
 

 

 

 

 

 

Beste ouders en sympathisanten,  

 

Ook dit jaar nemen we deel aan de plantjesverkoop van Kom op 

tegen Kanker. Omdat er niet huis aan huis gegaan zal worden, moeten 

bloemetjes op voorhand besteld worden via 

https://shop.plantjesweekend.be/ In het formulier kan u onze lokalen in 

Beisem als afhaalpunt registreren en dan kan u de plantjes hier op 

zaterdag 26 september tussen 9u en 12u komen oppikken. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

https://shop.plantjesweekend.be/


Zondag 20 september 

Dag lieve kapoenen, jeeej na een heleboel weken is het eindelijk weer scouts!! Maak jullie maar klaar 

om veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken, want we gaan vandaag 

kenningsmakingsspelletjes spelen! Als je nog niemand kent moet je dus helemaal niet bang zijn. Wij 

kijken er alvast enorm hard naar uit en hopen jullie allemaal te leren kennen van 14u tot 17u in 

Beisemburcht! PS: vergeet ook zeker geen drinkbus mee te nemen zodat we het toch Coronaproof 

kunnen houden! Tot snel!! ☺ 

 

Zondag 27 september 

Wat is ons lokaal zo leeg en somber… Daar moeten we verandering in 

brengen! Vandaag is het knutselvergadering en gaan we ons hele 

lokaal pimpen! Kom dus zeker van 14u tot 17u naar de Beisemburcht! 

Oh ja, en vergeet je drinkbus niet!!! Tot dan! 

 

Zondag 4 oktober 

Vandaag gaan we kijken wie er het beste, sterkste, grappigste, … is. De JONGENS of de MEISJES?? Dat 

zullen jullie zelf moeten komen bewijzen in de Beisemburcht van 14u tot 17u. Zeker komen dus want 

ieder van jullie kan tonen wat hij of zij super goed kan! Spannend! (vergeet je drinkbus niet!!!) 

 

Zondag 11 oktober 

Vandaag nemen jullie het allemaal samen op tegen jullie leiding… Wie denken jullie dat er gaat 

winnen? Dat zal je enkel te weten komen als je er zelf bij bent van 14u tot 17u in de Beisem Burcht! 

Wij kijken er alvast naar uit!! PS: vergeet je drinkbus niet!! 

 

Zondag 18 oktober 

1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4 en … Bereid jullie maar voor want vandaag is het 

legervergadering! We gaan testen wie van jullie allemaal in het leger zou kunnen. 

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 verplicht). 

Hopelijk tot dan! Vergeet ook zeker je drinkbus niet! 

 

 

 



Zondag 25 oktober 

Hocus pocus pats ik wou dat jij een prins of prinses was POEF… 

WOW jullie zien er allemaal zo sprookjesachtig uit! Heeft mijn 

spreuk dan echt gewerkt? Geweldig want nu zijn jullie 

helemaal klaar voor onze sprookjesvergadering! Kom zeker 

van 14u tot 17u naar het enige echte sprookjesland (de lokalen 

van Beisem) en je mag je verkleden in wat je maar wilt! Tot 

dan!! (vergeet zeker jullie drinkbus niet!!)  

 

Heel veel liefs van jullie leiding Quitiki, Intex, Mara, Baco, Zips en Loka xxx 



Deugnieten 
Zondag 20 september                                                                                                                        

Joehoeeeee de allereerste vergadering van dit fantastische jaar kan beginnen!!! En het wordt een 

knaller van formaat!!! Aangezien we elkaar nog niet echt kennen spelen we vandaag het grote...... 

KENNINGSMAKINGSSPEL!!!  

Zo komen we alles over elkaar te weten zodat we er een leuk jaar van kunnen maken!! Jullie zijn 

allemaal welkom van 14-17u in de lokalen in Beisem. ☺ 

En vergeet jullie drinkbus niet!!! 

 

Zondag 27 september 

Nu we elkaar door en door kennen is het dringend tijd om ons 

eigen deugnieten lokaal te versieren!! Haal jullie 

versierspullen maar naar boven want vandaag gaan wij als 

echte werkmannen aan de slag om ons lokaal volledig te 

pimpen!! 

We verwachten jullie allemaal van 14-17u aan de lokalen in 

beisem!!! Vergeet ook geen drinkbus mee te nemen! 

