
Kapoenen 
 
Zondag 1 november 
BOEH!  
Geschrokken? Vandaag is het Halloweenvergadering… We verwachten jullie van 14u tot 17u aan de 
lokalen van Beisem. Wees zeker niet bang want wij zijn er natuurlijk om jullie te beschermen tegen 
de heksen en spookjes!  
Jullie mogen jullie natuurlijk verkleden om het extra leuk te maken!!  
Wat neem ik mee: Een pompoen, twee lepels, een soepkom of andere kom en ook zeker je drinkbus!! 
Griezelige groetjes en tot dan ☺  

 
 
Zondag 8 november 
1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4 en … Bereid jullie maar voor want vandaag is het 
legervergadering! We hebben een brief gekregen van het leger dat ze op 
zoek zijn naar nieuwe soldaten. Daarom hebben wij de opdracht gekregen 
jullie te testen… Vandaag gaan we van 14u tot 17u aan de lokalen van 
Beisem kijken wie van jullie allemaal in het leger zou kunnen thuishoren. We 
kijken natuurlijk niet enkel naar wat jullie kunnen maar ook naar wat jullie 
aan hebben. Verkleden is dus een bonus (maar dat moet natuurlijk niet).  
Hopelijk tot dan! Vergeet ook zeker je drinkbus niet! 
 

Zondag 15 november 
Vandaag is het kauwgomballenvergadering! Wat we allemaal gaan doen is nog een verrassing maar 
het wordt zeker en vast een super lekkere vergadering die je echt niet wil missen! Kom daarom zeker 
en vast van 14 tot 17u naar de lokalen van Beisem.  
Vergeet je drinkbus niet en tot dan!  
 

Zondag 22 november 
Zijn jullie klaar om nog eens goed vuil te worden? Ik hoop het want 
vandaag zijn jullie geen kapoenen maar echte boeren en boerinnen! Of 
misschien ben jij liever een varkentje dat kan natuurlijk ook. Maar wat 
doet een boer en boerin eigenlijk allemaal? Dat is een hele goede vraag 
waarvan we het antwoord vandaag zullen te weten komen. We 
verwachten jullie allemaal van 14 tot 17u op de boerderij (Lokalen van 
Beisem). Je mag zeker en vast verkleed komen!  
KNOR KNOR en tot dan! (vergeet je drinkbus niet) 

 
Zondag 29 november 
Denk jij dat je de allersterkste van de groep bent? Of misschien de lenigste, grappigste, slimste? Of 
misschien heb jij wel een verborgen talent? Vandaag zullen we dit van jullie allemaal te weten komen 
tijdens de kapoen universalis vergadering. We zullen van 14 tot 17u in de lokalen van Beisem op zoek 
gaan naar al jullie talenten!  
Tot dan! ☺  



Zondag 6 december  
JOEPIEE het is vandaag Sinterklaas! Is de Sint bij jullie thuis al langs 
geweest? Bij ons nog niet… Daarom hebben wij hem uitgenodigd om eens 
dag te komen zeggen aan de lokalen van Beisem van 14 tot 17u. We gaan 
samen een mooie troon maken waar hij op kan zitten tijdens dat hij jullie 
allemaal één voor één dag zegt. Super spannend hè!!! Wij zijn alvast heel 
benieuwd om de Sint en zijn Pieten te mogen verwelkomen! 
Zeker komen dus en PS: je mag zeker een tekening of iets anders maken 
om aan de Sint te geven!   
 
 



Deugnieten 
 
Zondag 1 november 
 

Halloween dat is mijn favoriete feest dan ben ik verkleed in een 

griezelbeest!!    
 
Woehoooo de spannendste vergadering van het jaar kan weer beginnen!  

HALLOWEEN 

Jullie mogen jullie natuurlijk altijd verkleden in jullie favoriete griezelbeest 
om het extra leuk te maken!! Maar vergeet ook zeker geen pompoen, een 
lepel, je drinkbus en kommetje mee te nemen!! 
 
Kom van 14-17u naar de lokalen in Beisem!!! Als je durft... 
 

