
DEUGNIETEN 

Zondag 1 maart: BOEREKES EN BOERINNEKES 

Hoe moet je koeien voederen? Hoe moet je paarden 

temmen? Hoe moet je varkentjes aaien? Hoe moet je 

schaapjes scheren? Hoe … 

 

… word je de beste boer van heel ’t land?  

 

Kom dat zien, kom dat zien op de mega koele 

boerderijvergadering. Jullie worden in Beisem verwacht 

van 14h tot 17h.  

 

Zondag 8 maart: BATTLEVERGADERING  

Deugnieten, vandaag is het serieus: THE GAME IS ON. 

Maak je klaar voor het belangrijkste moment van je 

leven. Wij daagden namelijk de kapoenen van scouts 

Herent uit voor een battle. Stretch goed, bereid je goed 

voor, oefen de strijdkreet en zet die stoere blik maar op, 

want verliezen staat niet in ons woordenboek!!! We 

spreken af om 14h onderaan de Mollekesberg (op de 

parking aan het einde van de Keizersstraat) in Herent en 

om 17h mogen jullie hier ook terug opgehaald worden. 

  

 Zondag 15 maart: KETNETVERGADERING   
Voorbije week kregen we vele telefoontjes van KETNET.  

Niet alleen de Nachtwacht, maar ook Kaatje, Kamiel en 

Victor en de prinsessen van Prinsessia en alle andere 

ketnetfiguren hebben onze hulp nodig.  

Kom eens horen wat er daar allemaal aan de hand is en kom vooral samen met jullie 

leiding het KETNETMISTERIE oplossen. Jullie worden verwacht van 14h tot 17h aan 

den Beisemburcht! 

 

Zondag 22 maart: LEIDINGSWISSEL  

Liefste deugnietjes, vandaag zullen jullie een vergadering 

zonder jullie geliefde leiding moeten doorbrengen… ☹ 

maar in plaats daarvan zorgt er wel eens andere leiding 

voor een mega toffe vergadering! Af en toe is verandering 

wel eens goed 😊 Kom van 14h tot 17h naar de lokalen van 

Beisem om te zien wat de nieuwe leiding voor jullie in petto 

heeft. Volgende week zijn wij weer terug!  



Vrijdag 27 maart - zondag 29 maart: WEEKEND!!! 
Beste deugnieten, dit weekend gaan we op reis. Maar niet zo maar eentje, we gaan 

een heel speciale reis maken!!! We gaan namelijk TIJDREIZEN… COOOOOOOOL!!! 

Jullie leiding is opgebeld geweest door Adam, die onze hulp nodig heeft. Hij is 

tijdens het tijdreizen iets heel waardevols verloren, maar hij weet niet meer waar 

het zou kunnen liggen. We moeten hem dus helpen om dat te vinden. Hiervoor zullen 

we niet alleen naar de prehistorie, maar ook naar de middeleeuwen en misschien 

zelfs naar het jaar 2547 moeten reizen. Omdat dit een hele grote en belangrijke 

missie is, zullen we de hulp van de kapoenen goed kunnen gebruiken. We gaan dus 

samen met hen op weekend!  

Jullie worden vrijdag 27 maart om 19h verwacht aan de Warotzaal. Van hieruit 

zullen we carpoolen naar de lokalen van De Woudlopers in Mechelen. Zondag 29 

maart om 12h mogen jullie voldaan terug naar huis om al de avonturen die we 

beleefd zullen hebben aan jullie ouders te vertellen!  

WAT NEEM IK MEE OP WEEKEND: 

✓ Matras of matje, slaapzak en kussen (GEEN VELDBED) 

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)  

✓ Handdoek  

✓ Keukenhanddoek 

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Scouts WVB T-shirt en sjaaltje (aandoen bij vertrek)  

✓ Warme kleren en warme schoenen 

✓ Regenjas  

✓ Kids ID 

✓ Je goed humeur ☺  

DE LEIDING HEEFT ER ALVAST MEGA VEEL ZIN IN XXX 

Aan de ouders: gelieve de medische fiche in te vullen! Tip: het is handig om de naam van 

uw deugniet in de kledingstukken te zetten, zodat ze hun spullen niet kwijtraken. Ook 

vragen we jullie om de deugnieten GEEN snoep of andere lekkernijen mee te geven. Ze 

krijgen genoeg eten van ons! 

