
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPOENEN, KAPOENEN, KAPOENEN! 

 

ZATERDAG 5 JANUARI 

Deze avond starten we het nieuwe jaar in scoutsgezelschap met 

een fakkeltocht en kerstboomverbranding. Om 18u30 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! 

 

ZATERDAG 12 JANUARI 

HO, HO, HO! De Kerstpret is nog lang niet over! Wij doen een -

iets te laat, maar nog steeds even leuk- Kerstfeestje à la scouts! 

Hoor ik daar nu een ”feestje”?????? Ja hoor!!!!!! Kom in je beste 

Kerstman-, Rudolf- of elfenpakje naar onze Beisemlokalen vanaf 

18u. Om 20u zullen wij jullie na een onvergetelijke avond terug 

naar huis moeten sturen, maar wees niet getreurd volgende 

week is er weer scouts!  

 

ZATERDAG 19 JANUARI  

Deze vergadering hebben wij alle sluwe kapoenen onder jullie nodig. 

Ben je goed in verstoppertje? Ben je niet bang om eens door het gras 

te kruipen? Ben jij een kei in je vermommen? Sta dan zeker op zaterdag 

19 januari paraat om samen met ons een megafantastischsupervet 

sluipspel te spelen. Wij zullen samen met jullie door de koude sluipen 

vanaf 18u en om 20u mogen jullie terug naar jullie ouders om thuis 

op te warmen met een warme kop chocolademelk voor de open 

haard. Tot dan! 

 

 

ZATERDAG 26 JANUARI  

Vandaag gaan wij jullie verwennen met een super leuke en cosy 

vergadering! Wij gaan met ons allen knus  in ons kapoenenlokaal 

een filmpje kijken ☺, maar wat de film zal zijn houden wij  nog 

even een geheimpje. Is het een horrorfilm, een romantsiche film, 

een disneyfilm, Een documentaire, een tekenfilm, …? Kom anders 

gewoon naar onze lokalen in Beisem op zaterdag 26 januari van 

18u – 20u en ontdek het zelf!  1 ding kunnen wij jullie al wel verklappen: het wordt zonder twijfel een 

megasuperleuke avond! 

 



ZONDAG 3 FEBRUARI  

Dag liefste kapoentjes, wat zouden we vandaag eens gaan doen?  Wij de leiding weten het al! Maar 

wij gaan het nog geheim houden voor jullie hihi ☺. Ben je al nieuwsgierig? Ik kan je alvast beloven dat 

het 

hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééél 

leuk zal worden! Kom op zondag 3 februari van 14u ontdekken wat het spel van vandaag zal zijn en 

vertrek om 17u terug alwetend naar huis. Wij kijken er al naar uit en hopen dat de kapoenen van de 

partij zullen zijn om mee ons grote verassingsspel te spelen! 

 

Heel veel lieve zoentjes, bisoukes en kusjes van 

jullie allerliefste leiding 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xMao, Alani, Mali, Linka, Sia, Nalou en Joepa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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. Deze start om 18u30 

aan de lokalen in Beisem! Wij hopen jullie hier allemaal te zien!!!! Tot dan!!  

 

 Zaterdag 12 januari  

Kleed je maar warm aan, zorg dat je helemaal onzichtbaar bent, haal die nachtkijker maar boven, ga 

op zoek naar je beste sluipkunsten want vandaag mogen jullie de langverwachte kleurencode 
komen raden!!!!! Van 18u tot 20u aan onze lokalen!! Maar let wel op, ook wij hebben onze beste 

oren en ogen voorzien…. 

 

 Zaterdag 19 januari  

De leiding is een beetje moe van al dat studeren dus daarom gaan we vandaag het lekker gezellig en 

rustig houden met een leuke film! Wij zorgen sowieso voor een paar goede films maar natuurlijk kan 

een denkentje of slaapzak niet ontbreken bij zo een übergezellige filmavond! Dit mogen jullie 

zelf meenemen ☺ ☺ ☺  

PS: de film zal starten om 18u, in onze eigen filmzaal ‘Beisemburcht’, en hij zal gedaan zijn om 20u 

 

 Zaterdag 26 januari  

Vanavond gaan we nog een keer goed feesten! Want morgen is Gisi jarig én we hebben al bijna de 1e 

maand van 2019 achter de rug én jullie leiding is bijna klaar met de examens. Drie goede redenen om 

feest te vieren, toch? Wij voorzien leuke spelletjes en natuurlijk ook een klein hapje en drankje, jullie 

zorgen voor de sfeer, deal?! ;-) Wij zien jullie van 18u tot 20u aan de lokalen voor een kei vet mega 

cool feest, tot dan! 

