
Kapoenenlied van mei 
 

Kapoenen kapoenen kapoenen 

Kapoenen kapoenen kapoenen 

Wij zijn de leukste van het hele 

Elke vergadering gaan we helemaal los!! 
 

 

Op zondag 5 mei is alles een hele dag top 

We geven er zoals steeds een lap op 

Met zen allen in Beisem om twee 

Zelfs de ouders mogen mee 

Dan kunnen zij iets drinken voor het kamp van de jin 

Wij hebben er nu al zin in!! 

 

op zondag 12 mei  is het niet wij 

maar zij…. 

De nieuwe lading Leiding komt langs 

Ze zijn zeker niet 2erangs 

 

  
Is het een , gieter of dier 

In ieder geval wat doen zij hier? 

 

Kom op zondag 19 mei om 14u maar spelen 

Misschien willen ze hun doel dan met jullie delen 

 

 



 

Zaterdag 25 mei 

Leggen alle vogels een  

We spreken om 18u aan het lokaal 

Kleed je maar warm aan allemaal 

Want pas om 20u is het gedaan 

De tijd van avondvergaderingen breekt aan! 

 

Op zaterdag 1 juni wordt er in Beisem gesmikt en gesmakt 

Welke kapoen had dit nog gedacht? 

Zou het om kauwgom gaan soms? 

Dat zal je van 18u tot 20u zien, onderons 

 

Op zaterdag 8 juni is er belangrijke info 

Voor ouders over kamp enzo 

De uren delen we nog mee 

Maar het is in Beisem te doen, niet aan zee 

Kapoenen kapoenen kapoenen 

Kapoenen kapoenen kapoenen 

Wij zijn de leukste van het hele 

Elke vergadering gaan we helemaal los!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De beste grieten van de wereld, ook wel de KABOUTERS genoemd 

 

Zondag 5 mei 

Een heel jaar naar uitgekeken maar eindelijk is het weer zo ver: TOPdag!!!!! Wij verwachten jullie met zo veel 

mogelijk en liefst ook allemaal op de fiets, want wie weet kunnen wij wel iets winnen ☺ van 2 tot 5 aan de lokalen. 

En jullie ouders mogen ook altijd meekomen om iets te drinken in het zonnetje tvv de jin hun kamp! 

 

Zondag 12 mei 

Voor de laatste keer van dit scoutsjaar zullen wij jullie geen leiding geven  maar komt de jin weer een keertje langs. 

Om te zorgen dat zij volgend jaar helemaal klaar zijn om jullie de baas te kunnen zou het super mega vet zijn 

mochten jullie massaal aanwezig zijn en jullie je van je beste kant laten zien! Het is zoals bijna altijd van 2 tot 5 aan 

de lokalen. 

 

Zondag 19 mei 

Zo vriendelijk en tof dat wij zijn zetten we ons vandaag in voor andere mensen 

en gaan we samen iets lekker koken! Een snijplank en mesje zullen dus ook 

zeker van pas komen maar natuurlijk kan een portie goed humeur en goesting 

ook handig zijn. Het is gelukkig gewoon van 2 tot 5 aan de geliefde 

beisembrucht. Tot dan! 

 

 

Zaterdag 25 mei 

Vanavond is het de eerste avondvergadering. Daarom gaan we iets super vet 

doen! Wat we zullen doen blijft natuurlijk nog een verrassing maar wij beloven 

dat het supermegaleuk gaat worden ☺☺☺☺ See you om 18u aan de lokalen!! 

Om 20u mogen jullie weer naar huis gaan!  

 

Zaterdag 1 juni 

Jammer genoeg is de allerlaatste maand van dit scoutsjaar alweer ingegaan. Daarom gaan we er nog is goed van 

genieten met een deluxe reis rond de wereld! Zo hebben we toch van alles is iets gezien ;) We zien jullie van 18u aan 

de Beisemburcht en om 20u zijn we terug van onze wereldreis!! 

 

Kusjes en lekjes van de leukste leiding ter wereld!! 

Flora, Sarabi, Gisi, Rico, Twix en Mané 

xxxxxxxxxxxx 

 

 

 



welpen 

ZONDAG 5 MEI 

Vandaag is het de enige echte onvervalste megafantastische TOPDAG!! Wij verwachten jullie allemaal 

en liefst ook op de fiets, want wie weet kunnen jullie wel iets winnen… Waar&Wanneer? Van 14u tot 

17u aan onze keet in Beisem. Ook alle ouders zijn welkom in het verhoopte zonneke een pinke te 

drinken ten voordele van het Jinkamp! See you there!! 

ZONDAG 12 MEI 

Het is voor de laatste keer jinstage geblazen heden ten dage. Ook benieuwd welke grappen en grollen 

zij in huis hebben? Kom dan van 14u tot 17u naar Beisemburcht, niet verwonderlijk gelegen in Beisem! 

ZONDAG 19 MEI 

To be Brad Pitt or not to be Brad Pitt, that’s our question! Today we zal omturnen onzen burcht in een 

movieset. We zullen make een film for de Vlaamse kermis. Bring your besten outfit, dat is very 

belangrijk. Oefen ook al maar your beste lines voor de casting. Filmlocation: Beisemburcht, Time 

schedule: 14u tot 17u. Be there or be square! 