 

Zondag 8 november 
 

Het programma van vandaag? HET GROTE LADDERSPEL natuurlijk. 
Door elkaar uit te dagen in opdrachtjes, geraak je hoger op de ladder, maar wie oh wie bereikt er dan als eerste 
de top????   
Dit kom je alleen te weten als je naar deze super-coole-leuke en zeer spannende vergadering komt!! Maak 
jullie maar klaar want het belooft een harde wedstrijd te worden. Wij zien jullie van 14-17u aan de lokalen. 
Spanneeeeend!!!  
PS. Vergeet je drinkbus niet 
 
 

Zondag 15 november 

 
Vandaag woedt er een heftige strijd tussen de deugnieten. Het is namelijk  

DE JONGENS TEGEN DE MEISJES... 
Wie zal er winnen? Wie is slimmer, sneller of grappiger? Vandaag maken we voor eens 
en voor altijd duidelijk welk geslacht het sterkste is!!                                                                                     
Wees erbij en help zo jou groep naar de overwinning!! Afspraak om 14u tot 17u aan de 
lokalen. En vergeet je drinkbus niet!! 

 

  



Zondag 22 november 
 

Joehoew allerliefste deugnieten!!! Deze week hebben 

we een sprookjesachtige topvergadering 

voorzien. We spelen namelijk het grote Disneyspel!! 
Vandaag brengen we Disneyland naar Veltem. Als 
voorbereiding is dit dus het ideale excuus om je 
favoriete Disneyfilms nog eens opnieuw te bekijken 
zodat jullie zeker op de hoogte zijn van alles.  
Kom allemaal om 14u verkleed als jullie favoriete Disney 
personage naar Beisem burcht en ontdek samen met ons de wondere wereld van Mickey Mouse en zijn 
vriendjes.  

 

Zondag 29 november 
 

Oma's aan de top. 
Het feesten kan niet op. 

Met oma's aan de top.            OF TOCH LIEVER 
Treuren wordt een flop. 
Mijn tranen zijn gestopt. 
Met oma's aan de top. 

 
Jullie raden het goed!! Vandaag is het oma en opa 
vergadering!  
Trek je mooiste oma/opa outfit maar aan want wij zorgen 
ervoor dat jullie voor 1 vergadering 60 jaar ouder worden!!! 
We gaan namelijk alles doen wat oma’s en opa’s ook doen!! 
Dit wil je zeker niet missen... 
Alle oma’s en opa’s mogen om 14u aan het rusthuis op de 
scouts afspreken. Om 17u mogen jullie dan opgehaald 
worden voor jullie middagdutje. ☺ 

 

Zondag 6 december 
Jajaaaa eindelijk is het weer zover! 

Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint! 

Jullie horen het goed: op 6 december verwachten wij HOOG BEZOEK!                     

Er zal dan hard (of zacht) op de deur van onze scouts geklopt worden door de 
lieve goede Sint en zijn zwarte pieten. Ze komen speciaal voor jullie langs dus 
hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest want... wie zoet is krijgt lekkers, 
wie stout is de roe (of belandt zelfs in de zak van Sinterklaas)...                                                                                                                          
Dus Deugnieten jullie weten het! We moeten allemaal heel flink zijn en 
misschien heeft Sinterklaas dan wel iets lekkers bij voor ons!!! ☺ 

Kom om 14u dus massaal naar de lokalen om de goede Sint te begroeten! 

Veeeel lieve groetjes van 
 
Tysko, Tupa, Kuvo, Filou, Baco en Zoebi  

 
Opa, schud eens met je wilde, grijze haren 
Jij bent de schattigste opa op aarde 
Iedereen rondom je staat je aan te staren 
Jij bent de schattigste opa op aarde 

 



KABOUTERS 
 

 

Zondag 25 oktober 

Heb jij heel je leven al eens een spion willen zijn? Stiekem willen rondsluipen zonder gezien te 
worden? Dan is dit de perfecte gelegenheid! We spelen namelijk het grote smokkelspel vandaag. Dit 
zal doorgaan van 14u tot 17u in Beisem. Tot dan smokkelaars!!! 
 