 

Inschrijvingsstrookje 

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

geef mijn deugniet de toestemming om mee te gaan op weekend van vrijdag 27 maart 

tot en met zondag 29 maart en stort hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE21 

7360 6237 4603 met de vermelding: ‘deugnietenweekend + naam deugniet’.  

ADAM 



Kapoenen 
 

Zondag 1 maart: ruimtereis  

De wereld vraagt zich nog steeds af of er ergens in de ruimte nu eigenlijk 

marsmannetjes zijn. En wij hebben vandaag de taak gekregen om dit te gaan 

onderzoeken.  Wij gaan dus een reis maken door de ruimte! Benieuwd hoe dit er uit 

ziet? Kom dan zeker mee op ons ruimteschip. Deze zal opstijgen om 14 uur en zal terug 

landen om 17 uur in Beisem. Hopelijk tot dan!   

Zondag 8 maart: de olympische spelen  

Vandaag hangt er een speciale vlag aan onze vlaggenmast in Beisem. Het is niet zo maar een vlag, 

neenee, het is de welgekende olympische vlag. Want vandaag zullen jullie sporttalenten op de proef 

worden gesteld. Ben jij klaar voor de enige echte olympische kapoenen spelen? Trek je sportkleren 

maar aan en begin alvast maar te stretchen. Wij verwachten jullie in het stadium van Beisem van 14 

tot en met 17 uur. Houd jullie klaar!!  

 

Zondag 15 maart: circusvergaderingen  

Vandaag heeft de leiding een brief gekregen van een zeer speciale 

man. Hij draagt een hoge zwarte hoed waar hij soms een konijn uit 

kan toveren. Ik heb het over de circusdirecteur van het circus ‘over 

de kop’. Hij heeft een GROOT probleem! Kika de kok heeft per 

ongeluk vervallen eitjes gebakken en iedereen van zijn circus is nu 

heeeeeeeeel ziek. Hij heeft aan ons nu gevraagd of wij hem kunnen 

helpen met zijn deze middag. Heb jij diep vanbinnen in jou 

een gekke clown zitten? Of ben je eerder de onbevreesde en dappere 

leeuwentemmer? Of heb je al heel lang de om eens aan een 

trapeze te hangen? Dan ben jij de redder in nood! Je bent welkom 

van 14 tot 17 uur in onze circustent opgezet in Beisem. Toi toi toi!!!! 

 

 



Zondag 22 maart: leiding wissel  

Deze week is het een speciale vergadering. Jullie zullen ons (jullie 

leiding) voor een weekendje moeten missen. MAAAAAR niet 

getreurd want er komen andere leiding spelletjes spelen met jullie. 

Ze hoorde hoe leuk wij het hadden en wouden zo een toffe 

vergadering met zo een toffe groep ook eens meemaken. Wie ze juist 

zijn, gaan we nog niet verklappen. Als je benieuwd bent naar wie er 

langskomt moet je zeker van 14 tot en met 17 uur komen naar onze 

lokalen in Beisem. Wij gaan jullie alvast zeeeer hard missen.  

 

Vrijdag 27 maart- zondag 29 maart: weekendbericht  

Beste kapoenen, dit weekend gaan we op reis. Maar niet zo maar eentje, we gaan 

een heel speciale reis maken!!! We gaan namelijk TIJDREIZEN… COOOOOOOOL!!! 

Jullie leiding is opgebeld geweest door Adam, die onze hulp nodig heeft. Hij is 

tijdens het tijdreizen iets heel waardevols verloren, maar hij weet niet meer waar 

het zou kunnen liggen. We moeten hem dus helpen om dat te vinden. Hiervoor zullen 

we niet alleen naar de prehistorie, maar ook naar de middeleeuwen en misschien 

zelfs naar het jaar 2547 moeten reizen. Omdat dit een hele grote en belangrijke 

missie is, zullen we de hulp van de deugenieten goed kunnen gebruiken. We gaan dus 

samen met hen op weekend!  

Jullie worden vrijdag 27 maart om 19h verwacht aan de Warotzaal. Van hieruit 

zullen we carpoolen naar de lokalen van De Woudlopers in Mechelen. Zondag 29 

maart om 12h mogen jullie voldaan terug naar huis om al de avonturen die we 

beleefd zullen hebben aan jullie ouders te vertellen!  