ZATERDAG 25 MEI 

Vanavond begint onze eerste avondvergadering!! Kom allemaal naar het magische avondspel vol magie 

en plezier. Verkleed je alvast in een tovenaar want vanavond is het Harry Potter night van 18u tot 20u 

@Beisemburcht. Wij hebben er alleszins zin in!! 

ZATERDAG 1 JUNI 

Ce soir maken we het lekker gesjellig! Wij zorgen voor de gesjelschapsspelletjes, jullie voor de 

STRIPS NAAR KEUZE, zolang er maar geen rode oortjes tussen zitten hihi! 18u tot 20u aan onze 

keet in het gesjellige Beisem 

Rollo x Lona x Ouzo x Ubi x Rizla x Twix 
 

 

 

 



Jogi’s  
Zondag 5 mei 

Het is weer zo’n dag die helemaal top gaat worden! Het is topdag!!! Kom je allemaal 

amuseren van 14u tot 17u aan de lokalen in Beisem voor een kei, kei leuke vergadering. 

Jullie ouders zijn ook allemaal welkom om iets te komen drinken in het zonnetje.  

 

Zondag 12 mei 

Zeer speciale dag vandaag, de JV’s organiseren een cyclocross voor het goede doel. Wij 

gaan hier ook ons steentje bijdragen, want we gaan namelijk soep verkopen, ook allemaal 

voor het goede doel. Zeer welkom om zelf mee te fietsen, en zoek dan zeker sponsors die 

je willen sponsoren. En breng zeker ouders, familie en vrienden mee, want die hebben we 

nodig voor onze inkomsten. 

 

Zondag 19 mei 

Doe vandaag maar je vettigste outfit aan, want we doen… 

VETTIGE SPELEN!!! Er is toch niets leuker dan helemaal 

smerig terug te komen na een goeie vergadering ravotten. 

Allemaal welkom van 14u tot 17u aan de lokalen in 

Winksele.  

 

Zaterdag 25 mei 

Dit is de eerste avondvergadering, want de leiding heeft binnenkort examens. En 

aangezien jullie nog met heel wat vragen voor het kamp zaten, is het deze vergadering 

kamptechniekenvergadering. We gaan jullie dingen leren over het lezen van kaarten en 

dergelijke voor de tweedaagse, over hoe je een goed vuur bouwt om op te koken en alle 

skills die je nodig hebt op kamp. Kom dus zeker naar onze keet in Winksele van 19u30 tot 

21u30. Vergeet geen 50 cent voor een drankje. 

 

Zaterdag 1 juni 

Voor deze avondvergadering, gaan we jullie eens lekker verwennen met een BBQ!!! We 

spreken af om 18u aan de lokalen in Winksele, en we vertrekken weer met goed gevulde 

buikjes tegen 20u. Pak zeker ook 50 cent mee voor een drankje, en ook je grote honger 

mag je meepakken.  

 

XOXO de Jogi-leiding 

 



 

JONG-VERKENNERS  

 

Zondag 5 / 5 

T O P D A G 

Het belooft een schitterende dag te worden!!! Altijd mega 

leuk! Jullie zijn allen welkom aan de Beisemburcht van 14 

tot 17 uur! Ook de ouders mogen zoals ieder jaar iets 

komen drinken om het kamp van de jin (naar Polen) te 

steunen ☺  

PS. Hier kunnen je ook al geld meenemen om de 

cyclocross te steunen! Hoe meer geld je met je team 

verdient, hoe meer voorsprong je krijgt op de rest! En 

vergeet niet dat het voor het goede doel is ☺ (Beyond the 

moon) 

Meer info: https://www.beyondthemoon.org/nl 

 

Zondag 12 / 5 

e i n d e l i j k is het zo ver!!!!! Vandaag zullen we geld inzamelen voor Beyond the 

moon! Kom met zen allen naar de Beisemburcht van 14 tot 17 uur! De cyclocross zal 

beginnen om 16u45 dus zal zeker niet heel de vergadering duren! 

Meenemen: 

- Een fiets 

- Sportieve (fiets)kledij 

- Supporters welkom vanaf 16u30! De jonggidsen zorgen voor lekkere cake en 

soep! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beyondthemoon.org/nl


 

Zondag 19 / 5 

Woep woep vandaag wordt geweldig, de enigste echte vettige 

spelen!!!! Trek allemaal kleren aan die vies mogen worden, want 

de kans dat je proper naar huis komt is zeer klein! We 

verwelkomen jullie aan de lokalen in Winksele van 14 tot 17 uur! 

Tot dan xxx 

 

Zaterdag 25 / 5 

De examens van de leiding zijn begonnen, dus vanaf nu zijn het avondvergaderingen! 

(aftellen naar kamp dus!!!!)  

En wat  kun je beter doen in de avond dan een goed sluipspel? …. Inderdaad, wij 

zouden het ook niet weten. Kom gecamoufleerd naar de lokalen van 19u30 tot 21u30, 

wij kijken er alvast naar uit! 

 

Zaterdag 1 / 6 

 

BBBBBQQQQ, jum jum kom allemaal naar de 

lokalen in Winksele van 18u tot 20u voor de 

gezelligste BBQ van het jaar!! Vergeet zeker geen 

3euro, eventueel nog 50cent voor een drankje en 

je goed humeur! Tot dan! 

 

 

Dikke zoenen van de leiding, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Givers 

 



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaE-fzTroN4

