
 
 

 
 
 
 

Scouts Winksele Veltem-Beisem wenst iedereen prettige feestdagen! 

Om het nieuwe jaar goed te starten, nodigen we jullie graag uit voor onze… 

KERSTBOOMVERBRANDING!!! 
Zet zaterdag 7 januari 2023 alvast in je agenda! 

Verdere info volgt via onze website. 

 



Kapoenen 
Zondag 27 november: 

Wie van jullie houdt er van grote kastelen en 
stoere draken, van grote feesten en gewaagde 
steekspellen? Wij houden er alvast heel erg van. 
Vandaag zijn jullie weer welkom van 14u tot 17u 
aan het Beisem Burcht kasteel. Waar we jullie 
gaan opleiden tot echte prinsen en prinsessen. 
Doe zeker jullie mooiste verkleedkleren aan en 
tot dan uwe hoogheid.  

 

Zaterdag 3 december – zondag 4 december: 

Woohoooo dit weekend is het ons eerste 
kapoenenweekend!!! Nog beter onze dikke vriendjes en 
vriendinnetjes van de deugnieten komen ook mee. Een 
echt kadeugenweekend dus. In de activo onder de 
deugnieten vinden jullie ons weekendbericht met alle 
details, magjes maar ook de moetjes. Wij kijken er 
alvast naar uit. Hopelijk jullie ook? 

 

Zaterdag 10 december: 

Wat was het toch een leuk weekend. Maar wel 
vermoeiend hoor met al die leuke spelletjes. De 
leiding is toch nog een beetje moe. Daarom gaan we 
het vandaag wat rustig aandoen. We gaan namelijk 
een film kijken. Doe dus je comfortabelste kleren 
aan en maak je klaar voor de film van je leven. 

 

 



Zaterdag 17 december: 

Ssssssst heel stilletjes… snel snel snel ze mogen je niet 
zien, want het is sluipspel. Vandaag moeten jullie proberen 
de leiding hun geheime code te kraken. Zorg er allemaal 
voor dat jullie de minst opvallende kleren aanhebben (die 
misschien toch wat vuil mogen worden door het sluipen) en 
train al je ninja moves nog maar eens thuis. Tot dan en 
veel succes 

 

Zaterdag 24 december:  

Jammer maar helaas lieve leden, jullie 
lieve leiding moet jullie voor de eerste 
keer teleurstellen dit jaar. Het is geen 
vergadering dit weekend. Maaaaar het is 

wel kerstavond. Een dikke knuffel van jullie leiding en een fijne kerst.  

 

Zaterdag 31 december:  

Baaaam kaboem praa, nee nee wees niet bang het is 
maar vuurwerk. Kijk maar uit je raam naar al die mooie 
kleuren. Dat is omdat het oudjaar is vandaag en morgen 
het nieuwe jaar begint. Jammer genoeg betekent dit 
wel dat het geen vergadering is vandaag. Maar tot 
volgend jaar en prettig nieuwjaar.   

 

 

 

Vele dikke knuffels van jullie leiding en we zien jullie deze zondag 

Katran, Patricko, Zara en Zita 

XXX 

 



ARRRRR.. zijn alle matrozen aan boord?? AY AY KAPITEIN! Vandaag worden 
jullie de rovers van de zee op de megavette piratenvergadering! Vergeet jullie 
ooglapje en houten been niet aan te doen, want om 14u tot 17u zullen wij de 
zeven zeeën van de Beisemburcht met onze piratenboot veroveren!! 

 

JIPPPIEEE, het eerste scoutsweekend is hier eindelijk!! En het wordt niet zo 
maar een weekend,  nee nee, het is het grote SINTERKLAAS WEEKEND!!! Kijk 
naar het weekendbericht onderaan voor alle info! 

 

Een zaterdag?? Jawel! Vanaf vandaag starten de avondvergaderingen. Dit 
betekent dat jullie van 18 – 20u in de lokalen van Beisem gaan zitten. Neem 
vandaag misschien een kussen en een dekentje mee, 
want we gaan gezellig allemaal een film kijken!  

