
Activo kapoenen 
Zondag 10 april 

Opruimen, opruimen alles in de bak… Vandaag gaan we 
onze handen uit de mouwen steken en het milieu een 
beetje helpen! Van 14u tot 17u hebben we grote 
opruimvergadering. We gaan hier natuurlijk een 
superfijne namiddag van maken en wie weet is er wel 
een beloning! We verwachten jullie met velen aan de 
lokalen van Beisem  

 

(Ook zouden wij willen vragen om oude potloden, stiften, waskrijtjes, 
kleurboeken, … die jullie niet meer zo vaak gebruiken, mee te nemen. We willen 
deze verzamelen om te geven aan de kindjes die ons land binnenkomen vanuit 
Oekraïne/Rusland en hen zo een beetje gelukkiger te maken. Dit kunnen jullie 
tot en met 8 mei afgeven voor/na de vergadering). 

 

Zondag 17 april 

Vandaag is het eindelijk weer één van de lekkerste dagen van het 
jaar!!! Pasen joepiee jeeej een hele dag chocolade smullen! Jammer 
genoeg is het vandaag geen scouts en zullen jullie dit dagje thuis 
moeten vieren.  

 

Zondag 24 april 

Helaas pindakaas, vandaag jammer genoeg weer eens geen scouts… Maarrr we 
maken dat volgende week weer helemaal goed! 

 

Vrijdag 29 april tot zondag 1 mei 

Woehoeww! Eindelijk weer op weekend!!! Ik weet niet of jullie 
er ook zo over denken, maar wij vonden ons vorig weekend giga 
leuk! Dit weekend gaan we samen met de deugnieten op een 



beestig dierenweekend. Meer info vind je onderaan in het weekendbericht   

 

 

Zondag 8 mei 

Zoals jullie weten zijn er veel kindjes uit 
Oekraïne en Rusland naar ons land gevlucht  
Het is hier voor hen allemaal nog wat wennen 
en wij willen graag een tandje bijsteken om 
hen te verwelkomen. Wat we juist gaan doen 
is nog een verassing, maar we verwachten 
jullie met velen aan de lokalen van Beisem van 
14u tot 17u.  

Tot dan!! 

(Ook zouden wij willen vragen tegen vandaag al jullie oude potloden, stiften, 
waskrijtjes, kleurboeken, … die jullie niet meer zo vaak gebruiken, mee te nemen. 
We willen deze verzamelen om te geven aan de kindjes die ons land 
binnenkomen vanuit Oekraïne/Rusland en hen zo een beetje gelukkiger te 
maken)  

 

 

Dikke smakkerds van jullie tofste leiding! 

Mara Limo Zizou Jerry Lingo Komo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Joepiee jeeeej!! Het is eindelijk weer eens tijd voor een 
scoutsweekend! Het is nog een specialer weekend dan normaal, want 
het issss… kadeugenweekend. Zowel de deugnieten als kapoenen 
zijn dus welkom op dit geweldige weekend! 

  

Het is natuurlijk niet zomaar een weekend, maarrr een 
dierenweekend! We verwachten vrijdag 29 april om 20u een grote 
beestenboel aan onze scoutslokalen/dierentuin van Beisem. (Gelieve 
de beestjes thuis al te voederen voordat ze aankomen in de zoo). Zoals 
de meeste ondertussen weten is het adres: Lodewijk van Veltemstraat 
26, 3020 Herent. Zondag zullen de leeuwen, tijgers, katten, honden, 
apen, … om 11u klaarstaan om moe, maar tevreden terug naar huis te 
keren.  

Om deel te nemen aan dit weekend moeten volgende zaken in orde 
zijn:  

1. inschrijven via de link op de website 
https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/   

2. €25 storten op het rekeningnummer BE16 7343 9815 2774 met in 
de mededeling: ‘kadeugenweekend + naam kapoen/deugniet’.  

