
 

 

 

 

 

 



DEUGNIETEN 

Zaterdag 4 januari: KERSTBOOMVERBRANDING  

Vandaag is het onze jaarlijkse kerstboomverbranding.  

Alle deugnietjes kunnen deelnemen aan de fakkeltocht. Deze start aan de lokalen om 

18h30. Vergeet zeker niet om je laarsjes aan te doen, want het kan modderig zijn in de 

bossen van Beisem! Als je thuis al een fakkel hebt liggen mag je deze zeker ook meenemen.  

Na de verkoelende wandeling kunnen jullie een heerlijke warme chocomelk gaan drinken 

om je terug te verwarmen bij het vuur van Beisem! Tot dan 😊  

 

 
 

Zaterdag 11 januari: MOVIENIGHT 
Liefste deugnieten, pak allemaal een kussentje, een dekentje en eventueel je 

lievelingsknuffel mee om er een gezellige filmavond van te maken! Welke film het wordt, 

is nog een verrassing, maar het wordt in ieder geval meeeega cosyyy in Beisem burcht. 

De film start om 18h en de ouders mogen je om 20h terug komen ophalen!                     

De leiding kijkt alvast uit om eens gezellig samen onder het dekentje te kruipen. 

 

 
 

  



Zaterdag 18 januari: SLUIPSPEL XL 
Op weekend speelden we al een sluipspel en dit vonden jullie al super tof. Maar dit was 

nog maar een kleine versie. Vanavond gaan we niet alleen een cooler maar ook een vetter, 

en een veeeeeeel groter sluipspel spelen. Noem het maar SLUIPSPEL XL. Dit zal 

doorgaan aan de lokalen van Beisem van 18h tot 20h en vergeet vooral niet om je heel 

heel heel warm aan te kleden! 

OMG MEGA EXCITINGGGGG 

 

 

Zaterdag 25 januari: SPELLETJESAVOND  
Van 18h tot 20h gaan we allemaal kei toffe gezelschapsspelletjes spelen YAYYY. Tafels 

vol spelletjes zullen klaarstaan in Beisem Burcht. Voor ieder wat wil: ben je eerder een 

UNO’er of speel je liever YENGA? Dat kan allemaal! Natuurlijk mag je ook jouw eigen 

spelletjes meenemen, maar vergeet dan vooral niet om je naam er in of op te schrijven.  

De leiding heeft er zin in, met in het bijzonder de mega competitieve Joepa 😉.  

 
 

Zondag 2 februari: GEEN VERGADERING 
Vandaag is er spijtig genoeg geen vergadering, maar treur niet: VOLGENDE WEEK 

ZIJN WE ER WEER 😊  

 
 

Dikke kussen van de allerleukste leiding van heel ’t land 

Akela, Tysko, Joepa, Toepa, Floki en Sabi 



 Kapoenen 
Zaterdag 4 januari: Kerstboomverbranding  

Jaja beste Kapoenen het is eindelijk weer tijd voor onze 

befaamde kerstboomverbranding. Jippiejajeej. Dat wil 

zeggen dat heel het gezin welkom is om iets te komen 

eten en drinken. De papa’s kunnen nageltje klop spelen 

en de mama’s kunnen gezellig met een glaasje wat 

babbelen aan het kampvuur (of omgekeerd natuurlijk). 

Om 18u30 zal onze fameuze welgekende fakkeltocht 

plaatsvinden vanuit de lokalen in Beisem. Vergeet zeker 

geen laarzen aan te doen en als jullie thuis al een fakkel 

hebben liggen, mogen jullie deze zeker meenemen. 

Jullie ouders mogen uiteraard ook mee op tocht gaan. 

Hopelijk zien we jullie daar! Groetjes van  jullie leiding!   

 

Zaterdag 11 januari: filmavond  

Dag allerliefste kapoenen vandaag maken wij van de Beisem 

burcht het gezelligste plekje op aarde. Jullie mogen dus 

allemaal een kussentje en een dekentje meenemen zodat 

jullie je knus kunnen installeren. Dit natuurlijk niet zonder 

een reden, neenee! Vanavond is het onze filmavond. Welke 

film we juist gaan zien houden wij nog even een verrassing. 

Om 18 uur begint de film en om 20 uur mogen de mama en 

papa jullie terug komen ophalen. Ps., je knuffel is ook 

zeeeeeeker welkom op deze gezellige avond. Tot dan!  

Zaterdag 18 januari: sluipspel XL 

Maak jullie klaar kapoenen want vandaag testen we 

jullie sluipskilzzz. We spelen niet zomaar een 

sluipwel, maar wel het enige echte sluipspel XL. 

