
Mosselfeest 3-4/11/18 

Op 3 en 4 november 2018 vindt ons jaarlijkse mosselfeest plaats in de Warotzaal in Winksele. 

Jullie zijn van harte uitgenodigd! We serveren mosselen, balletjes in tomatensaus en 

scoutsbootje. Bij de givers kan u een lekker dessert eten en de jin verzorgt de tombola stand 

ten voordele van hun kamp! 

Tot dan! 
 

 
 
 

 



 
 
 

Zaterdag 22 september 

Vandaag is het feest! Onze spiksplinternieuwe lokalen openen, maar nu blijft 

er nog slechts 1 vraag over voor jullie … wie o wie wordt jullie leiding? Wij kunnen 

jullie alvast verzekeren dat het toppers van formaat zijn! Benieuwd wie wij zijn? 

Kom ons dan om 14u zoeken aan de oude lokalen in Beisem. Jullie ouders kunnen 

ondertussen al terecht bij de nieuwe lokalen voor een hapje en een drankje. 

 

 
Zondag 30 september 

Heb jij je ook al afgevraagd wie je leiding is? Wat houdt ze 

bezig? Wat doen ze wanneer ze niet op de scouts zijn? 

(wenen waarschijnlijk) En vooral wat houden ze geheim 

voor jullie? ….. 

Kom het zondag 29 september van 14u tot 17u ontdekken 

aan onze lokalen in Beisem, maar wees gewaarschuwd je 

zal je oren en ogen niet geloven! 

 

 
Zondag 7 oktober 

Helaas pindakaas, allez nu dedju, verdorie potjandorie, puree ’t zit niet mee. ☹ 

Jullie moeten ons nu al missen, want het is vandaag geen vergadering.   
 

                
              

Jullie lievelingsleiding is het komende jaar voor jullie aan het volplannen met 

leuks, maar niet getreurd volgende week zijn we er weer met meer sfeer! 

 

 
14 oktober 

Hé kom naar smurfenland, welkom allemaal! Ja, kom naar smurfenland het is 

weer een nieuw verhaal: met de kapoensmurf, leidingsmurf en scoutssmurf… 

Je voelt de bui waarschijnlijk al boven je smurfenmuts hangen, zondag 14 

oktober gaan we smurfen bij de Smurfen. Van 14u tot 17u verwachten we jullie, 

blauwe wezentjes, aan de deur van ons smurfendorp. Pas natuurlijk wel op dat 

je niet opgegeten wordt door Gargamel!!! 



Zondag 21 oktober 

Nu dat het mosselfeest er weer aankomt, moeten wij, de 

kapoenen, bewijzen dat we de allerleukste, coolste, 

sfeervolste, knapste, plezantste tak van heel Scouts WVB 

zijn (wij weten dit natuurlijk al 😉) Daarom steken we 

op zondag 21 oktober onze handen uit de mouwen om 

iets spectaculairs te knutselen. Dus sta paraat van 14u tot 

17u aan ons knutselatelier in Beisem. 
 
 

zaterdag 27 oktober 

Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ….. krijgen jullie ook al de bibbers? 

Halloween komt er namelijk weer aan. Daarom hebben wij onze stoerste en 

moedigste  kapoenen  nodig  om  samen  met  ons  een  angstaanjagende 

griezeltocht   te   trotseren.   Wil   jij   ons  helpen?  Kom   dan  naar  ons 

griezellokaal  van  18-20u  in  Beisem  om  zelfgemaakte  lantaarns  te 

knutselen en zo samen elk gevaar aan te kunnen. 
 
 

3-4 november 
 

 

 

 
Frietjes, dat eten we zeker, maar wat 

erbij? Een scoutsbootje of balletjes of 

die heerlijk ruikende mosselen? Jullie 

zijn welkom samen met jullie mama, 

papa, oma, opa, broers, zussen, 

achterneven, achternichten, …op de 

Mosselfeesten in de Warotzaal in 

Winksele. Meer uitleg vinden jullie 

zeker op de scoutssite terug. Wij zijn zeker aanwezig, dus ons zullen jullie niet 

moeten missen! 

