
Activo Kapoenen 
 
Zondag 7 maart 
Dag lieve kapoenentjesss. Hopelijk zijn jullie al wat 

opgewarmd want vandaag zijn het de grote winterspelen! Er 

komen verschillende sporten aan bod dus iedereen kan 

tonen wat hij goed kan! Van dansen en turnen tot voetbal 

en nog veeel meer. Kom zeker en vast van 13u40 tot 16u40 

naar de lokalen van Beisem en kleed jullie maar warm aan! 

Vergeet ook je drinkbus niet want van al dat sporten zal je 

dorst krijgen.  

 

 
Zondag 14 maart 

De wereld vraagt zich nog steeds af of er ergens in de ruimte nu eigenlijk 

marsmannetjes zijn. En wij hebben vandaag de taak gekregen om dit te gaan 

onderzoeken. Wij gaan dus een reis maken door de ruimte! Benieuwd hoe 

dit er uit ziet? Kom dan zeker mee op ons ruimteschip. Dit zal opstijgen om 

13u40 en terug landen om 16u40 in Beisem. Hopelijk tot dan!  
 

 
Zondag 21 maart 
Mara: ‘Dag Lokaaa’ 
Loka: ‘Hey Mara, alles goed?’ 
Mara: ‘Ja hoor met mij is alles super! Seg wat heb jij daar bij jou?’ 
Loka: ‘Oh dit is mijn nieuw huisdier betty ☺’ 
Mara: ‘Maar, maar… Dat is een varken!!!’ 
Loka: ‘Inderdaaddd leuk hè! Het probleem is dat ik onderweg naar 
hier haar broertje ben kwijt geraakt… Zijn naam is Bob en hij is 
echt helemaal verdwenen   
Mara: ‘Oh neee ocharme Bob! Wacht ik heb een idee! Misschien willen de kapoenen ons wel 
helpen met Bob te gaan zoeken?  
Loka: ‘Oooh dat ze echt super mega giga geweldig zijn!!’ 
 
Liefste kapoenen willen jullie Loka en Betty uit de nood helpen en samen het raadsel oplossen 
en Bob terugvinden? We verwachten jullie allemaal van 13u40 tot 15u40 op onze grote 

boerderij (de lokalen van Beisem) voor een grote zoektocht! We moeten wel opletten voor 
al de andere dieren die we zullen tegenkomen zoals Kokie de kip, Kira de koe en nog veel meer 
diertjes! Het beloofd dus een heel avontuur te worden! Vergeet zeker je drinkbus niet.  
 
 
Zondag 28 maart 
Vandaag heeft de leiding een brief gekregen van een zeer speciale man. Hij draagt een hoge 
zwarte hoed waar hij soms een konijn uit kan toveren. Ik heb het over de circusdirecteur van 
het circus ‘over de kop’. Hij heeft een GROOT probleem! Kika de kok heeft per ongeluk 
vervallen eitjes gebakken en iedereen van zijn circus is nu heeeeeeeeel ziek. Hij heeft aan ons 
nu gevraagd of wij hem kunnen helpen met zijn deze middag. Heb jij diep vanbinnen in jou 
een gekke clown zitten? Of ben je eerder de onbevreesde en dappere leeuwentemmer? Of 



heb je al heel lang de om eens aan een trapeze te hangen? Dan ben jij de redder in nood! Je 
bent welkom van 13u40 tot 17u40 in onze circustent opgezet in Beisem. Toi toi toi!!!!  
 
 
Zondag 4 april 
Joepiee vandaag is het Pasen! Jammer genoeg wil dat zeggen dat het vandaag geen scouts 
is… Geniet thuis maar van deze vrije dag en volgende week (11 april) mag je er ons alles over 
vertellen! X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel veel groetjes van jullie leiding!! 

Quitiki, Intex, Mara, Baco, Zips en Loca 

  



Deugnieten 
 
ZONDAG 7 MAART  
 

Het programma van vandaag? HET GROTE LADDERSPEL  
Dit fantastische spel kon door corona in November spijtig genoeg niet doorgaan... Dus bij deze doen 
we een nieuwe poging!!! 
Wie oh wie bereikt er dan als eerste de top????  Wie eindigt er onderaan??? 
Dit kom je alleen te weten als je naar deze super-coole-leuke en zeer spannende vergadering te 
komen!! Maak jullie maar klaar want het belooft een harde wedstrijd te worden. Wij zien jullie van 
13u40-16u40 aan de lokalen. Spanneeeeend!!!  
PS. Vergeet je drinkbus niet 
 