 

Zondag 4 oktober  

Wie o wie is de sterkste deugniet van het land? Wie kan het hoogste springen en wie kan het verste 

gooien? Dat zijn allemaal vragen die deze vergadering 

beantwoordt zullen worden...  

Want vandaag wordt er bepaald wie wij tot olympisch kampioen 

van de deugnieten 2020 mogen kronen!! 

Welkom welkom allerliefste deugnieten op de enige echte 

OLYMPISCHE SPELEN!! Durf jij de strijd aan te gaan? Kom dan 

zeker van 14-17u naar de lokalen in beisem. Denk er ook aan om 

een drinkbus mee te nemen! 

Zondag 11 oktober 

Knibbel knabbel knuisje wie knabbelt er aan ons deugnietenhuisje? Woehoew vandaag is het 

snoepvergadering!! En er is veel lekkers te verdienen!  

Vandaag komen we te weten wie van jullie de echte fanatieke zoetebekken zijn. Kom zeker naar de 

Beisemburcht om 14u!!!   

Om 17u mogen julllie ouders jullie dan terug naar huis rollen. ;))) Tot dan!  

P.S. Denk aan je drinkbus!  



Zondag 18 oktober 

Links.....rechts...links...rechts...links...rechts...links. Ingerukt, MARS! 

Jullie raden het goed! Trek jullie stoerste legeroutfit maar aan want 

vandaag doen wij een LEGERVERGADERING!!! Het ideale moment om te 

tonen hoe dapper en stoer de deugnieten wel niet zijn! Wij verwachten 

jullie stipt om 14u aan de lokalen in beisem zodat we van jullie échte 

soldaten kunnen maken! Zijn jullier er klaar voor? Marcheer dan maar 

alvast naar onze scoutslokalen!!! Tot dan! (vergeet je drinkbus niet ;)) 

 

Zondag 25 oktober 

Jaja vandaag staat de superleuke-een-tegen-allenvergadering op het programma!!! Wij dagen jullie 

uit om dit leuke spel met ons te komen spelen.  

Kom zeeeeker deze zondag massaal van 14-17u naar de lokalen in beisem!! 

 

 

 

Tysko, Tupa, Kuvo, Filou, Baco en Zoebi  

  



KABOUTERS 
Zondag 20 september 

Welkom terug!!! Na een heeeele lange tijd niet naar de scouts te kunnen, verwelkomen wij jullie met 

veel plezier terug in Beisem Burcht. Wij hebben jullie alleszins heel hard gemist. Omdat we elkaar al zo 

lang niet meer hebben gezien, doen we een kennismakingsvergadering. 😊 Allen daarheen dus van 

14u tot 17u!! Vergeet zeker geen eigen drinkbus, zodat we het toch coronaproof kunnen houden. Tot 

dan! 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 

Om een beetje in thema te blijven, spelen we vandaag HET GROTE 

CORONA KABOUTER SPEL!!! Alles zal dus 100% veilig verlopen (zoals 

altijd). Kom om 14u naar de lokalen in Beisem om te strijden tegen dit 

vervelende virus. (vergeet zeker geen drinkbus mee te nemen als 

belangrijkste wapen!) 

ZONDAG 4 OKTOBER 

Deze week willen wij graag eens testen of jullie tegen een stootje kunnen. Kom je dus bewijzen bij onze 

vettige spelen!!! Dit jaar zullen de spelen wel wat anders verlopen dan normaal, met veilige  spelletjes 

op afstand. Doe zeker niet je beste kleren aan, en vergeet ook geen propere kleren voor na de 

vergadering, want we gaan er iets leuk van maken! 😊 De vergadering begint om 14u en een drinkbus 

meenemen is zeker aan te raden. Wij kijken er erg naar uit!! 

ZONDAG 11 OKTOBER 

Wil jij gekroond worden als beste kabouter 2020? Kom je dan bewijzen op onze laddercompetitie om 

14u in Beisem Burcht!! Wie de meeste spelletjes wint, kan vanaf dan zeggen dat zij de queen der 

kabouters is. En wie wil dat niet? Alvast succes!!! 

ZONDAG 18 OKTOBER 

De kabouters, dat zijn wel stoere binken hé (stoerder dan de welpen 

😉). Om dit ook aan te kunnen tonen, doen wij vandaag een 

legervergadering! Camoufleren, marcheren en sluipen hoort er dus 

allemaal bij. Jullie zijn allemaal welkom van 14u tot 17u in Beisem. 