 

 
Belangrijk: Wij gaan samen met de Kapoenen op kamp van 3-7 juli in 

Bree. Dus save the date voor dit megaleukfantastischgeweldigsupertof 

kamp! 

 
 
 

Kusjes en knuffels 

Van jullie allerliefste leiding 

Alani Joepa Mali Nalou Linka Sia Mao 



 

Kapoenenleiding 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joepa de 
zonnebloemgroene, dartele 
lori 

Alani de sakuragele, 
vredelievende 
secretarisvogel 

Mao de ouzozwarte 
volhardende alpaca 

Nalou de barbapapagele 
zacht-moedige slaapmuis 

Els Heyrman Zoë Staelens Folke Fermont Sophie Janssens 

Eerste jaar als leiding Eerste jaar als leiding Eerste jaar als leiding Eerste jaar als leiding 

0499/36 02 89 0471/53 34 43 0492/78 87 18 0473/23 76 26 

els.heyrman@scarlet.be zoe.staelens@gmail.com folkefermont@gmail.com sophiejanssens@skynet.be 

Vilvoordsebaan 52 
3020 Winksele 

Vilvoordsebaan 55 
3020 Winksele 

Mastellestraat 8 
3020 Veltem 

Nekwinkelstraat 10 
3020 Veltem 

Activo Activo Materiaal Lokaal 

Chili con carne Spaghetti Wortelpuree met worst Spaghetti! 

mailto:els.heyrman@scarlet.be
mailto:zoe.staelens@gmail.com
mailto:folkefermont@gmail.com
mailto:sophiejanssens@skynet.be


 

 

 

 

 

 

 

Linka de bloesemgroene 
leutige gnoe 

Mali de leliegele 
goedhartige torenvalk 

Sia het stellarode 
openhartige stekelvarken 

Paulien Pintens Emma Claes Merel Jonkers 

Tweede jaar als leiding Tweede jaar als leiding Eerste jaar als leiding 

0484/46 04 19 0490/43 73 74 0468/13 60 40 

paulien.pintens@gmail.com emma.claes3@gmail.com merel.jonkers@gmail.com 

Arnoudt Rulenslaan 4 
3020 Herent 

Groenstraat 87 
3020 Veltem 

Klein Dalenstraat 12 
3020 Winksele 

EHBO Takleidster Kas 

Puree met spinazie en 
fishticks 

Puree met spinazie en 
fishsticks 

Chilli con carne 

mailto:paulien.pintens@gmail.com
mailto:emma.claes3@gmail.com
mailto:merel.jonkers@gmail.com


❤️ Kabouters ❤️ 

Zondag 30 september 
Jippiee! De allereerste echte vergadering van het nieuwe scoutsjaar! Om er goed in te 

vliegen gaan wij een keigroot, super deluxe, een-tegen-allen spel spelen om elkaar nog beter 

te leren kennen. Wij verwelkomen jullie van 14u tot 17u aan onze nieuwe lokalen, tot dan! 

 

Zondag 7 oktober 
Helaas pindakaas, vandaag is het jammer genoeg geen vergadering want jullie allerliefste 

leiding is op planningsweekend om jullie jaar te plannen  Maar niet getreurd, volgende 

week zijn we er weer met een superleuke activiteit, yess! 

 

Zondag 14 oktober 
“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het beste topmodel van kabouterland?” 

“Ja, kabouters, dat weet ik niet hoor, dat gaan jullie zelf moeten beslissen!” 

 
Jullie hebben het gehoord, om te weten te komen wie het beste topmodel van kabouterland 

is, gaan jullie allemaal van 14u tot 17u naar onze lokalen moeten komen voor de enige, 

echte Miss Kabouter Verkiezing. Alleen zo kunnen we beslissen wie de kroon verdient! Wij 

kijken er alvast naar uit! 