 

Zondag 1 november 

Oooooeeehhh, gisteren was het Halloweeeen. Om nog even in 
thema te blijven gaan wij dit vandaag verderzetten met lekkere 
spinnensoep en enge spookverhalen. Kom dus zo eng mogelijk 
verkleed naar onze lokalen in Beisem van 2 tot 5 uur en vergeet je 

pompoen om uit te hollen niet! 😊  
 
 

Zondag 8 november 

Na een lange tijd avontuurlijke, maar ook heel leuke vergaderingen, keren we ook deze zondag terug 
naar onze vertrouwde lokalen voor een heel girly activiteit. VANDAAG DOEN WE MODESHOW!! Trek 
je mooiste scoutsrok aan en kom mee wandelen op onze catwalk om 14u. Wij zijn alvast heel 
benieuwd naar jullie modellenskills.  

 

 

zondag 15 november 

Wij, de leukste leiding, hebben al een tijdje gemerkt dat vele onder jullie echte 
Tiktokkers zijn. Dit willen we vandaag eens testen, daarom doen we een 
TIKTOKVERGADERING. Ga maar aan de slag met oefenen thuis, want wij willen 
graaaag zien welke kabouters de beste tiktokkers zijn. Verwacht jullie maar aan een 
meeeeegaaaa dancebattle!! Tiktokken doen we aan de lokalen in Beisem van twee 
tot vijf uur.  
 
 

Zondag 22 november 

Vandaag gaan we onze lokalen pimpen. Heb je thuis mooie versiering liggen, zoals posters en slingers, 
neem die dan zeker mee! Lekker creatief knutselen en tekenen, een echte kabouteractiviteit. We 
gaan er samen iets moois van maken. Tot dan!! <3    

 

 



Zondag 29 november 

Jihaaaaaa, kauwgomballenvergadering!!! Om ter grootste bellen 
blazen, om ter meeste kauwgommen in je mond, om ter langste slinger, 
dat staat vandaag allemaal op de planning van deze superdeluxecoole 
vergadering. Be there or be square van 14 tot 17 uur in Beisem Burcht.   
 
 

Zondag 6 november   

Zie ginds komt de stoomboot van Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nikolaas, ik zie hem al staan… 
Zijn jullie kaboutertjes flink geweest dit jaar? Dat zal de Sint ons weten te vertellen, want hij komt op 
bezoek vandaaaag!! Als dat niet het geval is, zal de Roet Piet jullie meenemen in zijn zak terug de 
boot op naar Spanje. Wees dus zeker extra lief deze week en ook tijdens het bezoek van de Sint van 
14 tot 17 uur en keer met veeeel lekkers terug naar huis.  

    

 

Veeeel warme knuffels en kusjes van 

jullie lievelingsleiding 

  Mino, Wacko, souleyman, mane, lichu en lingo            



Welpen 
 
 
Zo 01/11 
De spoken en zombies loeren al om de hoek, 
maak jullie klaar voor de griezeligste vergadering 
van het jaar! Vergeet zeker geen pompoen en 
een scherp mesje mee te nemen. 
 
 
Zo 8/11  
Trek jullie klompen en laarzen al maar aan! Want vandaag is het boeren en 
boerinnen vergadering! Koeien melken, appels plukken, met de tractor rijden,… 
Allemaal onderdelen waar een boer goed in moet zijn!  
 
 
Zo 15/11  
Zijn jullie opgewassen tegen de monsters? Met de 
hulp van een vampier, elf en weerwolf moet dit 
toch zeker lukken! Kom dit te weten in de enige 
echte nachtwacht vergadering

  
20-22/11 
Jeeeej, eindelijk is ons eerste weekend er!!!! Het thema is 
de dierenwereld, dus trek jullie tofste onesie of andere 
verkleedkleding aan!  
Meer informatie vindt je onderaan de activo in het 
weekendbericht. 
 