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!! En vergeet geen drinkbus mee te nemen! 

 

 

Heeeeeeeeel veel kusjes van jullie nieuwe leiding Litchu, Mane, 

Souleyman, Mino en Lingo <33 



Welpen 

Zo 20/09 Eerste vergadering!!!!! 

Eindelijk het is zover, de eerste vergadering. Jullie willen natuurlijk weten wie 

jullie GEWELDIGE leiding is en wij willen weten welke SUPERTOFFE welpen van 

de partij zullen zijn. Hoe kunnen we elkaar best leren kennen? Ja, zeker met een 

kennismakingsquiz! Hopelijk hebben jullie goed opgelet bij het 

voorstellingsfilmpje. Wij verwachten jullie tussen 14u en 17u in Beisemburcht. 

 

Zo 27/09  

Ons lokaal is een beetje saai     . Daar gaan we deze vergadering verandering in 

brengen! Heb je thuis nog leuk versiermateriaal? Zeker meebrengen! 

 

Zo 04/10 legervergadering 

Vandaag komen we er achter hoe het is om in het leger te 

zitten. Trek jullie beste camouflagekleren aan en leer 

alvast om ongezien door het bos te sluipen.  

 

Zo 11/10 Bosspel 

We spreken af om 14uur op de  parking ‘t Warot 

in Winksele. Van daar gaan we richting 

Bertembos om een SUPERVET bosspel te spelen! 

Doe zeker vuile kleren aan en haal jullie beste 

kampbouwskills al maar boven.  

 

 

 

 

 

 



Zo 18/10  

Wie kan de grootste bel blazen of de langste 

ketting maken? Warm jullie kaakspieren al maar 

op voor de ALLERTOFSTE 

kauwgomballenvergadering ooit! 

 

Zo 25/10 

We gaan proberen dat Corona-virusje te verslaan. We spelen 1 tegen allen 

Corona-editie. Was jullie handen al maar goed! 

 

Een stevige linker van jullie topleiding  

Akela, Quica, Floki, Mundi, Baloe, Lupo 

 

 

 

 

 

 

  



J O G I ’ S 
ZONDAG 20 SEPTEMBER 

Liefste Jogi’s!!! Nieuwe leden, nieuwe leiding… Dat vraagt om 

elkaar beter te leren kennen! 

Is die Emma wel een toffe? Is die Folke wel een knappe? Kom 

het allemaal te weten op onze kennismakingsvergadering van 

14u tot 17u in Winkele. Vergeet zeker je drinkbus en 50 cent niet! 

Denk ook al maar eens na over welke vergaderingen jullie zeker 

willen doen dit jaar, dan zorgen wij daarvoor       

 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 

Jajaja, doe maar kleren aan die vuil mogen worden, want vandaag gaan we de lokalen 

herinrichten!!! Neem een likje verf mee, posters van mooie boys of schattige varkentjes, 

slingers, vlaggetjes … Wat je maar kan bedenken om onze lokalen op te fleuren. Allen welkom 

van 14u tot 17u in Winksele xxx 

P.S. Vergeet je drinkbus en 50 cent niet! 

 

 

Vergeet niet!!! Vandaag is ook plantjesverkoop. Die gaat dit jaar online door en wij zijn als 

scouts een afhaalpunt. Dus massaal kopen      

 



ZONDAG 4 OKTOBER 

Is het echt waar dat Jill auditie heeft gedaan voor Samson en Gert? 

En kan het zijn dat de Emma’s dan toch zussen zijn? En die JV-

leiding zijn die echt uit het leger afkomstig? Klopt het dat Folke nog 

steeds met een blauwe teddybeer slaapt? Tijdens de vergadering 

vandaag gaan jullie op zoek naar de leugens en waarheden tussen 

deze roddels. Kom dus allemaal van 14u-17u naar onze lokalen in 

Winksele voor het grote roddelspel!! Vergeet je drinkbus en 50 cent 

niet natuurlijk <3<3<3 

 

ZONDAG 11 OKTOBER 

Zieh das Dirndl an, denn heute ist Oktoberfest! 

