
Beste ouders en sympathisanten,

Op zaterdag 5 en zondag 6 november 2022 gaat ons jaarlijkse mosselfeest opnieuw door in 
de Warotzaal in Winksele. Eten kan je op zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. 
Voor ieder wat wils: mosselen, balletjes in tomatensaus, scoutsbootje,..  
De jin zal hier aanwezig zijn met een tombola ten voordele van hun buitenlands kamp. De 
jongjinners verzorgen het dessertenbuffet. Ook zullen gele T-shirts en sjaaltjes verkocht 
worden, zowel nieuw als tweedehands. 

Hopelijk tot dan! 

Scoutsige groet, 
De (groeps)leidingsploeg 

Scouts Winksele Veltem Beisem

Warotzaal Winksele
5-6 november 2022

Zaterdag 5 van 17u tot 21u
Zondag 6 van 11u30 tot 14u

van 17u tot 19u

FEEST
MOSSEL

Verantwoordelijke uitgever: Klara Vansteeland, Hoogveldstraat 26, 3020 Herent



Kapoenen 
Zondag 30 oktober 

Oei oei, de leiding was het leukste verkleedfeest    van het 
jaar al vergeten. Deze zondag zijn jullie van 14 uur tot 17 
uur welkom aan onze griezelige Beisemburcht. Of toch als 
jullie dat durven. Wees zeker niet bang om je te 
verkleden en we zien jullie daar. 

 

Zaterdag 5 en zondag 4 november 
Dit weekend hebben we goed en slecht nieuws. Wat willen jullie eerst 
horen? We zullen beginnen met het slechte nieuws: het is geen 
vergadering deze week L. Maar niet   getreurd, het 
is wel ons super leuk en smakelijk mosselfeest. Waar 
jullie naar hartenlust jullie buikjes rond kunnen eten 
en misschien zelfs een spectaculaire prijs kunnen 
winnen. Meer info over het mosselfeest kunnen    jullie 
altijd vinden op de website van de scouts. 

 

Zondag 13 november 
Vandaag gaan we testen wat al jarenlang onderzocht wordt. De ultieme 
wedstrijd om te zien                       wie er het sterkst is; de jongens of de meisjes? 

Durven jullie de strijd aan? Dan mag je, best opgewarmd, van 14 uur tot 17 
uur naar ons parcourscircuit komen aan de Beisem burcht 

  



Zondag 20 november 
Vandaag wordt de vergadering niet door jullie geliefde leiding gegeven, 

maar wel door onze dikke vrienden van de jin. Zodat 
ook zij later even goede leiding zullen worden als ons. 
Maar wees zeker niet getreurd want we zullen steeds 
aanwezig                   zijn om een oogje in het zeil te houden hoor. 
Van 14u tot 17u zullen we dus deze keer met een extra 
grote groep jullie opwachten aan de Beisem burcht. 

 
 

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. 

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

XXX  

Patricko, Katran, Zara en Zita 

 
  



Bibber bibber bibber… Morgen is het zo ver, de engste dag van het jaar! Om al 
in deze akelige sfeer te komen, houden wij vandaag een 
Halloweenvergadering!! Trek jullie engste kledij aan, kom naar de 
Beisemburcht, en griezel met ons mee van 14u tot 17u, als jullie durven… 

 
 

Geen vergadering! Ah nee… het is mosselfeest natuurlijk!! We hopen jullie 
allemaal te zien smullen aan onze tafels in de Warotzaal. Kijk zeker op de site 
voor meer info. (jullie gaan jullie kunstwerkjes hier ook kunnen bewonderen!) 

Van wie krijg je altijd een snoepje of een koekje? Ja-ha, van je allerliefste oma 
en opa natuurlijk! Vandaag verkleden we ons als omaatjes en opaatjes en gaan 
we met onze bretellen en wandelstok leuke spelletjes spelen (zoals in den tijd 
eh!) aan de Beisemburcht van 14u tot 17u.  

  



Zondag 20 november 

Wat jullie vandaag gaan doen… weten wij zelf ook niet! Het is namelijk 
jinstage! Dat betekent dat de jin voor deze vergadering jullie leiding is. Zij 
zullen een leuke vergadering gepland hebben voor aan de Beisemburcht van 14 
tot 17u. Vrees niet, jullie gaan ons niet missen, want wij zullen daar ook 
aanwezig zijn! 