 
Zo 29/11 
De olympische spelen gaan dit jaar niet door, dus 
hebben wij de olympische spelen scoutseditie 
georganiseerd!! Welk nest neemt de meeste gouden 
medailles mee naar huis? Begin almaar te trainen want 
voor deze vergadering moet je in super conditie 
verkeren!!!  
 



Zo 6/12  
‘’Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan  
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan…’’ 
Wij hopen dat er dit jaar geen stoute welpen zijn geweest want vandaag komt de Sint 
langs op de scouts! Zet jullie schoen al maar klaar en tot dan! 
 
Een stevige linker van jullie topleiding  
Akela, Quica, Floki, Mundi, Baloe, Lupo 
 
 
  



 
Weekendbericht: 

 
 
Op dit weekend gaan we er een super toffe beestenbende van maken!!! Doe jullie vetste dierenoutfit 
aan, en vergeet je goede humeur zeker niet! 
We spreken vrijdagavond (20/11) om 19h aan de Chirolokalen van Kampenhout (Hutstraat 41 1910 
Kampenhout). Jullie ouders mogen jullie hier terug komen ophalen zondag (22/11) om 11h30. Wij 
willen jullie er nog eens vriendelijk aan herinneren dat het niet de bedoeling is om te carpoolen.  
Hopelijk tot dan, wij kijken er al super hard naar uit! 
Wat neem ik mee:  

• Matras of matje, slaapzak en kussen  

• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta,…)  

• Handdoek  

• Keukenhanddoek  

• Pyjama  

• Ondergoed en sokken  

• Warme kleren en warme schoenen)  

• Scoutsuniform (aandoen bij vertrek)  

• Verkleedkleren  

• Regenjas  

• Kids ID  

 

Medische fiche (invullen op de site) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijvingsstrookje  
Ik, ......................................................................................., ouder van 
......................................................................................, geef mijn welp de toestemming om mee te 
gaan op weekend van vrijdag 20  tot en met zondag 22 november en stort hiervoor 25 EURO op het 
rekeningnummer BE37 7344 1110 7328 met de vermelding ‘welpenweekend + naam welp’. 
  



 

          
 

 

 

 

 

Vandaag gaan we eens naar de boskes. Tis van 

goeie lucht op te snuiven en nog eens ’t groen 

te zien. We vertrekken vanuit onze lokalen om 

14u te voet naar Bertembos en zullen om 17u 

terug zijn in Winksele. 
 
 
 
 
 
 

 

OEHHH Halloween… Gaan we pompoenen 

uitsnijden? Gaan we een spooktocht doen? Of 

een griezelfilm kijken? 

Vandaag houden we een avondvergadering! 

Iedereen is dus welkom aan de lokalen van 

19u30 tot 21u30. 
 
 
 

 

RING RING 

Kennen jullie ons dorpke wel goed? Waar ligt de Warrot? In Winksele of in 

Veltem? Kom allen met de fiets naar de lokalen, want vandaag spelen we 

dorpsspel… JIPPIE!!! 

We spreken af van 14u tot 17u. EN VERGEET ZEKER JULLIE MONDMASKER 
NIET 

 



 

   
 

Die jogi’s. Ze kunnen toch wel echt fake en 

vals zijn soms… Zijn ze onze vrienden of doen 

ze maar als of? 

Alle maskers vallen af vandaag. Kom van 14u 

tot 17u naar de lokalen om te ontmaskeren wie 

de mol is onder jullie… 
 
 
 
 
 
 

 

Een echte jogi moet ALLES kunnen. Van 

rijmen en dichten, tot de volledige ‘Bring 

Sally Up’. Van zich mooi maken, tot zich 

vuil maken… 

Wie o wie kan bewijzen dat die een echte 

jogi universalis is? Er zijn er niet meer 

veel… 

Kom allen van 14u tot 17u naar onze 

lokalen om te bewijzen dat de jogi 

universalis nog niet uitgestorven is! 
 
 
 

 

CASINO NIGHT!!! WOOP WOOP 

Kleed u chique aan en neem al uw geld mee, 

want vanavond organiseert jullie leiding voor 

jullie een casino in onze lokalen van 19u30 tot 

21u30. 