Zeer welkom om het leukste volksfeest van 

Duitsland te vieren in onze lokalen in Winksele 

van 14u tot 17u, neem zeker je drinkbus en 50 

cent mee! We denken eveneens aan onze lieve 

Els die dat dat op haar eentje moet vieren daar in 

Wenen      

Auf wiedersehen xxx 

 

 

 

ZONDAG 18 OKTOBER 

Wie wordt Miss Jogi 2020? Wie is 

de slimste, de handigste, de 

meest geëngageerde Jogi?  

Trek die jurk en die hoge hakken 

maar aan en neem deel aan de 

Miss wedstrijd van 14u tot 17u in 

de lokalen van Winksele!!! 

SPANNEND 

 

 

JOGI 

??? 



ZONDAG 25 OKTOBER 

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. 

 

 

 

Ziezo dit is de activo voor deze maand, het belooft heerlijk te worden. Wij kijken er alvast 

naar uit!!! 



Zondag 20 september 

Joepie het scoutsjaar begint weer! Om er een leuk jaar van te maken, moeten we elkaar 

eerst wat beter leren kennen. Kom naar onze lokalen in Winksele van 14-17 uur om wat meer van jullie 

nieuwe leiding te weten te komen. Wij kijken er alvast naar uit! 

Zondag 27 september 

De jv’s zijn niet alleen de tofste leden van de scouts, maar 

zijn ook de stoerste van de hoop! Kom naar onze lokalen in 

Winksele van 14-17 uur om te tonen dat je geen schrik hebt 

om vuil te worden.  

Zondag 4 oktober 

Ons lokaal ziet er na een half jaar onbewoond te zijn wat triest uit.  Wij hebben jullie dus allemaal 

nodig om ons lokaal terug te pimpen! Kom dus samen met jouw creativiteit van 14 tot 17 uur naar 

onze lokalen in Winksele.  

Zondag 11 oktober 

Het is tijd om jouw innerlijke soldaat naar boven 

te halen. Het is vandaag legervergadering! Klaar 

om te trainen als een echte militair? Kom dan 

naar onze lokalen in Winksele van 14-17 uur.  

 

 

Zondag 18 oktober 

Vandaag kan je best jouw BREIN meenemen naar de scouts, want voor 1 dag zal er een MOL onder 

ons zijn. Het is de bedoeling dat deze ONTMASKERT wordt tegen het einde van de vergadering! Wie 

werkt de groep tegen? Wie heeft de MOL in het oog? Kom het te weten aan onze lokalen in Winksele 

van 14-17 uur.  

Zondag 25 oktober 

Vandaag gaan we voor eens en voor altijd ontdekken of jullie leiding beter is. We zullen opdrachten 

tegen elkaar uitvoeren om uiteindelijk te bevestigen dat wij beter zijn ☺. Ben je het daar niet mee 

eens? Denk je dat de jv’s het beter kunnen? Kom dat dan bewijzen aan onze lokalen in Winksele van 

14-17 uur. 

DIKKE ZOENEN VAN JULLIE LEIDING   

Adriaan, Arthur, Merel, Mika en Zoë 

  



Zondag 20 september 2020 – Kennis maken 

Black box, white box, genen box en andere spellekes, de hele reutemeteut. Dit jaar met social 

distancing en beloningen voor originaliteit! Verkleed je in je favoriete hobby: voetbal, frieten 

eten, paardrijden…, toon je ongetwijfeld sprankelende persoonlijkheid. Afspraak aan onze 

boite in Beisem-Centrum tussen 14u en 17u. 

Zaterdag 26 - Zondag 27 september 2020 – Overgangsweekend 

De eerstejaars en andere givers die nog niet deel hebben genomen aan de overgang worden om 17u 

aan de lokalen in Beisem verwacht. Doe kleren aan die heel vuil mogen worden!! En pak misschien een 

extra trui mee die ook vuil mag worden, altijd handig op een late septemberavond. Het wordt een 

guitige, uitdagende avond, kom uitgerust, maar zonder stress!  

De tweede- en derdejaars givers die wel reeds zijn ‘overgegaan’ worden om 14u verwacht om de 

nodige voorbereidingen te treffen. KOM OP TIJD!  

Zondagmiddag mogen jullie rond 12u naar huis vertrekken, allemaal verbroederd en verzusterd als de 

enige, echte Givers van Scouts Winksele Veltem-Beisem!  