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!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 
 

Zondag 30 oktober 

BOOOEEEEE!!! AAAAAHHHH!!! Alle spoken, 
monsters en zombies komen buiten, dan weet je dat 
het tijd is voor onze 

HALLOWEENVERGADERING. Wij zijn zeker 
dat onze kabouters van niks bang zijn en het 
aandurven om vanaf 14u tot 17u naar ons lokaal in 
Beisem te komen. Vergeet zeker geen pompoen en 
een scherp mesje mee te nemen. Voor alle durvers 
die komen, tot dan!! 

 

Zaterdag/zondag 5 en 6 november 

Dag lieve kaboutertjes!!! Helaas is er dit 
weekend weer geen vergadering "#$ 
BOOOOEEE. Maar we hebben goed 
nieuws…Dit weekend is ons jaarlijkse 

mosselfeest. Jullie en al jullie vriendjes en 
familie zijn welkom om de lekkerste mosselen 
en balletjes in tomatensaus te komen eten op 
5 en 6 november. Hopelijk zien we al onze 
kaboutertjes daar %&'(.  

 

Zondag 13 november 

Vandaag komen we erachter welke 
kabouter een geboren model is in onze 
Miss-kaboutervergadering. Maak jullie 
maar klaar voor een onvergetelijke 
modeshow!! Kom hiervoor van 14u tot 17u 
naar ons lokaal in de beisemburcht.   



Zondag 20 november 

Dag lieve kaboutertjes!!! Nadat jullie je vorige keer van jullie elegantste kant 
hebben laten zien, mogen jullie nu jullie stoerste kant laten zien in onze 
expeditie Robinsonvergadering. 
Haal jullie beste survivorskills allemaal maar 
boven en misschien ben jij wel de ultieme 
robinson. Mis dit mega tof spel niet en kom 
allemaal van 14u tot 17u naar ons lokaal in 
de beisemburcht.  

 

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. Verdere info vind je onderaan 
deze activo in het weekendbericht.  

 

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

  



WEEKENDBERICHT KABOUTERS 

 

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!!!. Allemaal welkom om 19u aan de 
scoutslokalen van Wilsele ( Albert Wouterstraat 28, 3012 Leuven). 
Zondagmiddag kunnen de kabouters opgehaald worden vanaf 11u. 

 

• Om in te schrijven volg je deze tool: https://www.scoutswvb.be/weekends-en-
kampen/  

• Gelieve 35 euro over te schrijven naar het rekeningnummer BE37734411107328 met 
de vermelding: kabouterweekend + naam en voornaam kabouter 

Wat neem ik mee op weekend? 

• Matras/matjes, slaapzak en kussen 

• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, zeepje,…)  

• Handdoek  

• Keukenhanddoek  

• Pyjama  

• Ondergoed en sokken 

• Pantoffels/ teenslippers voor binnen  

• Warme kleren en warme schoenen  

• Kleren die vuil mogen worden  

• Scoutskledij  

• Regenjas  

• Disneyverkleedkleren 

Aan de ouders: gelieve de medische fiche in te vullen om mee te kunnen op weekend!!! 

 



WELPEN 
Zondag 30/10: Halloweenvergadering 

Ook niet bang van spoken onder je bed? Heksen die je stiekem begluren? Spinnen die over je 
kruipen? Verkleed je je ook altijd graag op Halloween kon dan zeker verkleed, mee griezelen 
in de lokalen van Beisem tussen 14u en 17u voor de spannendste en meest enge vergadering 
van je leven.  

y 

Zaterdag 5/11 en Zondag 6/11: Mosselfeest 

Dit weekend zal er helaas geen vergadering zijn, maar jullie zijn wel allemaal welkom om 
mosselen te komen eten op ons jaarlijkse mosselfeest. Voor meer info kunnen jullie altijd 
terecht op onze site (Scouts Winksele-Veltem-Beisem ) 

Zondag 13/11: Detectivevergadering 

Ramp o ramp! Er is een moord gepleegd in het welpenlokaal! De politie is op zoek naar de 
dader, maar tevergeefs. Wij hebben dan voorgesteld om de welpen te laten helpen in het 
onderzoek, en ze vonden dit een waanzinnig goed idee! Haal de innerlijke Sherlock Holmes 
in jullie boven, en kom ons en de politie helpen om dit MYSTERIE OP TE LOSSEN! 