 

 



Jullie hebben de bossen van Beisem vaak gezien, 
maar hebben jullie deze al in het donker gezien? 
Vandaag gaan we een gezellig avondwandelingetje 
maken! Kleed je lekker warm aan en vergeet geen 
zaklamp mee te nemen (fluohesje kan ook nooit 
kwaad). We verwachten jullie om 18u aan de 
Beisemburcht, om dan om 20u naar huis te gaan. 

Het is kerstavond! Daarom is het geen vergadering vandaag. 

 

Gelukkig oudjaar! Helaas is het daarom ook vandaag geen vergadering. 

 

 

 

  



Op 6 december is het zo ver, dan komt…???? 
 
JAJAAA, de Sint!!  
De grootste dag van het jaar is daar, vol lekkers, gezelligheid, cadeautjes, …  
Zijn jullie al klaar voor zijn komst? Hebben jullie al ideetjes om het te bedanken? Al veel 
tekeningen gemaakt? Nieuwe liedjes geleerd? Jullie brief opgestuurd?  
In elk geval, je kan nooit genoeg voorbereid zijn op DE komst van DE Sint!  
Dus komen jullie ons meehelpen om de Beisemburcht om te bouwen tot een echte 
Sinterklaasburcht? En wie-weet komt de Sint dan ook al iets vroeger langs op de scouts om 
zijn geliefde kapoenen en deugnieten te bedanken?  
 
Jullie zijn uitgenodigd op ons 

Grote Sinterklaasweekend!!  
We starten zaterdag 3 december om 10u aan de 
Sinterklaasburcht. Op zondag 4 december om 11u30, 
mogen jullie ouders jullie weer komen ophalen. 
 
 
Om zeker te zijn dat jullie meekunnen, moeten jullie 
mama’s/papa’s dit nog even in orde brengen: 

1) €30 overschrijven naar BE16 7343 9815 2774 met 
vermelding “VOOR- + ACHTERNAAM 
KADEUGENWEEKEND “ 

2) Inschrijven via https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/  
3) (Indien nog niet in orde) Medische fiche in orde brengen op de groepsadministratie 

van Scouts & Gidsen Vlaanderen.  
4) Je valies maken (vergeet je naam niet overal in te schrijven!)  

o KIDS-ID  
o Matje of matras + pomp (geen veldbed) 
o Slaapzak en kussen 
o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, zeepje...)  
o Handdoekje 
o Keukenhanddoek (met naam) zodat jullie lieftallige foerage kan afwassen 
o Pyjama + knuffel 
o Ondergoed en sokken + reserve 
o Pantoffels/ teenslippers voor binnen 
o Warme kleren voor in de avond  
o Kleren die vuil mogen worden + sjaaltje en gele T-shirt (aandoen bij vertrek) 
o Regenjas 
o Medicatie, indien nodig ook een voorschrift van de huisdokter 
o GEEN snoep, elektronische toestellen, slecht humeur…  

We kijken er alvast heel hard naar uit!!  
Dikke knuffels 

Abu, Cobi, Tipa, Tata, Zara, Katran, Patricko, Zita 

  



 25-27 november 

Eindelijk is het zover ons allereerste kabouterweekend!!! Jullie 
allerleukste leiding van de hele wereld kijkt er al naar uit om het tofste weekend 
ooit met onze kaboutertjes te hebben. Verkleed jullie als je favoriete 
disneyfiguur in ons Disneyweekend!!! 

 

Zondag 4 december 

Hij komt hij komt de lieve, goede Sint… .Dag 
lieve kaboutertjes!!! Vandaag is het eindelijk 
zover komt de Sint!!!!!!!!! langs in onze eigen 
Beisemburcht. Wil je weten of je braaf of 
stout bent geweest dit jaar? Kom dan zeker 
van 14u tot 17u naar de Beisemburcht. 