Begin dus alvast maar te oefenen want de leiding is 

er helemaal klaar voor. Indien je deel wilt nemen 

aan deze grote uitdaging verwachten we jullie aan 

de Beisem burcht van 18 tot en met 20 uur. Dit gaat 

buiten door dus vergeet jullie niet suuuuper warm 

aan te kleden. Wij kunnen alvast niet wachten, be 

there or be a lachend kakske.  

 



Zaterdag 25 januari: spelletjesavond 

Beste kapoenen, haal het competitieve beest maar in jou 

naar boven want vandaag is het spelletjesavond. En nee niet 

die games van op de Nintendo of IPad, we gaan vandaag 

back to the basics. Twister, Yenga, Uno, Memory, het zal er 

allemaal zijn. Indien jij thuis een spel hebt dat je zou willen 

spelen mag je dit zeker ook meenemen, maar vergeet dan 

wel niet je naam er op te schrijven. Als jullie graag spelletjes 

komen spelen, mogen jullie van 18 uur tot en met 20 uur 

naar de lokalen van Beisem komen. De leiding kijkt er alvast 

naar uit. Dikke bezen van ons! 

 

 

Zondag 2 februari: geen vergadering  

De leiding zal jullie deze week helaas moeten missen, want het is geen vergadering vandaag. 

Maar vrees en treur niet want volgende week staan we met zijn allen weer paraat. Tot 

volgende week! 

Vele smakkerds van jullie leiding! 

XXX Aziza XXX Azora XXX Zips XXX Lupo XXX wacko XXX Tchilla XXX 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

Zaterdag 4 januari 

Alvast een heel gelukkig nieuwjaar! De feestdagen zitten er bijna op en 

school begint vlug weer.  Daarom hebben we nog een fijne zaterdagavond 

in petto waar jij met je familie naar toe kan komen! Het is 

vanavond de enige echte kerstboomverbranding. Zet je schrap 

voor 2020 en neem jullie kerstboom mee om het vuur de hele 

avond aan te houden! Ook plannen we vanavond een heuse 

fakkeltocht. We verzamelen allemaal om 18u30 aan 

Beisemburcht. (Zij die een fakkel thuis hebben, mogen deze 

altijd meenemen + vergeet jullie laarzen ook niet aan te 

trekken!)   

 

Zaterdag 11 januari 

Liefste kabouters, maak jullie allemaal klaar voor een super gezellige 

avond… Neem zeker een kussentje en/of dekentje mee zodat we allemaal 

lekker knus bij elkaar kunnen kruipen tijdens het kijken van een superleuke 

film! Jaja jullie horen het goed het is eindelijk weer eens filmvergadering, 

JOEPIE! Welke film het wordt, is nog een verrassing en dat kom je enkel en 

alleen te weten als je aanwezig bent van 18u tot 20u in onze lokalen van 

Beisem. 

Wij hebben er al heel veel zin in! Jullie ook?? 

See you then xxx  

 

Zaterdag 18 januari 

Wie zijn al die competitieve kabouters die nooit 

willen verliezen? Dat komen we vandaag te 

weten van 18u tot 20u tijdens onze 

spelletjesvergadering… We verwachten jullie 

aan de lokalen van Beisem waar we een hele 

avond lang de allerleukste gezelschapsspelletjes 

zullen spelen! Alle spelletjes die van bij jullie 

thuis komen zijn natuurlijk ook welkom (schrijf dan wel je naam erop zodat 



je het ook weer mee naar huis kan nemen).  

Tot dan lieve kaboutertjes xxx 

 

Zaterdag 25 januari 

Woehoew onze examens zijn bijna allemaal gedaan dus we zijn weer 

helemaal in form om voor jullie geweldige vergaderingen en spelletjes in 

elkaar te steken! Bereid jullie allemaal al maar goed voor want vandaag 

spelen we van 18u tot 20u het grote sluipspel! Kom dus zeker en vast naar 

de lokalen van Beisem als je zin hebt om je nog eens kei hard te amuseren.  

 

Zondag 2 februari 

Helaas pindakaas, vandaag is het jammer genoeg geen 

scouts en mogen jullie thuis allemaal een dagje lekker 

luieren… Volgende week zien we elkaar al weer terug en 

gaan we er weer een kei toffe vergadering van maken!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

ZATERDAG 4 Januari 

Vandaag is het de jaarlijkse kerstboomverbranding! 

Kom met de hele familie af, en geniet van een drankje en een hapje. 

Om 18:30 is er voor de welpen, kapoenen, deugnieten en kabouters 

een fakkeltocht voorzien. Als jullie thuis een fakkel zouden hebben, 

pak deze dan gerust mee, en  vergeet ook zeker jullie laarzen of bergschoenen niet, want 

het zou wel eens modderig kunnen worden.  