 De politie wilt dat jullie komen helpen van 14u-17u in onze lokalen! 

 

Vrijdag 18/11 tot Zondag 20/11: Weekend 

JOOOOEEEEEPPPIIIEEE!!!!! We gaan eindelijk op ons eerste weekend!!!! Lees zeker het 
weekendbericht dat jullie hieronder in de activo kunnen vinden! 

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!!! 



Weekendbericht Welpen 
Heb je zin om eens de soldaat uit te hangen? Dingen doen die thuis niet mogen? Aan alle 
dappere welpen: kom dan zeker mee op het mega coole LEGERWEEKEND!!! Kom ook zeker 
in de beste LEGEROUTFIT die jullie kunnen vinden. Jullie worden vrijdag 18 november om 
19u30 verwacht aan de lokalen van scouts Herent (“De Witte Villa”, Kouterstraat 94A, 3020 
Herent). Zondag 20/11 mogen jullie ouders je komen ophalen om 12u. 

• Om in te schrijven volg je deze tool: https://www.scoutswvb.be/weekends-en-
kampen/  

• Gelieve 35 euro over te schrijven naar het rekeningnummer BE37734411107328 met 
de vermelding: welpenweekend + naam en voornaam welp 

Wat neem ik mee op weekend? 

• Matras/matjes, slaapzak en kussen 
• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, zeepje,…)  

• Handdoek  
• Keukenhanddoek  
• Pyjama  

• Ondergoed en sokken 
• Pantoffels/ teenslippers voor binnen  
• Warme kleren en warme schoenen  

• Kleren die vuil mogen worden  
• Scoutskledij  
• Regenjas  
• Legeroutfit 

Aan de ouders: gelieve de medische fiche in te vullen om mee te kunnen op weekend!!! 

 

Kusjes van jullie leiding 
Ozu, Como, Lingo, Tiko 



JONGGIDSEN 
Zaterdag 29 oktober 

BOE AAAAAAAH Vandaag gaan we gezellig 
griezelen voor Halloween!! We spreken 
zaterdagavond af van 19u30 tot 21u30 aan onze 
lokalen in Winksele. Neem zeker een pompoen, 
lepel en een mesje mee. 

 

 

Zaterdag 5 en zondag 6 november 

Jipieee, ons jaarlijkse mosselfeest is weer daar!!! 
Neem jullie mama, papa, broers, zussen, oma, opa 
en vrienden mee om de lekkerste mosselen, 
ballekes of scoutsbootjes van het hele land eten!! 
Meer info kunnen jullie terugvinden op de site van 
de scouts.  

See u there!! 

 

Zondag 13 november 

Welke jogi is de nieuwe Nina Derwael? Wie 
heeft de benen van Usain Bolt? En wie kan 
even hoog springen als Nafi Thiam?? We 
komen het vandaag te weten bij de enige 
echte Olympische spelen! Kom van 14u tot 
17u naar ons lokaal om de huidige records 
te verbreken!!  

 

Zondag 20 november 

Vandaaag komen we te weten welke jogi alles kan, wie dé Jogi universalis 
wordt. Jullie zullen tegen elkaar strijden in verschillende proeven, dus zet 
jullie beste beentje al maar voor!! We zien jullie van 14u tot 17u in 
Winksele!! 



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!! 

 

 

Smakkerds van jullie leiding!!! 

XXXXXXXXXXXX Sakke, Manouk & Antje 
 



 

Zondag 30 oktober 

Nee de leiding heeft zich niet vergist wij weten ook wel dat Halloween 
pas op de 31ste valt. Daarom is deze vergadering ideaal om ons hierop 
voor te bereiden. Pak dus allemaal een pompoen, een scherp mesje 
en een lepel mee. Iedereen welkom in ons spookhuis van 14u tot 17u om 
lekker te griezelen.  

 

 

Zaterdag 5 november en zondag 6 november 

Geen vergadering dit weekend. Maar niet getreurd jullie kunnen heeeeeel het weekend lang 

mosselen komen eten op het mosselfeest!!!! Meer info vind je op onze facebook, 
Instagram (@scoutswvb) en site. 