 

Zaterdag 10 december 

Het wordt kouder en donkerder en daarom heeft jullie allerleukste leiding van 
de hele wereld besloten om als eerste avondvergadering een 
spelletjesavond te houden!!!! De 
leiding zal een paar gezelschapspellen 
voorzien, maar je mag ook altijd je eigen 
favorite spel meenemen. Hopelijk zien we 
jullie allemaal van 18u tot 20u in de 
Beisemburcht. 

 

Zaterdag 17 december 

Wie van de kabouters is er niet bang van het donker? Welke kabouter kan het 
best onopgemerkt blijven in het donker? Vanavond komen we te weten welke 

kabouter het allerbeste kan sluipen in ons superleuke sluipspel. We hopen 
jullie allemaal (niet) "#$%te zien van 18u tot 20u in de Beisemburcht. 

 

 



Zaterdag 24 en 31 december 

Helaas moet jullie allerleukste leiding van de hele wereld met suuuuper veel 
verdriet zeggen dat het 2 weken geen vergaderingen zijn &'(. Het goede 
nieuws is wel dat jullie lekker veel kunnen smullen en gezellig bij jullie familie de 
feestdagen vieren tijdens de leukste tijd van het jaar. )*+, 

De leiding wenst jullie prettige feestdagen xxx 

 

 

Dikke knuffels van jullie allerleukste leiding van de hele 
wereld: Ragnar, Hicky, Koda, Broghan en Zizou xx 

 



Welpen 
Zondag 27/11:  

Hebben jullie altijd al eens willen weten hoe het leven van een imker er uitziet? Kom ons dan 
zeker helpen met het timmeren en verven van nestkasten voor de bijen. Jullie zijn welkom 
aan de lokalen van Beisem van 14u tot 17u!!! 

Zondag 4/12: Sinterklaas 

Joepiee overmorgen is het Sinterklaas!!! Speciaal voor jullie hebben wij kunnen regelen met de Sint 
dat hij vandaag al langskomt op de scouts. Zijn jullie allemaal braaf geweest, kom dan zeker en vast 
van 14u tot 17u naar de lokalen van Beisem. 

Zaterdag 10/12: avondvergadering 

Vandaag gaan we allemaal gezellig samen gezelschapspelletjes spelen, neem zeker je 
favoriete spelletje mee en dan zien we jullie heel graag de zaterdagavond aan de lokalen van 
Beisem van 18u-20u!!! 

Zaterdag 17/12: avondvergadering 

We vinden dat er ook op de scouts ruimte moet zijn voor ontspanning en dat iedereen het wel eens 
verdient om een avondje te luieren met een chipske en een colaatje! Kom daarom met een dekentje 
naar de lokalen in Beisem van 18u-20u om samen met ons naar een goeie film te kijken!!! 

Zaterdag 24/12: geen vergadering (=kerstavond) 

Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle 
bells, jingle bells,  jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way… Vandaag is het jammer 
genoeg geen vergadering aangezien iedereen Kerst aan het vieren is. Wij wensen jullie alvast een 
zalige kerst, feest ze! 

Zaterdag 31/12: geen vergadering (=oudejaarsavond) 

Deze week is er ook weer geen vergadering aangezien iedereen het einde van het jaar is 
gaan vieren met familie en vrienden. We wensen iedereen een gelukkig Nieuwjaar en 
hopelijk zien we jullie volgend jaar terug!!! 

 

Vele dikke knuffels van jullie leiding en we zien jullie deze zondag 

 XXX Como, Ozu , Limo, Tiko 



 

 

Zondag 27 november 

 
Iemand van jullie zal vandaag proberen 
alles te saboteren… Want we spelen de 
mol!!!!! Haal jullie beste speurneuzen al 
maar boven, want het zal moeilijk worden 
;). De zoektocht begint om 14u, om 17u 
mogen jullie huiswaarts keren!! 