 

 Zondag 3 februari  

Wie kan er het verste springen? Wie kan er het snelste lopen? Wie is er de beste acrobaat? Wie 

speelt er het mooiste in een team? Wie heeft er de grootste spierballen? Dat zullen we allemaal 

samen ontdekken van 14u tot 17u aan onze keet in jullie meest flashy sportoutfit want vandaag is 

het SPORTVERGADERING! Bereid jullie al maar voor ☺ 

 



Kusjes en lekjes, de leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZATERDAG 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! Als jullie willen, kunnen jullie ook 

meedoen aan de fakkeltocht die start om 18u30! Tot dan! 

ZATERDAG 12 JANUARI 

ZATERDAG 19 JANUARI 
Rien ne va plus! Handennnnnnnnn van de tafel; allez allez, roulez!! Vandaag organiseren wij voor 

jullie een megafantastisch casino, maximale leeftijd: 11 jaar. Wij zorgen voor de spelletjes en het 

geld, jullie voor de leute! Afspraak van 18u-20u aan de lokalen in Beisem.  

 

 

 

 

ZATERDAG 26 JANUARI 
Is het Brad Pitt, is het Angelina Jolie? Ze zullen alleszins niet meer bij elkaar gezien worden. 

Nevertheless, wij doen een reuzegezellige netflix&chill-vergadering!! Kom dus naar onze 

megalomane cinema in Beisem-city! Doors at 18h, tis gedoan om 20u.  

 

 

 

  

Bibberen en beven, en vandaag niet alleen van de koude! Kom naar onze griezelkeet, pas op 

voor een slangenbeet en hou je warme kleren gereed want je gaat nog verschieten van onze 

wolvenkreet. Het is tijd voor Beisems enige echte griezelavonturentocht. 18u-20u, be there or 

be square!! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMstD4tJ_fAhVO_qQKHXbFCcgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hln.be/nieuws/binnenland/verbod-op-grote-bedragen-in-casino-werkt-averechts-tegen-witwassen-en-terreurgeld~ab184f4a/&psig=AOvVaw0E0c3PdT8bDmu-BgEcQGSz&ust=1544880084338941
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXtL2OtZ_fAhXSDewKHX9cCIIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gambling.com/us/online-casinos/strategy/10-casino-games-with-the-lowest-house-edge-1550900&psig=AOvVaw0E0c3PdT8bDmu-BgEcQGSz&ust=1544880084338941
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifs7SrtZ_fAhVNDuwKHe-7D9oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.eonline.com/news/958270/angelina-jolie-accuses-brad-pitt-of-not-paying-child-support&psig=AOvVaw310Rlm39CiOf57L_SSTiJt&ust=1544880190585479


ZONDAG 3 FEBRUARI 
Hoe krijg je die vieze spruitjes van je bord naar de vuilbak zonder opgemerkt te worden? Ik hoop dat 

jullie er rap achter komen, want vandaag spelen we het grote Beisemse smokkelspel! Afspraak van 

14u-17u aan onze Beisemse Burcht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 5 januari 

Het is tijd voor de kerstboomverbranding om mooi 

het nieuwe jaar in te leiden. Kom allemaal gezellig 

bij dat warme vuur staan met een warme 

chocomelk en genieten van een fijne avond.  

 

Zaterdag 12 januari 

Cinema jogi vanavond!!! We gaan lekker knus een film kijken, dus als jij een 

film hebt waarvan jij denkt: “omg, deze film moet iedereen gezien hebben!”, 

pak hem dan zeker mee. We spreken af aan de lokalen van BEISEM!!! van 

20u00 tot 22u00.  