 

Zondag 21 oktober 
Binnenkort is het mosselfeest waar jullie allemaal samen met jullie mama’s, papa’s, oma en 

opa’s enz lekkere mosselen of andere lekkere dingen kunnen komen eten. Daarom gaan wij 

vandaag iets leuks in elkaar knutselen om daar ten toon te stellen! Zo zal iedereen zien wat 

voor een coole kabouters wij zijn! We zien jullie om 14u aan onze lokalen en om 17u mogen 

jullie terug naar huis 

 

Zaterdag 27 oktober 
Whaaa! Binnenkort (woensdag 31 oktober) is het Halloween en dan kunnen jullie allemaal 

lekker griezelen! Daarom gaan wij vandaag al een paar voorbereidingen treffen! Neem 

allemaal een pompoen, een (soep)lepel en een aardappelmesje mee! Zo kunnen we samen 

van 18 tot 20u aan onze lokalen de meest griezelige pompoenen maken! Spannend!! 

 

 
Dikke smakkerds van jullie leiding 

💋 💋 💋 💋 💋 💋 
Twix Gisi Sarabi Mane Flora Rico 

 

ps: Het kamp ligt al vast en zal doorgaan van 4 tot 10 juli in Munster-Bilzen. 

Hopelijk kan iedereen mee! 



KABOUTERS 
 
 
 
 

TWIX 

 
• Totem: Twix de genietende 

salangaan 

• Telefoon: 0494/81 91 04 

• E-mail: 

thiemevandeput@hotmail.com 

• Adres: Het Reuken 10, 3020 

Veltem-Beisem 

• Taakje: Takleider 

SARABI 

 
• Totem: Sarabi de 

kosmosindigo zachtvinnige 

koala 

• Telefoon: 0496/38 51 04 

• E-mail: 

kaat.raymaekers@gmail.com 

• Adres: Ganzemansberg 3, 3020 

Veltem-Beisem 

• Taakje: Kas 

GISI 

 

• Totem: Gisi de sympathieke, 

azuurblauwe 

sneeuwstormvogel 

• Telefoon: 0499/08 06 01 

• E-mail: ilkedenys@gmail.com 

• Adres: Papenstraat 1, 3020 

Veltem-Beisem 

• Taakje: EHBO 

 
 
 
 
 
 

FLORA 

 

• Totem: Flora de smaragdrode 

vastberaden herder 

• Telefoon: 0471/40 21 34 

• E-mail: 

emma.demarsin@gmail.com 

• Adres: Kardinaalstraat 25, 

3000 Leuven 

• Taakje: Activo 

RICO 
 

 

• Totem: Rico de bonsaïblauwe 

tevreden patrijs 

• Telefoon: 0470/31 07 49 

• E-mail: 

arthur.verschueren@hotmail.com 

• Adres: Sint-Jobsweg 6, Winksele 

• Taakje: Materiaal + Lokaal 

MANE 

 

• Totem: Mané de topaasblauwe 

stoutmoedige agoeti 

• Telefoon: 0484/07 17 23 

• E-mail: 

Willekens.thomas.tw@gmail.com 

• Adres: Mastellestraat 15, 3020 

Veltem 

• Taakje: Materiaal + Lokaal 
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Zondag 30 september 

WELPEN 

 

Dag nieuwe & oude welpen, vandaag spelen we het grote fortnite-kenningsmakingsspel. 

Oefen je dansjes, werk aan je bouwvaardigheden en kom strijdvaardig van 14u-17u aan de 

nieuwe lokalen om eindelijk je eerste victory royale te halen! 

 

Zondag 7 oktober 

 

Helaas pindakaas, geen vergadering want de leiding is op planningsweekend om jullie een 

onvergetelijk jaar te bezorgen. 

 

Zondag 14 oktober 

Oh nee, er is iets verdacht gebeurd aan ons lokaal… Hebben jullie iets gezien of 

gehoord? Wij kunnen alle hulp gebruiken! Haal je bolhoed en vergrootglas boven en help 

ons met het oplossen van deze misdaad aan onze lokalen van 14u tot 17u. 

 

Zondag 21 oktober 

 

Hij draagt een rok, liefst zonder onderbroek… Hij heeft een woeste, rosse snor en baard… 

En wat hij zegt is onverstaanbaar… Jullie hebben het waarschijnlijk al geraden, maar 

vandaag zijn het de highlandgames. Verkleed jullie zo goed mogelijk als een Schot en kom 

naar onze keet van 14u-17u! 