 

ZATERDAG 11 januari 

Vandaag is het filmvergadering!  Doe allemaal je meest 

comfortabele kleren aan, neem een dekentje mee en kom lekker achteruit 

in de zetel hangen in ons lokaal, lekker genietend van de film. Na al een 

heel leuk, maar soms vermoeiend scoutsjaar, mag dat ook een keer he ;) 

De film start om 18u in onze lokalen in Beisem, en is gedaan tegen  20u.  

 

ZATERDAG 18 januari 

Rien ne va plus, handen van de tafel, alllez allez allez, roulez!! 

Jullie raden het vast al, het is vandaag casino in onze 

beisemburcht. Oefen maar op pokeren, roulette en blackjack en 

kom bewijzen dat jij de beste gokker van de welpen bent. Jullie zijn welkom van 18u tot 

20u in onze lokalen in beisem.  

 

Zaterdag 25 Januari 

SSSSSSHHHHHHH, Ze mogen ons niet zien… vandaag spelen we 

het sluipspel. Beweeg als een paracommando, en kom ons tonen 

hoe goed jij in het leger zou passen van 18u tot 20u in onze lokalen in 

beisem!  

 

 



ZATERDAG 1 februari  

 

Na een ellendig lange blok,  verschrikkelijk moeilijke examens, vele 

schietgebedjes en veel opgebrande kaarsjes is de leiding er deze week 

eventjes tussenuit. Er is deze week dus  

GEEN VERGADERING… ja huilen mag, wij hebben de 

voorbije periode ook wat traantjes gelaten. Maar we zien jullie volgende 

week terug!  

 

 

 

 

Leukste, coolste, grappigste, amusantste, plezierigste leiding van beisemburcht 

- Flora * Ouzo * Pluto * Mila * Pipa Rico * Mundi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonggidsen 
 

Zaterdag 4 januari 

GELUKKIG NIEUWJAAR LIEVE JONGGIDSEN! Wat is er beter om deze 

mooie kerstperiode in sfeer af te sluiten en het nieuwe jaar goed in te 

zetten bij onze jaarlijkse kerstboomverbranding? Kom zeker langs met 

vrienden en familie om van een lekker drankje te genieten! C u there xx  

 

 

Zaterdag 11 januari 

Koud, nat, donker … deze dagen vinden we helemaal niets. Toch is de leiding er om 

terug wat kleur in jullie leven te brengen! Want we gaan KLEURENCODE spellen!!! 

Met andere woorden, trek je beste camouflage outfit aan en kom naar de lokalen in 

BEISEM van 19u30 tot 21u30. Tot dan xxx 

 

Zaterdag 18 januari 

Jaja, je hebt het geraden, de spannendste avond van 

het scoutsjaar is er eindelijk!, AUTOZOEKTOCHT! Het 

wordt hoog tijd om de beentjes en verstopskills nog 

eens te gebruiken! We spreken af aan de lokalen in 

Beisem van 19u30 tot 21u30-22u (het kan een beetje 

uitlopen). Hopelijk tot dan!! xx  

 

 

Zaterdag 25 januari 

Hey bbi’s en bollies, 

Bi, Ba, Bo, wie gaat er met ons bowlen? 

We gaan onze ballen laten bollen op de baan.  

We nemen geen banaan, of we gaan op onze bek gaan. 

Wel nemen we 5 euro mee, en zorgen we dat we met onze behendige benen de 

busrit beleven!  

Kom om 19u30 naar de lokalen in Winksele, tussen 21u30 en 22u00 arriveren we daar 

terug, vergeet je buzzypas niet als je er een hebt (en een centje als jullie iets kleins 

willen drinken). 

Bye, bishkes 



Zondag 2 februari 

Helaas pindakaas, het is vandaag jammergenoeg geen vergadering . 

MAAAR wees niet getreurd, vanaf volgende week zijn we er weer 

helemaal bij! Woehoew! Tot volgende week xxxx  

 

Xoxoxo de jonggidsenleiding 
Emma, Thomas, Eva, Folke, Kaat, Michiel & Amber 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

weekendbericht 

 
Natuurlijk hebben jullie de internationale dag van de liefde reeds gevierd. 
MAAAAR we gaan dit weekend LOVE eens extra IN THE AIR blazen want we 
gaan op VALENTIJNSWEEKEND!!!! Alle hopeloze verliefde hartjes zijn welkom! 
Vrijdag 14 februari spreken we om 19u00 af aan het station van Leuven! Van 
daar gaan we met zijn allen naar de secret lover’s hideaway. Zondag zullen de 
verliefde jonggidsen om 12u klaarstaan bij de scoutlokalen van Linden 
(Wolvendreef 3, 3210 Lubbeek) om terug naar huis te keren.  
 