ZONDAG 14 MAART 
 

Het programma van vandaag? HET GROTE LADDERSPEL  
Dit fantastische spel kon door corona in November spijtig genoeg niet doorgaan... Dus bij deze doen 
we een nieuwe poging!!! 
Wie oh wie bereikt er dan als eerste de top????  Wie eindigt er onderaan??? 
Dit kom je alleen te weten als je naar deze super-coole-leuke en zeer spannende vergadering te 
komen!! Maak jullie maar klaar want het belooft een harde wedstrijd te worden. Wij zien jullie van 
13u40-16u40  aan de lokalen. Spanneeeeend!!!  
PS. Vergeet je drinkbus niet 
 

ZONDAG 21 MAART 

 
Maak jullie klaar.... 
Voor de wedstrijd van het jaar... 
Vandaag trekken we helemaal naar Schotland!! Jullie gaan  namelijk de strijd aan tegen elkaar in de 

enige echte   Highland Games  
 
Als echte Schotten worden jullie uitgedaagd in allerlei disciplines.  
Dit is dus jullie kans om te tonen hoe beresterk en stoer jullie wel niet zijn!!!  
Het wordt vast en zeker een knotsgekke en BEREleuke vergadering!!!  

 

ZONDAG 28 MAART 
Maak jullie klaar.... 
Voor de spannendste vergadering van het jaar... 



Vandaag trekken we helemaal naar Schotland!! Jullie gaan  namelijk de strijd aan tegen elkaar in de 

enige echte   Highland Games  
 
Als echte Schotten worden jullie uitgedaagd in allerlei disciplines.  
Dit is dus jullie kans om te tonen hoe beresterk en stoer jullie wel niet zijn!!!  
Het wordt vast en zeker een knotsgekke en BEREleuke vergadering!!!  
 
 

 

ZONDAG 4 APRIL  
 

 
Vandaag is het PASEN!!!  Spijtig genoeg betekend dit dat het 

vandaag GEEN scouts is . Stop jullie maar vol met paaseitjes en 
geniet van jullie vrije dag want volgende week vliegen we er 
weer in!!!  

 
 

 
 

 

 
Veeeel liefs van jullie leiding xxxxxxxx 

 
Tysko, Tupa, Kuvo, Filou, Baco en Zoebi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters  

 7 maart 

Begin maar al vast te oefenen op jullie make-up skills, want vandaag is het MISS KABOUTER 
2021. Dit belooft een spannende misverkiezing te worden, want het is wel heel erg moeilijk 
te kiezen tussen al die mooie snoetjes van jullie hihi. Maar doe toch jullie best, en betover 
ons met jullie prachtige glimlach en stralende outfit. De verkiezingen beginnen om 14h in 
Beisem Burcht. 

 

 14 maart 

Hihihi, wij hebben een geheeeim!! We gaan lekker niet zeggen welke vergadering het 
vandaag is. Het is dus EEN GROTE VERRASSING!!! Wil jij weten welke coole activiteit jullie 
geliefde leiding nu weer in petto heeft, kom dan zeker van 2 tot 5 naar onze gezellige 
lokalen in Beisem. See u then!!! 

 

 21 maart 

21 maart, iedereen weet wat dit betekent. 
Jajaaaa, de lente is in het land!!! Na deze 
strenge winter zijn we er eindelijk aan toe. Dit 
leek ons de perfecte dag om één-tegen-allen te 
spelen. Kunnen jullie alle opdrachten 
voltooien?? Kom je bewijzen om 14h aan de 
lokalen in Beisem. Allen daarheen!!! 

 

 28 maart 

Yeeeeeeeees, vandaag doen we zoals de echte ravotters van de scouts PLEINSPELEN. En 
nog een extraatje: het is KABOUTERS VS LEIDING!! Zet je beste beentje voor vanaf twee 
uur in Beisem, en als jullie, lieve kabouters, winnen, staat er jullie een verrassing te 
wachten. Wiehoeeew, zin in!!  
 
 4 april 

Vandaag is het Pasen!!! Is de paashaas bij jullie ook 
langs geweest? Helaas pindakaas is het vandaag geen 
vergadering, maar volgende week zien we jullie 

graaaaaag terug!! 😊 
 

 

 

Veeel groetjes en  

we hopen jullie snel allemaal 

terug te zien  

Xxx Wacko, Mane, souleyman, mino, 

lichu en lingo 



Welpen 
 

Maart 
Zo 7 
Deze vergadering zoeken we het echte 
boerenleven op! Met een overal en 
laarzen zijn we gewapend tegen kak 
scheppen, koeien melken, met een tractor 
rijden,…   
Tot zondag aan de lokalen om 14u!!! 
 
