voor 9 spreken we af aan ’t warot om dan door te rijden naar 

Haasrode waarna we om half 12 jammer genoeg de schaatsbaan verlaten 
en jullie flink terug naar huis mogen keren. 

Wie oh wie durft het op te nemen tegen big Babs? Of tegen felle Flix? Of 
misschien tegen snugger Meutje die altijd scherp staat? Kom dan zeker en 

vast mee voor een onvergetelijke voormiddag! Vergeet je handschoenen 
niet! 

 
Zondag 25 februari 

 

Joepieeeee, jullie staan vast en zeker te popelen voor vandaag aangezien 

we het grote BOMspel gaan spelen! Natuurlijk gaan we er niet op los 

bommen maar overal schuilt er gevaar dus sta scherp vandaag en let op 
al de  

prikkels in je omgeving…. 

 
Wie goed gecamoufleerd is, krijgt misschien wel extra bevoorrading…dus 

hoe minder we je herkennen, hoe meer het in jullie voordeel zal zijn! 
 

Kom allemaal van 14u tot 17u naar onze lokalen en be prepared! 



Zondag 4 Maart 
 

Aangezien we allemaal goeie eters zijn en 

onze dagelijkse calorieën binnen moeten 
hebben, heten wij jullie van harte welkom 

in onze woudloperskeuken!  
Samen gezellig leren koken op zen scouts 

zodat we natuurlijk ook goed voorbereid 
zijn voor ons kamp! Jullie zijn welkom van 

10u tot 13u aan de lokalen in Beisem en 
neem 3 euro mee als vergoeding voor al 

het lekkers dat jullie krijgen! 
 

 
 

 
 

KUSJES en knuffels van jullie leiding Rana, Baba, Félix, Kaat en Merten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIVERS 

Zondag 4 februari 

De leiding heeft eindelijk gedaan met zijn examens en natuurlijk zijn we los op alles geslaagd! Dit 

betekent dus ook dat de zondag vergaderingen terug beginnen!! Zoals jullie weten hebben wij ne 

foaf georganiseerd, maar daar mag natuurlijk ook wel wat volk naartoe gaan. Zeker omdat we dit jaar 

een zotte dj hebben kunnen vastkrijgen (dj absinth), is het belangrijk om veel reclame te maken. Dat 

gaan we dan ook doen vandaag!  

Het is een ideale kans om je steunkaarten, die je toch sowieso allemaal moet verkopen, weg te 

krijgen. Vandaag kan je het met je vriendjes en vriendinnetjes doen, dus das toch leuker dan, zoals in 

mijnen tijd, het de dag op voorhand nog alleen te moeten doen!  

Allen aanwezig dus van 14-17 uur aan de giverlokalen, KOM ZEKER MET DE FIETS!!!!!! Indien we deze 

al gegeven hebben, neem dan zeker ook je (steun)kaarten mee. Tot dan!  

 

Zondag 11 februari 

 

Gaan we plezier hebben: zeker! 

Zijn jullie blij om jullie lieve leiding terug te zien: natuurlijk! 

Hebben we een nieuw verfrissend spel voor jullie klaarstaan: 

vanzelfsprekend! 

Is Thieme de chillste leiding: ongetwijfeld! 

Komen jullie allemaal vandaag voor dolle pret met in het 

achterhoofd het respect voor het gezag van de leiding : 

sowieso! 

 

Allemaal vragen waar wij het antwoord dus al op weten… 

                                                                   14u-17u aan de giverlokalen 

 

 

Zondag 18 februari 

Haal je schaatsen maar van onder het stof, kleed je goed 

warm aan en oefen je pirouette nog maar eens in de 

spiegel, want vandaag gaan we schaatsen!! Afspraak om 

kwart voor 9 aan WAROT. Bespreek zeker ook eens met 

de ouders wie gaat brengen en wie gaat halen, zodat er 

niet te veel ouders moeten rijden en jullie allemaal 

samen naar daar kunnen gaan. Om half 12 mogen de 

ouders jullie, hopelijk ongedeerd zonder blauwe 

plekken, terug ophalen AAN DE SCHAATSBAAN!  

VERGEET ZEKER GEEN 3 EURO EN JE HANDSCHOENEN MEE TE NEMEN!!! 

 

 

 

 

 



Zaterdag 24 februari 

Groen is momenteel druk bezig met belangrijke zaken. Hun goeie vriend Tom Meeuws heeft wat 

feestjes gepland, van een half miljoen euro zelfs, plezant! Maar iemand moet toch een beetje zorg 

dragen voor de natuur! Eva Brems belde ons op om te vragen of de givers niet even konden 

inspringen. Alé dan maar, hebben we gezegd, maar enkel als we subsidies krijgen als vergoeding. 

Groen ging akkoord, heel misschien organiseert Tom Meeuws wel eens een feestje voor ons!  

ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE: 

- deze vergadering gaat ZATERDAG door, het staat er wel degelijk juist, zaterdag!!! 

- het is van 14u tot 17u 

- we spreken af in BEISEM, niet de giverlokalen, BEISEM 

- botten, eventueel handschoenen, zouden wel eens handig kunnen zijn 

 

Bon, ik wil dus niemand zondag aan de giverlokalen zonder botten zien !!! 

 

Vrijdag 2 maart 

Het is eindelijk zover, in herent den ouden tijd is er blijkbaar nen dikke fuif, georganiseerd door de 

knapste gasten en grieten van heel Veltem. Dit is al even een vermelding, meer informatie volgt 

sowieso in de volgende activo en op facebook/mail.  

Alvast een zeer belangrijk bericht voor de ouders: de fuif duurt tot 5 uur en daarna moet er ook 

opgeruimd worden. We zouden graag hebben dat hier zoveel mogelijk man op aanwezig is, het zou 

niet fair zijn dat iedereen al vroeger door gaat en slechts enkelen achterblijven om alles op te 

ruimen. Indien de ouders dit late uur echt niet ok vinden, dan zullen we dat ook respecteren, maar 

we zouden toch liefst hebben dat bijna iedereen komt, dan duurt de opruim ook niet lang! Meer 

informatie zal natuurlijk ook wel volgen. 

  

 

 

Groetjes en kusjes van jullie, moet ik het er zelfs nog bij zetten, beste leiding ooit! Nog maar 180 

nachtjes slapen tot ons kamp, dat tellen begint hier wel een beetje vermoeiend te worden… Maar we 

doen het nog steeds met plezier!! 