 

 

Zaterdag 3/12 
Sinterklaas Kapoentje, Gooi wat in m’n 
schoentje,Gooi wat in m’n laarsje,  

Dank u Sinterklaasje… 

Zijn jullie allemaal braaf geweest 
afgelopen jaar?? Onze goede vriend 
sinterklaas zal dit jullie vanavond weten 
te zeggen. We verwachten jullie van 19u30 
tot 21u30 aan onze lokalen in Winksele, 
waar we de sint samen zullen verwelkomen. 
Tot dan!!! 

 

 

Zaterdag 10/12 
Haal jullie beste pokerface al maar naar boven, want vanavond 
toveren we ons lokaal om tot een echte casino. We zien jullie van 
19u30 tot 21u30 aan de jogilokalen in een gepaste casino outfit!!  

 

 



Zaterdag 17/12 
De allerlaatste vergadering van 2022 is alweer daar, maaaar niet 
getreurd, we maken er een mooie afsluiter van.  

We houden ons eigen kerstfeestje!! Dus 
zet jullie kerstmuts al maar op en kom 
van half 8 tot half 10 naar onze 
lokalen!!  

 

Zaterdag 24 december 
Het is jammer genoeg geen vergadering vandaag, maar geniet van het 
gezelschap, de cadeaus en het lekkere eten!!  

Merry Christmas lieve jogi’s xxxx 

 

 

Zaterdag 31 december 
Ook vanavond is het geen vergadering, want vanavond gaan we het 
nieuwe jaar in!!!! We zien jullie volgend jaar terug met allemaal 
mooie goede voornemens!!! 

 

Fijne feestdagen en dikke nieuwjaarszoenen!!! 

Sakke, Manouk & Antje 



Jongverkenners 
 

 

Zondag 27 november 

TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE HEY HEY!!!!! Jaja het WK voetbal is begonnen en 
vandaag speelt België de kraker tegen Marokko. Deze wedstrijd willen wij uiteraard niet 
missen. Aftrap op 14 u aan onze voetbaltempel in Winksele. Vandaag mogen jullie voor 1 
keer jullie scoutskleren in de kast laten voor iets rood. 

 

Zaterdag 3 december 

De Sint is in het land en omdat sommige van jullie braaf zijn geweest komt Hij ne keer dag 
zeggen. En wie weet krijgen jullie ook iets lekkers. OPGELET VANAF DEZE WEEK IS HET 
VERGADERING OP ZATERDAG VAN 19:30-21:30 te Winksele. 

 

Zaterdag 10 december   

JAJAJAJAJA het is zover. Vandaag krijgen jullie les van de enige echte firemaster Vic. Hij zal 

jullie leren hoe je een echt VUUR moet maken. Wie o wie let het beste op en kroont zich tot 
de nieuwe firemaster. Kom allemaal naar onze lokalen van 19:30-21:30 voor de chaudste 
vergadering van het jaar. PS: alles zal veilig verlopen "#$%. 

 

zaterdag 17 december  

Wie is de slimste JV ter wereld?? Dat komen we vandaag te weten. Bereid jullie maar goed 
voor want het gaat ni gemakkelijk zijn. Allen welkom in onze quiztent van 19:30-21:30 te 
Winksele.  

 

Zaterdag 24 december 

GEEN VERGADERING!! De leiding wenst jullie een vrolijk kerstfeest en veel plezier tijdens de 
vakantie. 

 

 



Zaterdag 31 december 

Helaas pindakeeeeeez tis opnieuw GEEN VERGADERING. Rust nog maar goed uit tijdens 
jullie vakantie want de leiding heeft nog veel wilde plannen voor 2023. TOT VOLGEND 
JAAR!!! 

 

 

Stevige linker van jullie favoriete leiding 

Wannes, Vic en Brecht 
  



 

GIVERS 
Zondag 27/11: Highland games 

Vandaag spelen we de welbefaamde highland games!! Ben je 
benieuwd naar wat dit allemaal inhoudt?? Kom dan zeker van 14 tot 
17u naar onze lokalen! Al een kleine tip, stretch jullie armen en benen 
alvast want het belooft een vermoeiende vergadering te worden 😊"#$% 

Groetjess, 

jullie lieftallige leiding 

Zaterdag 03/12: Sinterklaas 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons 
Sint Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het 
dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al weer… 
maken jullie het liedje af, want ja ja je hebt al geraden. Vandaag 
komt de enige echt Sint ons een bezoekje brengen. We hopen dat 
jullie allemaal braaf zijn geweest!! Kom van 19u30 tot 21u30 naar 
onze lokalen als je deze bekende wilt ontmoeten en hopelijk ook 
om wat lekkers te krijgen?! 