Zo 14 
 
!!!nedrow dnerrawrev taag teh tnaw ,jib deog re dfooh ej uoH !sella thce koo 
nad raam .dreekegmo ed ni sella ew neod gniredagrev ezeD  
 
Zo 21 
Superman, Batman, Spiderman, Hulk ,… allemaal superhelden. Wat is jullie 
superkracht? Dit komen we te weten in deze super toffe vergadering!! 
PS: verkleed komen als je favoriete superheld mag altijd!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo 28 
Kennen jullie de grote 5 dieren van de savanne? 
Want vandaag gaan we op safari!!!!! Het wordt 
een vergadering met 
tal van avonturen en 
gevaren!  
 
 
 
 



april 
Zo 4 

Het is Pasen dus spijtig genoeg geen vergadering      
 
 
 
Een stevige linker van jullie topleiding  
Akela, Quica, Floki, Mundi, Baloe, Lupo 
 

 
  
  



A C T I V O  J O G I ’ S  M A A R T 
 
ZONDAG 7 MAART – GROEP 1 
RING RING 
Kom allen met de fiets naar de lokalen van 14u tot 17u, want vandaag spelen we een 
dorpsspel! En niet zomaar eentje… we spelen het MONOPOLYDORPSSPEL  
Kennen jullie ons dorpke wel goed? Is PDC meer waard dan de Warot? Welk gebouw 
is het duurst? Waar kan je in de gevangenis belanden? Hoeveel geld kan je verdienen?  
VERGEET ZEKER JULLIE MONDMASKER NIET! 

 

 
ZONDAG 14 MAART – GROEP 2 
RING RING 
Kom allen met de fiets naar de lokalen van 14u tot 17u, want vandaag spelen we een 
dorpsspel! En niet zomaar eentje… we spelen het MONOPOLYDORPSSPEL  
Kennen jullie ons dorpke wel goed? Is PDC meer waard dan de Warot? Welk gebouw 
is het duurst? Waar kan je in de gevangenis belanden? Hoeveel geld kan je verdienen?  
VERGEET ZEKER JULLIE MONDMASKER NIET! 

  

  



ZONDAG 21 MAART – GROEP 1 
Lieve jogi’s! Vandaag gaan we eens 

iets origineels doen…        
Kom van 14u tot 17u naar de lokalen 
en dan maken we samen cookie in a 
jar! De ingrediënten gaan jullie wel 
terug moeten verdienen, want 
Maarten was slecht gezind en heeft 
ze allemaal verstopt! 
Een ding is wel zeker: dat wordt 
SMULLENNNN 
Vergeet zeker niet om je 
mondmasker mee te nemen xxx 
 

ZONDAG 28 MAART – GROEP 2 
Lieve jogi’s! Vandaag gaan we eens 

iets origineels doen…        
Kom van 14u tot 17u naar de lokalen 
en dan maken we samen cookie in a 
jar! De ingrediënten gaan jullie wel 
terug moeten verdienen, want 
Maarten was slecht gezind en heeft 
ze allemaal verstopt! 
Een ding is wel zeker: dat wordt 
SMULLENNNN 
Vergeet zeker niet om je 
mondmasker mee te nemen xxx 
 
 

ZONDAG 4 APRIL  
OHNO… 
Grote tranen, want vandaag geen 

scoutsvergadering      
Geniet van Pasen, doe de groetjes aan de 
paashaas en goed paaseitjes zoeken!!! 
We will miss you & hasta luegoooo 
 
 
 

Veel dikke smakken van jullie leiding 
xx Demarsin, xx Jillie, xx Elsje, xx 

Maartje, xx Sablonneke, xx Folkieboy 
  



7 maart (bubbel A) 

Prinses Patrick is op zoek naar liefde. Deze prinses is erg materialistisch ingesteld en wil 
daarom aanbidders die haar goud geven. Jullie gaan voor haar moeten strijden door goud te 
maken en het haar te geven. Wees een echte prins op het witte paard en red prinses Patrick! 
Dit allemaal van 14u tot 17u te beginnen aan onze lokalen. 
 