 

Zaterdag 19 januari 

Wedden dat dit een van de tofste vergaderingen van het jaar wordt. En 

wedden dat jullie ook allemaal kei veel goesting hebben om je gambling-skills 

te tonen op onze casinovergadering. Allemaal welkom aan de lokalen van 

Winksele van 19.30u tot 21.30u. 

dresscode: classy 

 

Zaterdag 26 januari 

Vanavond gaan we lekker swingen in ons enige echte swingpaleis!!! Haal al je 

kennis over muziek maar boven, die ga je nodig hebben. De vergadering 

begint om 19.30u en eindigt om 21.30u. 

 

Zondag 3 februari 

Vandaag komt de jin een bezoekje brengen aan ons. Om volgend jaar een 

goede leiding te worden, moeten zij eerst nog wat oefenen. Daarom gaan zij 

vandaag de vergadering leiden. Kom allemaal naar de lokalen in Winksele van 

14u tot 17u. see u soon  

 

XXX Janne, Niels, Emma, Marie, Esther, Ines en Adriaan 



JONG-VERKENNERS 5 / 1 – 2 / 2 

 

 

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! 

 

Zaterdag 12 / 1 

Vanavond worden jullie allemaal in je meest chique outfits verwacht, want 

het is casino-!!! Oefen thuis al wat op je pokerface want je zult het nodig 

hebben! In een casino wordt ook verwacht dat iedereen zich netjes 

gedraagt maar dat zal natuurlijk geen probleem zijn met al die brave 

jongverkennertjes dit jaar xxxx Vergeet zeker geen geld mee te nemen 

voor een drankje, we verwachten jullie aan de lokalen in Winksele van half 

8 tot half 10. 

 

 

  



Zaterdag 19 / 1 

We hebben gemerkt dat de vorige vergaderingen allemaal vrij stevig 

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

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

dekentje naar de Beisemburcht van 20u tot 22u om samen met ons een 

film te kijken!  

 

Zaterdag 26 / 1 

Haal jullie zangtalenten maar uit want 

vandaag is het swingpaleis!!!!! Wij kijken er 

alvast enorm naar uit en we hopen jullie ook! 

We spreken af aan de lokalen in Winksele 

van half 8 tot half 10. 

 

Zondag 3 / 2 

Vanaf nu zijn het weer zondag-vergaderingen! We beginnen met een 

vergadering vol klassiekers. Zin in een vergadering vol flash-backs naar de 

goede oude tijden? Kom dan naar de lokalen van Winksele van 14 tot 17 

uur. Tot dan! 

 

 

Dikke zoenen van de leiding, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



GIVERS  
 

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. 

 

Zaterdag 12 januari  

Jippie het is vanavond een heel gezellige filmavond. 

Welke film we precies gaan zien, is nog en verrassing 

maar je verwachtingen kan je alleszins niet hoog 

genoeg zetten. Een versnapering en iets om de dorst 

te lessen wordt voorzien door jullie superleiding! Als 

je een knus en gezellig zitplekje wil, is het aangeraden 

om zelf een dekentje, matje of kussen mee te nemen. 

Jullie zijn allemaal welkom van 20 uur tot 22 uur aan de Beisemlokalen!!  

 

Zaterdag 19 januari  

De fuif komt dichterbij maar er moet nog veeeeeeeeeeeeeel gebeuren als we er het feestje van het 

jaar willen maken. We gaan flyeren, taakjes verdelen en ideetjes uitwisselen!  Komen is dus echt van 

fataal belang. We verwachten jullie van 19 uur 30 tot 21 uur 30 aan onze lokalen. Goede ideeën en 

een goed humeur zijn altijd welkom!  

 

Zaterdag 26 januari  

Vanavond is het niet zo maar een vergadering neenee het is de supermegadeluxe bowlingvergadering! 

Verdere info over het vervoer en eventueel bedrag voor iets te drinken enzo volgt nog op facebook, 

hou deze dus zeker in het oog! 😉 Ook even een shoutout naar jullie leiding Kaatje!  



 

Zondag 3 februari  

De kandidaten van het spel “Wie is de mol?” weten precies wat 

hun te doen staat. Namelijk de pot vullen met zo veel mogelijk 

geld door de opdrachten te laten slagen en intussen de Mol die 

dat probeert te verhinderen, ontmaskeren. Zorg maar dat jullie 

jezelf goed voorbereiden en de strategieën hebben klaarliggen 

zodat de Mol geen schijn  van kans heeft. We verwachten jullie 

van 14 uur tot en met 17 uur aan onze lokalen. See you there!  

 

 

 