WAT NEEM IK MEE OP WEEKEND: 

✓ Matras of matje, slaapzak en kussen (GEEN VELDBED) 

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)  

✓ Handdoek  

✓ Keukenhanddoek 

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Scouts WVB T-shirt en sjaaltje (aandoen bij vertrek)  

✓ Warme kleren en warme schoenen 

✓ Regenjas  

✓ Kids ID 

✓ Je goed humeur ☺  

 

DE LEIDING HEEFT ER ALVAST MEGA VEEL ZIN IN XXX 

 

ADAM 



Aan de ouders: gelieve de medische fiche in te vullen! Tip: het is handig om de naam van 

uw kapoen in de kledingstukken te zetten zodat ze hun spullen niet kwijtraken. Ook vragen 

we jullie om de kapoenen GEEN snoep of andere lekkernijen mee te geven. Ze krijgen 

genoeg eten van ons! 

 

Inschrijvingsstrookje 

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

geef mijn kapoen de toestemming om mee te gaan op weekend van vrijdag 27 maart tot 

en met zondag 29 maart en stort hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE 21 

7360 6237 4603  met de vermelding: ‘kapoenenweekend + naam kapoen’.  

 

 

 

 

Dikke kussen van jullie leiding 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

Zondag 1 maart 

Deze zondag gaan we ravotten in de bossen, springen over beken, kruipen door het gras. We 

gaan proberen overleven in de wildernis want we vertrekken op Expeditie Robinson. Kom 

allemaal om stipt 14u naar de lokalen van Beisem. We moeten zien dat we het vliegtuig niet 

missen dat richting eiland KABOUTOPIA vliegt. We hebben maar 3u om van het eiland af te 

geraken, want om 17u komen jullie ouders jullie al halen. 

Zondag 8 maart 

Vandaag gaan we onze lokalen van Beisem omtoveren in Disneyland 

Parijs. Jullie mogen verkleed komen als jullie favoriete Disneyfiguur… 

één van de prachtige prinsessen, of misschien wil je wel liever een 

dagje Olaf zijn, of Simba van de Lion King… Het is volledig jullie keuze. 

Hopelijk zien we jullie vandaag allemaal op onze geweldige Disney 

vergadering van 14u tot 17u! Tot dan XXX 

Zondag 15 maart  

Kennen jullie de 4 elementen van onze gigantische wereld? Indien je 

niet weet waarover we het hebben is dat natuurlijk geen enkel 

probleem. We zullen het even verklappen, het zijn aarde, vuur, water 

en lucht. Vandaag gaan we een groot spel spelen waarin de 4 

elementen het tegen elkaar opnemen! Dit zal doorgaan in onze 

lokalen van Beisem van 14u tot 17u. Bereid jullie al maar voor want 

het belooft een heel spannende maar natuurlijk ook super leuke 

vergadering te worden!  

 

Zondag 22 maart 

Vandaag hebben jullie voor 1 dagje eens een andere leiding… Wie en wat jullie met hen 

gaan doen is nog een verrassing dus om dat te weten te komen zullen jullie zeker moeten 

komen! De leiding verwacht jullie aan de lokalen van Beisem van 14u tot 17u. 

Spanneeeend… 

Vrijdag 27 tot en met zondag 29 maart 

Hopelijk zijn jullie al een beetje bekomen van het vorig weekend want het volgende staat al 

weer voor de deur! We gaan op boerderijweekend! Wat we allemaal gaan doen zal je dan 

wel zien maar het beloofd een super, mega, giga tof weekend te worden… Zeker allemaal 

komen dus! 

Vergeet jullie weekendstrookje niet af te geven of in de bus te brengen! Zie verdere 

informatie op het einde van de activo. 

 



Zondag 5 april 

Vandaag nemen jullie het tegen elkaar op in onze grote lol-lympische spelen! In 

verschillende super leuke spelletjes zullen we te weten komen wie onze grote kampioen van 

de vergadering is. Dit wil je zeker niet missen dus hopelijk zien we jullie allemaal van 14u tot 

17u in onze lokalen van Beisem 

 

 

 

 

 

Heel veel kusjes van jullie favoriete leiding XXX 

Alani, Lichu, Filou, Mara, Souleyman, Kuvo en Roeni 

 

 

 

 

 

 

  



Weekendbericht 

Zijn jullie klaar voor weer een super leuk weekend? Wij alvast wel hoor! We gaan voor een 

heel weekend lang onze vuilste kleren aandoen want we gaan lekker ravotten op de 

boerderij. Nu kun je waarschijnlijk wel al raden wat het thema van het weekend is… 

Boerderijweekend!! 