 

 

Zondag 13 november 

Vandaag spelen we een echte KLASSIEKER: 1 tegen allen. Lukt het jullie om binnen de tijd 
al de opdrachten te voltooien of bezwijken jullie onder de tijdsdruk. Als het jullie toch zou 
lukken zal de leiding jullie rijkelijk belonen. Afspraak van 14u tot 17u te Winksele. 

 

Zondag 20 november 

Ik moet jullie een klein geheimpje vertellen: een deel van 
jullie leiding (Wannes en Vic) verkopen illegaal super snoep. 
Maar ze hebben een probleem, hun handlangers zijn 
opgepakt door de geheime dienst. Ze hebben dus jullie 
hulp nodig om hun super snoep terug te kunnen 
verkopen. Allen dus aanwezig op 14u voor het 
smokkelspel te Winksele.  

 

 

 



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 om 14 u aan onze voetbaltempel in 
Winksele. Vandaag mogen jullie voor 1 keer jullie 
scoutskleren in de kast laten voor iets rood. 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie leiding 

 

Wannes, Vic en Brecht  

  



GIVERS 
 

Zaterdag 29/10: Halloweenvergadering 

Deze vergadering is enkel bestemd voor givers die niet 
snel schrik hebben, want je weet welke tijd van het jaar 
het is… Halloweeennnn. We toveren onze lokalen om 
tot een kleine cinema en organiseren een 
horromovienight!!! Doe een cosy outfit aan, neem wat 
dekentjes mee en kom naar onze eigen omgebouwde 
kinepolis van 19u30 tot 21u30 

 

Zaterdag 5/11 en zondag 6/11: Mosselfeest 

Dit weekend is er spijtig genoeg geen vergadering, maar wel het jaarlijkse 

mosselfeest!!! Kom dus zeker af om lekkere mosselen te smullen, maar 
natuurlijk zijn de superlekkere ballekes en scoutsbootje er ook!! Meer info vind 
je op onze site, facebook of op onze instagram!! Tot volgende week 

Xxx jullie leiding 

 

Vrijdag 11/11 tot zondag 13/11: Weekend 

Jeejjjjjjj, het is eindelijk zo ver, ons eerste weekend samen!!! Wij kijken er al heel erg naar uit 
😊"#$% Verdere info volgt nog!!! 

Dikke smakkerds van de leidingg xx 

 

Zondag 20/11: Dorpspel 

Vandaag draait alles om het verkennen van ons geliefde Veltem 
city!! We hebben voor jullie een megaleuk DORPSPEL in elkaar 
gestoken, dus wil je dit zeker niet missen, dan zou ik zeggen 
kom zeker van 14u tot 17u naar onze lokalen!! PS: Kom met de 
FIETS!!  

Xxx 

 



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 😊"#$% 

  

  



Jongjinners 
Zondag 30 oktober 

We steken er toch graag nog eens een klassieker tussen, vandaag spelen we 1 tegen allen. 
Kom allemaal af (dat maakt het alleen maar plezanter he) en maak je borst maar nat. Zoals 
altijd afspraak om 14u in Beisemburcht, om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren xxx 

Zaterdag 5 november - zondag 6 november 

Dit weekend is er geen vergadering aangezien ons jaarlijkse Mosselfeest plaatsvindt in de 
Warotzaal te Winksele. Kom zeker langs om van mosseltjes, balletjes in tomatensaus, vol-au-
vent, vegetarische goulash te smullen. En natuurlijk ook van de dessertjes die we daar als 
jongjinners gaan verkopen (jullie krijgen hier nog meer info over!). Deze opbrengst gaat naar 
ons kamp J. (meer info over het mosselfeest vindt je op www.scouts.wvb.be )  

 

Zondag 13 november 

Train deze week alvast je kauwspieren want we hebben een klassieker uit de kast 
gehaald … het is kauwgomballenvergadering!! Kom allemaal naar de Beisemburcht 
van 14u-17u. See you there xoxox 

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 14-17u. xxxx 

 

Kusjes van de leiding  

Xxx Clara, Josse, Martijn en Kaat 