Dikke smakkerds,  

Jullie leidingg 

Zaterdag 10/12: Dropping 

Hopelijk hebben jullie een goed oriënteringsvermogen, want 
deze vergadering gaan jullie zelf jullie weg moeten terug 
vinden naar onze lokalen. We spellen vanavond namelijk 
DROPPINGG!!! Denk je dat je in deze opdracht zal slagen, 
kom dan naar de lokalen van 19u30 tot 21u30!! 

Zaterdag 17/12: Spelletjesavond 

Liefste giverss, om te ontspannen tussen al die examen 
door (of misschien zijn sommigen al klaar), hebben we 
voor vanavond een leuke spelletjesavond voor jullie 
georganiseerd. Neem zeker zelf ook spelletjes mee als 
je er thuis nog hebt liggen, want hoe meer hoe beter. 
We zien jullie graag van 19u30 tot 21u30 in onze knusse 
lokalen! 

Groetjessss, 

De leiding 

 



 

 

Zaterdag 24/12:  Kerstavond 

Vanavond hebben jullie de avond vrij om te genieten 
van de leuke kerstsfeer en hopelijk wat cadeautjes 😉'()* 
We zien jullie graag na alle feestdagen terug!! 

Kerstige groetjesss 

 

Zaterdag 31/12: Oudejaarsavond 

Schrijf jullie goede voornemens al maar op, want 
deze nacht gaat het nieuwe jaar in. De leiding 
neemt vanavond dan ook vrij om mee het nieuwe 
jaar in te kunnen dansen!! Veel plezierr 

Dikke kussen en tot volgend jaar!!! 

 

  



 

 

 

Zondag 27 november 

Oma’s aan de top, Het feesten kan niet op, Met oma's aan de top. … Vandaag is het 
bejaardenvergadering, kom verkleed als je mooiste oma of opa. Welkom aan de Beisemburcht van 
14u-17u. xxxx 

 

Zaterdag 3 december  

DAAAR WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT, HARD GEKLOPT, ZACHT GEKLOPT, … Rarara 
wie is daar? Onze lieve Sint komt ons vanavond bezoeken en kijken of iedereen braaf is 
geweest. Kom allemaal naar de giverlokalen (Overstraat) waar we samen met de givers 
onze lieve man opwachten. Afspraak om 19u30, om 21u30 mogen jullie huiswaarts 
keren!  

 

Zaterdag 10 december  

Nu jullie hersenen toch zo hard getraind worden, maken we van de gelegenheid gebruikt om jullie 
kennis te testen. Jajaja vanavond is het QUIZ!! We zien jullie graag komen van 19u30-21u30 aan de 
Beisemburcht!! 

 

Zaterdag 17 december  

Nog een laatste ontspanning vergadering voor de vakantie, we doen vanavond movie 
night!! Neem een dekentje en pantoffels mee want we gaan het gezellig maken!! Film 
suggesties zijn ook altijd welkom! Afspraak in de Beisemburcht van 19u30 – 21u30.  
C u there x 

 

Zaterdag 24 december = geen vergadering  

MERRY X-MAS liefste jongjinners, jammergenoeg is het vandaag geen 
vergadering, geniet van de feesten!  

 

Zaterdag 31 december = geen vergadering 

10, 9 ,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, … Happy new year!!! Vandaag is het ook geen vergadering. 
We zien jullie allemaal in het nieuwe jaar, we kijken er alvast naar uit xoxoxoox  

 

DIKKE KNUFFELS  

Clara, Josse, Martijn en Kaat  