Hopelijk komen jullie allemaal mee want met hoe meer boeren en boerinnen, hoe leuker het 

natuurlijk wordt! 

We spreken vrijdagavond om 19u af aan de Warot in 

Winksele om van daaruit te vertrekken naar de 

scoutslokalen van Herent. We zoeken nog behulpzame 

ouders om onze kabouters te brengen en te halen. 

Hiervoor zal een mailtje worden verstuurd. 

Jullie ouders mogen jullie om 11u30 terug komen ophalen 

aan de lokalen van Herent (Kouterstraat 94A, 3020 Herent)  

Wat neem ik mee:  

 Matras of matje, slaapzak en kussen  

 Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)  

 Handdoek  

 Keukenhanddoek  

 Pyjama  

 Ondergoed en sokken  

 Warme kleren en warme schoenen (die vuil mogen worden)  

 Je mag kleren in het thema meenemen 

 Scoutsuniform (aandoen bij vertrek)  

 Regenjas  

 Kids ID  

 Medische fiche  

 Je goed humeur ☺ 

Tip: vergeet je naam niet in je kleding te zetten, zodat je zeker je spullen niet kwijtraakt. 

 

Inschrijvingsstrookje   

Ik, ......................................................................................., ouder van 

......................................................................................, geef mijn kabouter de toestemming 

om mee te gaan op weekend van vrijdag 27 maart tot en met zondag 29 maart en stort 

hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872 met de vermelding 

‘kabouterweekend + naam kabouter. 

 

 



Zondag 1 maart 

We zijn al 2020 seg, kunt ge het geloven? Wat is de tijd 

gevlogen. Waar is de tijd dat men nog ongegeneerd 

Johnny en Marina kon zijn? Met je leren 

vest en brommer heel Veltem-city onveilig maken? 

Dat is allemaal van voor jullie tijd, maar vandaag kunnen 

jullie dan even terug in de geschiedenis! Haal de coolste 

kleding die je hebt maar boven, smeer een lekkere kwak gel 

in je haar, en kom van 14u tot 17u onze lokalen onveilig 

maken! 

  

Zondag 8 maart 

Hij draagt een rok, liefst zonder onderbroek. Hij 

heeft een wilde rosse snor en draagt vaak een petje, 

en hangt vaak in de cafés rond zijn whisky te 

drinken. Weten jullie wie? Een rasechte schot 

natuurlijk! En als er 1 iets is waar schotten goed in 

zijn buiten whisky drinken, zijn het wel hun  

Beroemde highlandgames! Trek je kilt aan en kom bij ons 

van 14u tot 17u meespelen in onze highlandgames aan de Beisemburcht!  

 

Zondag 15 maart 

Vandaag is het omgekeerde vergadering! 

Eet maar een lekkere steak-friet voor ontbijt, en ga slapen na een 

lekkere kom cornflakes! Kom van 14u tot 17u aan ons lokaal 

ontdekken wat we nog allemaal hebben omgedraaid voor jullie! 

Misschien plakken de stoelen aan het plafond? Of misschien gaan 

we 3 uur slapen omdat we denken dat het nacht is? Kom langs in 

onze lokalen om het met je eigen ogen te zien.  

  



Zondag 22 maart 

Vandaag is het leidingswissel! Jullie zijn jammer 

genoeg jullie topleiding voor 1 namiddag kwijt, maar wees gerust! 

Jullie zijn welkom vanaf 14u tot 17u aan Beisem Burcht! Volgende 

week staan we er weer!  

 

Zondag 29 maart 

Vandaag is het woudloperskeuken! Kom ons 

tonen wie van jullie het in je heeft om later chef kok van een 

3sterren restaurant te worden! En als dat niet lukt, vrouwen vinden 

het ook leuk als een man goed kan koken, dus dat is ook altijd mooi 

meegenomen! Kom van 11u tot 13u jullie kookkunsten tonen 

aan ons lokaal!  

 

Zondag 5 april 

Vandaag spelen we een echte scoutsklassieker! Nog 

eens een goeie vettige spelen! Was je de 

hele week maar niet, want na deze vergadering ga ja 

toch uren in de wind stinken! Kom van 14u tot 17u 

lekker het beest uithangen aan onze lokalen en doe 

kleren aan die vuil mogen worden!  