 

Zaterdag 27 oktober 

 

Vandaag is het vergadering op zaterdagavond. Omdat het bijna Halloween is gaan we 

een griezelige pompoentocht maken. Kom van 18u tot 20u naar ons lokaal in Beisem en 

neem een pompoen, lepel en aardappelmesje mee!  

 

P.S. We gaan op kamp van 4-10 juli in Munster-Bilzen! 

Natte zoenen van jullie leiding: Rollo, Twix, Ubi, Rizla, Lona, Krawiki en Ouzo 



Welpenleiding 2018-2019 
 

 

 

Naam: Anton Dewinter 
 

Totem: Rizla het obsidiaanoranje 
charmante roodboorstje 

 

Adres: Kerkstraat 24 3020 Beisem 
 

GSM-nr: 0475598892 
 

E-mail: dewant1102@gmail.com 

Taak: Activo 

Eerste jaar in leiding 

 
 

 

 

Naam: Brecht Nuyts 
 

Totem: Krawiki de dennenrode 
stoutmoedige hazewind 

 

Adres: André Emondstraat 22 3012 
Wilsele 

 

GSM-nr: 0476615349 
 

E-mail: Brecht.nuyts@hotmail.com 

Taak: Activo 

Tweede jaar in leiding 

 

 

 

Naam: Jill Poels 
 

Totem: Rollo de curaçaoroze guitige gnoe 

Adres: Stationsstraat 69 3020 Veltem 

GSM-nr: 0479133815 
 

E-mail: Jillpoels@gmail.com 

Taak: Kas 

Eerste jaar in leiding 

mailto:dewant1102@gmail.com
mailto:Brecht.nuyts@hotmail.com
mailto:Jillpoels@gmail.com


Welpenleiding 2018-2019 
 

 

 

 

Naam: Elisa Clérix 
 

Totem: Lona de pistachegele levendige 
slaapmuis 

 

Adres: Binnenstraat 25A 3020 Beisem 

GSM-nr: 0470218772 

E-mail: elisa.clerix@gmail.com 

Taak: EHBO 

Tweede jaar in leiding 

 

 

 

Naam: Oskar Verhaeghe 
 

Totem: Ouzo de lavazwarte 
goedgeluimde specht 

 

Adres: Hollestraat 16 3020 Veltem 
 

GSM-nr: 0496294994 
 

E-mail: oskar.verhaeghe@gmail.com 

Taak: Materiaal verantwoordelijke 

Eerste jaar in leiding 

mailto:elisa.clerix@gmail.com
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Welpenleiding 2018-2019 
 

 

 

 

Naam: Rana Bogaert 
 

Totem: Ubi het horizonblauwe goedlachse 
schaap 

 

Adres: Kerkstraat 22A 3020 Beisem 

GSM-nr: 0493779048 

E-mail: rana.bogaert@hotmail.com 

Taak: Lokaal verantwoordelijke 

Tweede jaar in leiding 

 

 

 

Naam: Amber Vanbeneden 
 

Totem: Twix de lavendelwitte 
goedgeluimde kauw 

 

Adres: Bukenstraat 69 1910 Buken 
 

GSM-nr: 0470097663 
 

E-mail: amber99.vanbeneden@gmail.com 

Taak: Takleidster 

Tweede jaar in leiding 

mailto:rana.bogaert@hotmail.com
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Activo jong gidsen 

 
30 september 

Nu jullie weten wie jullie nieuwe leiding zijn, is het nodig om elkaar wat beter te leren kennen. Wij 

kijken er alvast naar uit om iedereen te verwelkomen aan de lokalen in Winksele van 14u tot 17. Als je 

graag nog iets drinkt op het einde van de vergadering, pak dan 50 cent mee. See U xxx nieuwe leiding 

 

 
7 oktober 

Spijtig genoeg is het vandaag geen vergadering. De leiding is op planningsweekend om een topjaar 

voor jullie voor te bereiden. Volgende week iedereen weer op post xxx 

 

 

14 oktober 

Vandaag gaan we ons lokaal helemaal opfleuren tot een echt jong-gidsenlokaal. Pak allemaal 

spulletjes mee om het lokaal te versieren om daar de rest van het jaar ons te kunnen amuseren. Kom 

allemaal van 14u tot 17u naar onze keet en vergeet geen 50 cent voor een lekker drankje!! 