Tis echt van chique aan te kleden, wij voorzien 

wel geld, spellekes en snackskes voor jullie! 

En onthoudt goed: wie ongeluk heeft in de 

liefde, heel veeeeel geluk in het spel ◆:v 



 
 

Hij komt, hij komt… 

Jippie Sinterklaas is speciaal voor jullie een dagske vroeger van Spanje 
gekomen! 

Kom van 19u30 tot 21u30 naar de lokalen als je op de Sint zijn schoot wil 

zitten en snoepjes wil eten! Maar pas op… wie geen brave jogi is 

geweest, gaat in de jutten zak! 
 

 
 
 

 

 
 







GIVERS 
 
Zondag 1 november 2020 – Olympische Spelen @ Warot 
Ongelooflijk maar waar! Vandaag spreken we af aan de prachtige Warotzaal om 14 uur 
voor een dolle, olympische namiddag. Breng turnschoenen mee die GEEN STREPEN 
maken! Voorzie voor de rest een sportieve tenue die bezweet mag 
worden en breng je sportbenen mee. Om 17 uur mogen jullie moe maar 
hopelijk voldaan naar huis keren. Vergeet jullie mondmasker ook niet x.  
 
 
 
Zondag 8 november 2020 – ?  
(Tromgeroffel)… (gespannen blikken)… (zenuwachtig heen en weer 
bewegen)... (je buur zijn hand verpletteren met de jouwe)… Jaja we kennen 
het allemaal de spanning die we voelen bij een vergadering. Wat een 
geweldig gevoel héé!! Daarom is het vandaag VERRASSINGSVERGADERING. 
Kom van 14u-17u naar onze verassingsvergadering @Overstreet!! 
 
 
 
Zondag 15 november 2020 – Dorpspel 
Veltem-Beisem is een plaats in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en een 
deelgemeente van Herent. Het huidige dorp is gegroeid uit de versmelting van de dorpen 
Veltem en Beisem. De oostkant van het dorpscentrum is Veltem, de westkant Beisem. 
Veltem-Beisem ligt zo'n drie kilometer ten westen van het dorpscentrum van Herent. In 
het uiterste noorden van de deelgemeente strekt ook het Kampenhoutse dorp Buken zich 
wat uit over het grondgebied van Veltem-Beisem. Kortom: DORPSPEL! Afspraak aan onze 
keet om 14 uur, huiswaarts gaan vindt om 17 uur plaats. En heel belangrijk: Kom met de 
fiets!! 
 
 
 
Zaterdag 28 november 2020 – Autozoektocht 
De auto, het mobiel, la voiture, the car… Een mooi dink op 4 wielen dat uw 
luie gat overal naar toe brengt. Jullie mogen vandaag echter de 
billenwagen gebruiken terwijl de leiding met de voit jullie achterna komt. 
Kom warm gekleed naar Beisemburcht om 19u30. Vergeet je favoriete 
mooie fluovestje niet en stevige stapschoenen. Omstreeks 21u30 mogen 
jullie jullie schup huiswaarts afkuisen.  
 
 
Zaterdag 5 december 2020 – Sinterklaas 
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. 
Wie zou dat zijn? “Wees maar gerust mijn kind. Ik ben een goede vriend. Want al ben ik zwart 
als roet, ‘k meen het toch goed.” Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. 
Daar wordt aan de deur geklopt . Wie zou dat zijn? “Wees maar gerust mijn kind. Ik ben een 
goede vriend. Want al ben ik zwart als roet, ‘k meen het toch goed.” Jaja, onze oude vriend 



komt weer maar eens langs om jullie maagjes te vullen met zoete lekkernijen. MAAR wel enkel 
als jullie braaf zijn uiteraard, en dat zal nog moeten blijken. De sint hoopt jullie te zien in onze 
lokalen van 19u30 tot 21u30, tot dan! 

 
 
Ne stevige linker van jullie leiding, 

 
Princess Oak  Flix   Mitch  Soof  Toinne  (T)Eef 

 