 

KUSJES EN LEKJES VAN JULLIE FAVORIETE LEIDING 

- Pipa, Mila, Ouzo, Rico, Flora, Pluto & Mundi -  



 
 

Zondag 1 maart 
Hey bbi’s, vandaag gaan we van Afrika tot in Amerika, van op de 

Himalaya tot in de woestijn! Be prepared voor dé REIS ROND DE 

WERELD! Afspraak om 14 u aan onze lokalen en om 17u zit de reis erop. 

Vergeet geen €0,50 voor als je dorst krijgt van al dat reizen. Hopelijk tot 

dan! Xoxo 

Zondag 8 maart 

Hey liefste jogis, vandaag zullen wij jullie jammer genoeg geen leiding geven. 

Vandaag is het aan de jin om een kei vet spel voor jullie voor te bereiden, zodat zij 

kunnen oefenen voor volgende jaar!! Allemaal welkom aan de lokalen in Winksele van 

14u tot 17u, tot dan xxxx 

Zondag 15 maart 

Liefste jonggidsen, deze voormiddag gaan we terug naar de basics. We gaan een 

beetje oefenen om te kokerellen op kamp! Allemaal welkom in onze 

woudloperskeuken, met een grote honger        !! Afspraak van 11u tot 14u aan onze 

lokalen in Winksele :))) Vergeet geen 3 euro mee te nemen voor het eten en 50 cent 

als je iets wilt drinken x 

Zondag 22 maart 

Vandaag is het leidingswissel. Wat jullie gaan doen is nog een 

verrassing, maar wij zijn er zeker van dat jullie vervangleiding zeker 

een geweldige vergadering hebben voorbereid! Allemaal welkom aan 

de lokalen in Winksele van 14u tot 17u xoxo 

Zondag 29 maart 

Back to the 80s, of toch liever naar de 60s? Het kan allemaal vandaag bij ons aan de 

lokalen in Winksele, WAAAANT vandaag stappen we in onze teletijdsmachine om het 

beste van elk decennium te beleven. Afspraak van 14u tot 17u om samen een crazy 

tijdsreis te maken, vergeet geen 50 cent! C u there xx 

Vrijdag 3 april tot en met zondag 5 april 

Dit weekend gaan we op weekend naar tzeetje!! Meer info vind je onderaan in het 

weekendbericht!   

 
Xoxoxo de jonggidsenleiding 



Weekendbericht 3-5 april 

 

Jippieee!! Ons tweede weekend staat bijna voor de deur!! Deze 

keer een specialleke waaant we gaan: MET DE TREIN NAAR 

BREDENE tsjoeke, tsjoeke, tuut, tuut. Vrijdag 3 april spreken af 

aan het station van Leuven. Het exacte uur wordt nog 

meegedeeld (ook voor de terugweg) want dit hangt af van welke 

trein we zullen nemen. Zondag 5 april mogen jullie je jonggids 

terug ophalen aan het station van Leuven, dit zal wel wat later 

zijn dan normaal. Mogen we jullie vragen om jullie inschrijvingen 

en betalingen vóór 27 maart 2020 door te geven aub.  

 

MEENEEMLIJST:  

✓ Matras en slaapzak 

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, 

kam…) 

✓ Keukenhanddoek 

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Uniform (aandoen bij vertrek) 

✓ Warme kleren  

✓ Regenjas 

✓ Warme schoenen  

✓ Buzzypas 

✓ Handdoek en badpak voor de durvers ;) 

✓ Drinkbus  

Dikke zoenen van de leiding x 

 

Inschrijvingsstrookje 

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

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

mee te gaan op weekend van vrijdag 3 april tot en met zondag 5 april en stort 

hiervoor 30 EURO op het rekeningnummer BE90 7344 1110 7732 met de vermelding 

‘jogiweekend + naam jonggids’. 



JONGVERKENNERS 

 

Zondag 1 maart 

Vandaag zullen we ons amuseren in het bos!! Doe zeker en vast geen kleren aan 

die niet vuil mogen worden! Ideaal zijn kleren die goed camoufleren, je uniform 

is uiteraard een perfecte outfit. We verwachten jullie aan de lokalen in Winksele 

van 14u tot 17u. Tot dan! 