 

 

21 oktober 

Vandaag zoeken we uit wie die Nafi Thiam van de jong-gidsen is 

tijdens het grote EK atletiekspel. Wie kan er het beste lopen, het 

hoogste springen en het verste gooien? Trek allemaal je 

sportiefste outfit aan en kom naar ons stadion in Winksele van 14u 

tot 17u. Denk er zeker ook aan om 50 cent mee te nemen voor als je 

dorst krijgt na het sporten. 

 

 

28 oktober 

Wie is de beste zangeres, is er iemand gemaakt voor Circe du soleil, of heb jij een ander speciaal 

talent? Dat gaan we uitvinden in de Jogi’s Got Talent-vergadering. Kom allemaal naar onze studio in 

Winksele van 14u tot 17u. 

 

 

3-4 november: Mosselfeest 

Jullie zijn uitgenodigd op ons mosselfeest aan de warotzaal in Winksele. Neem zeker je mama, papa, 

oma, broer, zus, beste vriendin mee! 



 

 

 

 

 

 

Xxx 

Nieuwe leiding 

 

 

P.S. Houd alvast 20-30 juli vrij in jullie agenda, want dan gaan wij op kamp! 



Jonggidsenleiding 2018-2019 
 

 

 
 

Naam: Janne Van Hoof 

Totem: Azora de palmzwarte sprankelende scholekster 

Taak: takleidster 

Adres: St-michielsstraat 16 

3020 Veltem-Beisem 
 

E-mail: janne.vanhoof@live.be 

 
Tel : 0477808418 

 
Tweede jaar in leiding. 

 
 
 
 

Naam: Marie Verhamme 

Totem: Pipa de saffiergele joviale panda 

Taak: kas 

Adres: Schoonzichtlaan 57 

3020 Winksele 
 

E-mail: marie.verhamme@telenet.be 
 

Tel: 0470682390 
 

Eerste jaar in leiding. 
 
 
 
 
 

 
Naam: Ines Janssens 

Totem: Aziza, zonnebloemlila springlevendig kwikstaartje 

Taak: kas 

Adres: Mastellestraat 6 

3020 Veltem-Beisem 

E-mail: janssensines@hotmail.com 
 

Tel : 0495154771 
 

Tweede jaar in leiding. 

mailto:janne.vanhoof@live.be
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Jonggidsenleiding 2018-2019 
 

 
 

Naam: Adriaan Depreitere 

Totem: Vuurviolette amusante katta 

Taak: activo 

Adres: Kerkstraat 1D 

3020 Veltem-Beisem 
 

E-mail: depreitere.adriaan@gmail.com 

 
Tel : 0497500607 

 
Eerste jaar in leiding. 

 
 
 
 
 
 

Naam: Esther Rom 

Totem: Lana het citroenrode goedgeliefde luipaard 

Taak: materiaal 

Adres: Potestraat 22b 

3020 Winksele 
 

E-mail: estherrrom@hotmail.com 
 

Tel : 0476017013 
 

Tweede jaar in leiding. 
 
 
 
 

 
Naam: Niels Van Loon 

 
Totem: Rino de cuberdonoranje geestige dolfijn 

 
Taak: lokaal 

 
Adres: Hof Ter Neppenlaan 5 

3020 Winksele 

E-mail: van.loon.niels1@gmail.com 

 
Tel: 0479665396 

 
Tweede jaar in leiding. 

mailto:depreitere.adriaan@gmail.com
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Jonggidsenleiding 2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naam: Emma Luyckx 
 

Totem: Mila de wijnblauwe vurige mus 

 
Taak: EHBO 

 
Adres: Broekstraat 7 

3020 Veltem-Beisem 

E-mail: emma.luyckx@hotmail.com 
 

Tel: 0471114251 
 

Eerste jaar in leiding. 

mailto:emma.luyckx@hotmail.com


 

ACTIVO JONG-VERKENNERS 30 / 09 – 28 / 10 

 

30 / 09 

Voor de eerste vergadering 

zullen jullie allemaal je meest 

creatieve kant moeten laten 

zien. Dit betekent niet dat je je 

sportieve kant thuis kan laten!!! 