MEENEEMLIJST: 
✓ Matras en slaapzak 

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…) 

✓ Keukenhanddoek 

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Uniform (aandoen bij vertrek) 

✓ Warme kleren  

✓ Regenjas 

✓ Warme schoenen  

✓ Buzzypas 

✓ Mooie outfit voor de bonte avond ;) 

✓ Een boontje voor je crush  

dikke zoenen van de leiding x 
 

Inschrijvingsstrookje 
Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van 

………………………………………………………………………….., geef mijn jonggids de toestemming om 

mee te gaan op weekend van vrijdag 14 februari tot en met zondag 16 febuari en stort 

hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE90 7344 1110 7732 met de vermelding 

‘jonggiverweekend + naam jonggids’. 
 



Zaterdag 4 januari 

De kerstvakantie zit er weer op dus is het tijd voor onze 

jaarlijkse kerstboomverbranding!!! Kom langs met 

jullie vrienden en familie voor een gezellig vuurtje en 

een lekker drankje. Vanaf 18u30 zijn jullie welkom.  

Zaterdag 11 januari 

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 18 januari 

Vanavond is het de enige echte autozoektocht!! Jullie worden aan onze lokalen 

in Winksele verwacht om 19u30. Kleed jullie warm aan want het kan wel eens 

koud zijn.. Jullie mogen terug naar huis gaan rond 21u30-22u (het kan een 

beetje uitlopen). Tot dan!  

Zaterdag 25 januari  









Moesten jullie het niet kunnen ontcijferen, afspraak om 19u30 aan onze lokalen 

in Winksele. Om 21u30 mogen jullie terug naar huis.  

JV’S 



Zaterdag 2 februari 

Helaas moeten wij jullie meedelen dat het geen 

vergadering is vandaag…………………………………… 

Volgende week zien we elkaar weer voor een 

onvergetelijke vergadering!! 

 

XXX Eva, Merel, Paulien, Mika, Anton en Jill 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

weekendbericht 

Natuurlijk hebben jullie de internationale dag van de liefde reeds gevierd. 

MAAAAR we gaan dit weekend LOVE eens extra IN THE AIR blazen want we 

gaan op VALENTIJNSWEEKEND!!!! Alle hopeloze verliefde hartjes zijn welkom! 

Vrijdag 14 februari spreken we om 19u00 af aan het station van Leuven! Van 

daar gaan we met zijn allen naar de secret lover’s hideaway. Zondag zullen de 

verliefde jongverkenners om 12u klaarstaan bij de scoutlokalen van Linden 

(Wolvendreef 3, 3210 Lubbeek) om terug naar huis te keren.  

MEENEEMLIJST: 

✓ Matras en slaapzak 

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…) 

✓ Keukenhanddoek 

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Uniform (aandoen bij vertrek) 

✓ Warme kleren  

✓ Regenjas 

✓ Warme schoenen  

✓ Buzzypas 

✓ Mooie outfit voor de bonte avond ;) 

✓ Een boontje voor je crush  

dikke zoenen van de leiding x 

 

Inschrijvingsstrookje 

Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van 

………………………………………………………………………….., geef mijn jongverkenner de toestemming 

om mee te gaan op weekend van vrijdag 14 februari tot en met zondag 16 februari en stort 

hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE90 7344 1110 7732 met de vermelding 

‘jonggiverweekend + naam jongverkenner’. 



Givers.Givers.Givers.Givers.Givers.Givers.Givers.Givers. 

 

Zaterdag 4 januari : Kerstboomverbranding 

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 

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 11 januari : Dorpspelen ! 

We verwachten jullie in uniform aan de scoutslokalen van 19.30 tot 21.30. Vandaag trekken we den                  

boerenbuiten in! 

Zaterdag 18 januari: poisk avtomobilya vergadering 

Wat zou dit voor vergadering kunnen zijn. De benodigdheden zijn: un gilet fluorescent, car, 

automobiliste. Wie o wie kan het raden. We spreken af om 20u tot 22u aan onze lokalen. 

 

Zaterdag 25 januari : De grote BOIT vergadering 

Smeer jullie daaansbenen maar al in, en pak jullie marginaalste kleren uit de kast. Vanavond gaat het 

dak eraf. Met niemand minder dan DJ PAUL ELSTAK, De romeos, en zo veel meer. We spreken af om 

19:30 tot 21:30 aan onze lokalen. 

Zondag 2 februari: Geen vergadering 

Helaas pindakaas, het is geen vergadering. We zien jullie volgende week x 

 

 

Kusjes en lekjes van de leiding! 
 

 

 

 