Meer uitleg i.v.m. wat het overgangsweekend inhoudt en hoe wij omgaan met het huidige debat dat 

hierover aan de gang is volgt zo rap mogelijk via mail. Vergeet ook niet het inschrijvingsstrookje in te 

vullen en te bezorgen aan de leiding voor het weekend begint! Dit strookje bevindt zich 1 pagina 

verder. 

HEEL BELANGRIJK IS OOK DAT DE GIVERS ZICH VIA ONZE FACEBOOKPAGINA INSCHRIJVEN VOOR HET 

WEEKEND!! VOL IS VOL: DOOR DE CORONAMAATREGELEN IS MAAR PLEK VOOR 44 GIVERS (EN 6 

LEIDING), MAAR ALLE EERSTEJAARS ZIJN SOWIESO WELKOM.  

Zondag 4 oktober 2020 – Pimp je lokaal 

Posters, borstels, stofzuigers, dweilen… Pak maar van alles en nog wat mee van gerief om ons 

lokaal te kuisen en te pimpen. Pak geen verf mee, dat gaan we dit jaar niet nodig hebben. 

Afspraak aan onze boite in Beisem-Centrum tussen 14u en 17u. Laatkomers krijgen dit jaar 

speciale cadeautjes, kom maar op tijd, dat is ook cool. Vergeet ook jullie uniform niet, onze 

officiële scoutsdrip.  

Zondag 11 oktober 2020 – Battle of the sexes 

Vandaag beslissen we het voor eens en altijd. Welke van de 58 genders is super ieur? Kom naar 

onze keet in de overstreet (14u – 17u) en vecht mee voor jouw favoriete gender. Sport, 

intelligentie, rappen, dansen, speleologie; alle aspecten van een hete strijd worden naar 

bovengehaald!   

Zondag 18 oktober 2020 – 1 tegen allen 

Vandaag spelen we 1 TEGEN ALLEN! Probeer allemaal te komen want met hoe meer jullie zijn, hoe 

meer kans jullie hebben om te winnen en dus hoe meer kans jullie hebben op een GEWELDIGE 

BELONING!!!! Wij zullen het jullie niet gemakkelijk maken dus juich niet te snel, het kan wel eens pittig 



worden. Het huiswerk mag voor eens opbokken en kom om 14u naar onze crib in de Overstraat. Om 

17u mogen jullie terug huiswaarts keren. 

Zondag 25 oktober 2020 – Oktoberfest 

Het echte Oktoberfest gaat spijtig genoeg niet door dit jaar, maar dat houdt ons niet tegen om dit 

gewoon zelf te vieren! Kom allemaal naar onze !alcoholvrije! keet van 14u tot 17u voor ons 

megalomaan GiverOktoberfest!! Lederhosen, rondborstige Beierse vrouwen, en veel Duits gekeel 

staan voorop! Warm alvast jullie stem maar op met deze klassieker:  

https://www.youtube.com/watch?v=klb4w35rcas&ab_channel=VintageEveryday  

Ne stevige linker van jullie leiding, 

 

Princess Oak  Flix   Mitch  Soof  Toinne  (T)Eef 

 

WAT NEEM IK MEE OP WEEKEND? 

✓ Matras of matje, slaapzak en kussen (GEEN VELDBED)  

✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)  

✓ Handdoek  

✓ Keukenhanddoek  

✓ Pyjama  

✓ Ondergoed en sokken  

✓ Scouts WVB uniform (aanhebben bij aankomst voor 2e en 3e jaars)  

✓ Warme kleren en warme schoenen 

✓ WARME RESERVEKLEREN voor de 1e jaars!!!  

✓ Regenjas  

✓ Identiteitskaart of ‘uwe pas’  

✓ Je goed humeur  

 

Aan de ouders: gelieve de medische fiche in te vullen!  
 
-
__________________________________________________________________________________
___ 
Inschrijvingsstrookje  
 
Ik, …………………………………………………………………, ouder van …………………………………………………………………, 
geef mijn zoon/dochter/X de toestemming om mee te gaan op weekend van zaterdag 26 september 
tot zondag 27 september en stort hiervoor 20 EURO op het rekeningnummer BE21 7360 6237 4603 
met de vermelding: ‘giverweekend + naam giver. 

https://www.youtube.com/watch?v=klb4w35rcas&ab_channel=VintageEveryday