Het zal een combinatie van 

sport en kunst zijn. Plezier 

verzekerd! Iedereen welkom 

van 14 tot 17 uur aan de 

lokalen in Winksele! 

 

07 / 10 

Jullie lieftallige leiding is dit weekend op planningsweekend. Ze zullen hier 

de rest van jullie scoutsjaar uitstippelen. Dit betekent jammer genoeg dat 

er geen vergadering kan plaatsvinden…. 

 

14 / 10 

Vandaag zullen jullie zo goed mogelijk 

moeten opgaan in de massa. Breng hier 

zeker je meest onopvallende kledij voor 

mee! De vergadering gaat door van 14 tot 

17 uur aan de lokalen in Winksele. 

 

 
 

21 / 10 

Tijdens deze vergadering zullen jullie het in een groot spel moeten 

opnemen tegen de leiding. Geen gemakkelijke opdracht…. Zorg dus maar 

dat jullie allemaal goed uitgerust zijn! We verwachten jullie van 14 tot 17 

uur aan de lokalen in Winksele. 



 

28 / 10 

Vandaag staat er een dorpsspel op het programma. Hier zullen jullie al je 

talenten moeten samen leggen om de dag tot een goed einde te brengen! 

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

 

Dikke zoenen van de leiding, 

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

P.S. Wij gaan op kamp van 20-30 juli! 



Jongverkennerleiding 2018-2019 
 

 

Mika Marcelis 

mika.marcelis@gmail.com 

0475278255 

Grafietgoude loyale hermelijn 
 
 
 
 
 

 
Michiel Raskin 

michielraskin@gmail.com 

0489577774 

Tajgawitte betrokken olifant 
 
 
 
 
 

 
Felix Crommelinck 

felix.crommelinck@gmail.com 

0471737797 

Ouzogroene wilskrachtige scholekster 
 
 
 
 
 

 
Merel Vioen 

merel.vioen@gmail.com 

0493367893 

Perzikroze liefhartige ree 

mailto:mika.marcelis@gmail.com
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Jongverkennerleiding 2018-2019 
 

 

Maarten Drossart 

maarten.drossart@hotmail.com 

0474073232 

Safraanrode loyale oeakari 
 
 
 
 
 

 
Eva Lameire 

eva.lameire@gmail.com 

0483601794 

Hemelgroene ondeugende sneeuwuil 
 
 
 
 
 

 
Wannes Michiels 

0491368734 

wannesmichiels@gmail.com 

Pasoawitte ondeugende spitsmuize 

mailto:maarten.drossart@hotmail.com
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activo september - oktober 
 

22 september startdag 

 
We zetten het scoutsjaar in met de 
welgekende startdag! Dit jaar 
gebeurt dit met de opening van ons 
nieuw lokaal. Dubbel feest 
gegarandeerd dus. Wil je weten wie 
de tofste leiding die je ooit zal 
hebben zijn? Kom dan zeker naar 
de startdag. Be there or be square. 
Kom van 2 tot 5 naar de oude 
lokalen in Beisem. Nodig gerust de 
mama en of de papa uit om iets te 
komen drinken in het volkscafé of 
een hap te eten van het snackkot. 

 
30 september kennismaken 

 

Ondertussen weten jullie wie we zijn. Maar kennen jullie elkaar wel? 
Misschien kennen we jullie wel beter dan jullie denken. Dit gaan we 
vandaag allemaal ontdekken. We spreken af aan de giverlokalen van 2 tot 
5, hope to see you then. 

 
7 oktober 

 

Jullie gaan ons dit weekend helaas moeten missen. En wij jullie ook 
(misschien ;)). Wij gaan dit weekend op planningsweekend dus dat 
wordt een saaie zondag voor jullie. xoxo 



 

14 oktober 

 
Aangezien ons lokaal op dit moment een vlammetje 

is maar we het echt lit willen, zijn jullie welkom op 

de ultieme pimp-het-lokaal-dag. 