 

Zondag 8 maart 

Vandaag krijgen jullie leiding van de JIN!!! Wat jullie gaan doen is dus nog een 

vraag maar het zal zeker en vast de moeite zijn om af te komen naar onze lokalen. 

Jullie worden verwacht vanaf 14u tot 17u. Tot dan! Xoxo  

 

Zondag 15 maart 

BATTLEDAY!!!! Vandaag is het de enige echte battle 

met de jongverkenners uit Kortenberg, een makkie 

dus… Stel ons niet teleur en kom naar onze lokalen 

vanaf 14u om die van Kortenberg een poepie te laten 

ruiken!!! Tot dan niffooooows!! xxx 

 

Zondag 22 maart  

Yooo strijders, vandaag zullen jullie het zonder ons moeten doen want het is 

leidingswissel. Kom om 14u naar onze stal om de andere leiding te laten zien wie 

de leukste tak is om leiding aan te geven. Om 17u mogen jullie terug naar huis. 

Volgende week krijgen jullie dus weer toffe leiding! 

 

 

 



Zondag 29 maart 

Kom vandaag met de fiets naar de lokalen want we gaan op 

verplaatsing!! Naar waar we gaan is voor jullie een vraag en 

voor ons een weet… Jullie worden zoals gewoonlijk weer 

verwacht aan onze crib vanaf 14u. Om 17u mogen jullie 

terug naar huis. See you there broeders!!! xxx 

 

 

 

 

Ps. VERGEET ZEKER GEEN 50CENT VOOR EEN DRANKJE!!!! 

Veel liefde van jullie leiding!! 

Xxx Mika, Merel, Eva, Paulien, Anton en Jill xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Givers 
 
01/03/20 
Kom naar de giverlokalen van 14u-17u , wij spelen het grote weet-je-dat spel. Het is zeer 
belangrijk om te komen want we geven ook uitleg over de foaf. Neem ook zeker je 
steunkaarten mee!! 

 
08/03/20 
Geen vergadering, jullie mogen een namiddagje netflixen omdat jullie hard gewerkt hebben 
op de foaf..  
 

13/03/20 - 15/03/20 

Een vi va vettig scoutsweekend vol leute Meer info volg via mail & in de facebookgroep  

22/03/20 
 

Groot verdriet en diepe rouw want op zondag 22 maart wordt jullie favoriete leidingsploeg 
vervangen door een ongetwijfeld matigere leidingsploeg, dat is nu eenmaal de formule van 
een leidingswissel. Maar droog jullie tranen want van deze leiding krijgen jullie ook 
ongetwijfeld een super leuke vergadering. Kom naar de giverlokalen van 14u-17u! 
 

29/03/20 

Leuven, voor velen de studeerstad, voor anderen dan weer de katerstad. Al bij al toch een scheun 
stad die iedereen zo goed als zijn broekzak zou moeten kennen! Om de thuisbasis van de Louis te 
eren, komen de givers van Winksele Veltem-Beisem eens op bezoek. Het wordt dus een stadsspel in 
Leuven!! Alvast te leren:  

‘Wat is nu ook al weer de Naamse en wat de bond ?’ (ik vergis me er toch nog steeds in hoor) 
‘Waar bevindt zich het klein Begijnhof?’ (nee niet het groot) ‘Waar leest ons fonske dagelijks zijn 
boekske uit?’ ‘Waar kan je de beste hamburgers van Leuven verorberen?’ ‘Waar zijn de viandels bij 
uitstek uit de muur te verkrijgen?’ 
 

Weet je dit allemaal zijn, dan ben je er zeker klaar voor! 
Tot zondag, om 14 uur aan de giverlokalen, VERGEET JE BUSSYPASS NIET MOEST JE DEZE 
HEBBEN!!!!! Jullie zijn terug rond 17u30! 

Verkleed jullie in jullie superheld 

 
 
 



05/04/20 
Woudloperskeuken hmmm dat kan smaken zei ene jerre meus, seg gasten & grieten wij 
gaan vandaag iets hiel lekker maken zodat de maagjes gevuld zijn met iets jammie jammie. 
Jullie horen het goed, kom naar de giverlokalen samen met ons koken van 11u-14u en pak 
€3 mee.  

 
 
Huts a niffowssssss  
 
Ulle leiding & michieltje xXx 
 