14 maart (bubbel B) 
Prinses Patrick is op zoek naar liefde. Deze prinses is erg materialistisch ingesteld en wil 
daarom aanbidders die haar goud geven. Jullie gaan voor haar moeten strijden door goud te 
maken en het haar te geven. Wees een echte prins op het witte paard en red prinses Patrick! 
Dit allemaal van 14u tot 17u te beginnen aan onze lokalen. 
 
21 maart (bubbel A) 
Joepieeeee, jullie staan vast en zeker te popelen voor vandaag aangezien we het grote 
BOMspel gaan spelen! Natuurlijk gaan we er niet op los bommen maar overal schuilt er gevaar 
dus sta scherp vandaag en let op al de prikkels in je omgeving…. Wie goed gecamoufleerd is, 
krijgt misschien wel extra bevoorrading…dus hoe minder we je herkennen, hoe meer het in 
jullie voordeel zal zijn! Kom allemaal van 14u tot 17u naar onze lokalen en be prepared! 
 
28 maart (bubbel B) 
Joepieeeee, jullie staan vast en zeker te popelen voor vandaag aangezien we het grote 
BOMspel gaan spelen! Natuurlijk gaan we er niet op los bommen maar overal schuilt er gevaar 
dus sta scherp vandaag en let op al de prikkels in je omgeving…. Wie goed gecamoufleerd is, 
krijgt misschien wel extra bevoorrading…dus hoe minder we je herkennen, hoe meer het in 
jullie voordeel zal zijn! Kom allemaal van 14u tot 17u naar onze lokalen en be prepared! 

 

4 April 

Helaas moeten wij jullie meedelen dat het geen vergadering is 
vandaag…………………………………… Volgende week zien we elkaar weer voor een onvergetelijke 
vergadering!! 

 

  



 

Zondag 7 maart (bubbels zie facebook) 

Bi-ba-dorpssspel!! Komt allen naar onzen koterij gelegen in den Overstraete, alsook 
toegankelijk van den Papenstraete. Wij zullen elken hoek van den Velthemse boerdom en den 
Beysemse gezelligheid samen verkennen en er enen lerenrijken dag van maken! Zegt geen ja, 
zegt geen neen, integendele zelfs, komt gewone mee leut maken van den 14de dagstonde tot 
den 17de dagstonde aan onze lokalen!! En vergeet uwen tweewieler en telefoonmachien niet 
mee te pakken! 
  

Zondag 14 maart (bubbels zie facebook) 

Bi-ba-dorpssspel!! Komt allen naar onzen koterij gelegen in den Overstraete, alsook 
toegankelijk van den Papenstraete. Wij zullen elken hoek van den Velthemse boerdom en den 
Beysemse gezelligheid samen verkennen en er enen lerenrijken dag van maken! Zegt geen ja, 
zegt geen neen, integendele zelfs, komt gewone mee leut maken van den 14de dagstonde tot 
den 17de dagstonde aan onze lokalen!! En vergeet uwen tweewieler en telefoonmachien niet 
mee te pakken!  
 

Zondag 21 maart (bubbels zie facebook) 

Zo'n honderd miljoen jaar geleden 
Leefde in 't drassig park 
Dat wij thans als hoogt kennen 
Een groep dinosaurussen 
Die echt wreed uit hun dak gingen 
De gabbersaurus! 
Stoempen maar vandaag, want het is gabber&gaberinnenvergadering! Trainingspakske aan, 
airmaxen aan, boxke goed opgeladen en van 14u tot 17u lekker hard gaan aan onze lokalen! 
Be there or ge zijt ne zwabber.  
 

Zondag 28 maart (bubbels zie facebook) 

Zo'n honderd miljoen jaar geleden 
Leefde in 't drassig park 
Dat wij thans als hoogt kennen 
Een groep dinosaurussen 
Die echt wreed uit hun dak gingen 
De gabbersaurus! 
Stoempen maar vandaag, want het is gabber&gaberinnenvergadering! Trainingspakske aan, 
airmaxen aan, boxke goed opgeladen en van 14u tot 17u lekker hard gaan aan onze lokalen! 
Be there or ge zijt ne zwabber.  
 

Zondag 4 april (bubbels zie facebook) 

Helaas pindakaas is het vandaag geen vergadering. Gelukkig verrijzen wij dankzij den heer 
onze vader volgende week al om terug vergadering te kunnen geven. (Het is dus Pasen hé) 

 



 
 
 
 
 

Illegale kusjes van 
 jullie leiding, 
   
 
 

Flix                   Eef           Okke   Mitch    Sofie met pH            Toinne 
 