Vandaag eten we samen ook iets lekker aan onze 

lokalen. We hopen jullie te zien van 2 tot 7 uur aan 

onze giverlokalen. 

 
 

 
20 en 21 oktober 

 
Dit weekend is het welgekende doopweekend. Hier worden de eerste 
jaars op proef gesteld door de andere jaren. Hou jullie dus alvast maar 
klaar. De eerste jaars worden om 5 uur aan de oude lokalen in Beisem 
verwacht. De 2de en 3de jaars verwachten we om 2 uur 30 aan de 
lokalen van Beisem. Tot dan!!! 

 
 

Wat mee te nemen (dit is voornamelijk voor de eerste jaars) 
kleren en schoenen die weg mogen 
extra schoenen 
zeep/ shampoo 
slaapkleren 
propere extra kleren 
toiletgerief 
extra ondergoed!! 

 

27 oktober 
 

 

 
BOEEEEEH!!!!! 

Er is geen beweging op straat 
Alleen een schim in een wit gewaad 

Pompoenen staan aan de deur 
Daarin een licht met een rare geur 

Het is al bijna volle maan 
Ik zal maar vlug naar binnen gaan 



 

De felle wind maakt een akelig geluid 
En plots vallen alle lichten uit!!!!!!! 

De honden beginnen te janken 
Dit alles heb je aan HALLOWEEN te danken 

 
Kom van 20 tot 22uur naar ons griezelhol in Beisem en NEEM allemaal een 
POMPOEN en een SCHERP MESJE MEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 en 4 november 
 
 

 
 

Dit weekend is het mosselfeest. Zoals jullie 
waarschijnlijk wel al weten zorgen wij voor de 
heerlijke desserten. De shiften en wat jullie 
moeten maken wordt afgesproken. Nodig 
zeker de ouders, nonkels, neven, nichten, 
vrienden en vriendinnetjes uit om van onze 
heerlijke desserten te eten en ons kamp te 
steunen. 

 

Dit jaar gaan wij op kamp van 18 tot 30 juli 
 

 
DIKKE BEZEN VAN DE LEIDING XXX 



 

Giver leiding 
Bij vragen kan je altijd terecht via mail bij takleidster Ellen: ellen.maris@me.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaat De Groote 
Guppi de flamingogele guitige cavia 
TAAK: EHBO 

Wildenhoge 28 3020 Diependaal 
kaat.degroote@hotmail.com 
+32 497 22 81 49 
Studie: Milieu en 
preventiemanagement 

Wotan pype 
Alpenrotsblauw opgewekt 
leeuwaanpje 
TAAK: Lokaal & Materiaal 
Beukenlaan 60 3110 rotselaar 
wotan.pype@outlook.com 

+32 475 83 16 61 
Studie: Architectuur 

Ziggy Baert 
Fuja geel genietende baviaan 
TAAK: Kas 

Andre Emondstraat 3012 wilsele, 
ziggybaert@gmail.com 
+32 474 24 60 50 
Studie: Sociale readaptatiewetenschappen 

Ellen Maris 
Illa het kersenwitte zachtmoedige 
damhert 

TAAK: Takleidster 
Brusselsesteenweg 304 3020 Veltem 
ellen.maris@me.com 
+32 489 41 72 07 
Studie: Vastgoed 

Mathilde Vermeesch 
Tchilla het bubblegumblauwe levenslustige 
winterkoninkje 
TAAK: Activo 

Binnenstraat 17 Veltem-Beisem 3020 
mathilde.vermeesch.m@gmail.com 

+32 498 66 01 74 
Studie: Sociale Readaptatiewetenschappen 

Merten Fermont 
Noorderlicht donkerblauwe gedreven 
mees 
TAAK: Materiaal & Lokaal 
Mastellestraat 8, 3020 Veltem 
merten.fermont@gmail.com 

+32 471 30 71 25 
Studie: Elektronica-ICT 
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