3. Wat mag je zeker niet vergeten?  
o Scoutsuniform   
o Slaapzak & matje/luchtmatras (geen veldbed!!) & hoofdkussen 
o Een warme pyjama en pantoffels  

Dierenweekend!!! 
 



o Warme en reserve kleren die eventueel vuil 
mogen worden  
o Proper ondergoed voor 2 dagen  
o Regenjas  
o Schoenen die tegen een stootje kunnen  
o Mooie kleren voor de bonte avond  
o Kleren in thema dieren, knuffels etc. zijn 
ook meer dan welkom in ons dierenparadijs  
o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, 
haarborstel, ...)  
o Handdoek en washandje  
o Kids-ID  
o Keukenhanddoek met je naam erop  
o Eventuele medicatie (met doktersvoorschrift + dit moet op het 
medische fiche staan!!) 
Snoep en wekkers zijn niet welkom en worden aan de start van het 
weekend afgepakt. (een klein lichtje om mee te slapen mag wel) 
 
P.S. Update zeker ook de individuele steekkaart op de 
groepsadministratie. (Meer info kan via de takleiding worden 
bekomen). 
P.S. zet in al je kleren (onderbroeken, schoenen, scoutskleren… )s 
zeker je naam 

 
Wij hebben er alvast meeega veel zin in!!!  

Tot dan liefste kadeugen  
 

 



Activo deugenieten 

 

 

Zondag 10 april 

Hou je werkhanden maar klaar, want jullie gaan een heel leger moeten 
tegenhouden met een supersterk en stevig kamp. Want jaja we gaan 
stratego spelen, heb jij een grote vlag thuis dan is hij zeker welkom op 
ons strijdveld gelegen in Beisem van 14 tot 17 uur. We zien jullie dan!  

 
(Ook zouden wij willen vragen om oude potloden, stiften, waskrijtjes, 
kleurboeken, … die jullie niet meer zo vaak gebruiken, mee te nemen. We 
willen deze verzamelen om te geven aan de kindjes die ons land binnenkomen 
vanuit Oekraïne/Rusland en hen zo een beetje gelukkiger te maken. Dit kunnen 
jullie tot en met 8 mei afgeven voor/na de vergadering)  

 

 

Zondag 17 april 

We hebben opgevangen dat in heel Winksele-Veltem-Beisem 
chocolade- eieren te vinden zijn... Omdat deze chocolade gevonden 
moet worden voor de zomer begint, mogen jullie de hele zondag vullen 
met zoeken en eten. Zalig Pasen en tot volgende week!  

 

.  

 

 

Zondag 24 april 

Helaas pindakaas, vandaag jammer genoeg weer eens geen scouts… 
Maarrr we maken dat volgende week weer helemaal goed! 

 



 

Vrijdag 29 april tot zondag 1 mei 

Woehoeww! Eindelijk weer op weekend!!! Ik weet niet of jullie er ook zo 
over denken, maar wij vonden ons vorig weekend giga leuk! Dit weekend 
gaan we samen met de kapoenen op een beestig dierenweekend. Meer 
info vind je onderaan in het weekendbericht   

 

 

 

 

 

Zondag 8 mei 

Dag deugenieten, zijn jullie ook zo 
begaan met de natuur? Kom dan 
zeker van 14 uur tot 17 uur naar de 
lokalen in Beisem en neem del aan 
onze GIGAAAAAA-
GAntische milieu quiz.  

 

(Ook zouden wij willen vragen tegen vandaag al jullie oude potloden, stiften, 
waskrijtjes, kleurboeken, … die jullie niet meer zo vaak gebruiken, mee te 
nemen. We willen deze verzamelen om te geven aan de kindjes die ons land 
binnenkomen vanuit Oekraïne/Rusland en hen zo een beetje gelukkiger te 
maken)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bisouuuu xxxx 

 

                        Joepa,argus,koda,tippa,avari,baco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joepiee jeeeej!! Het is eindelijk weer eens tijd voor een 
scoutsweekend! Het is nog een specialer weekend dan normaal, want 
het issss… kadeugenweekend. Zowel de deugnieten als kapoenen 
zijn dus welkom op dit geweldige weekend! 

  

Het is natuurlijk niet zomaar een weekend, maarrr een 
dierenweekend! We verwachten vrijdag 29 april om 20u een grote 
beestenboel aan onze scoutslokalen/dierentuin van Beisem. (Gelieve 
de beestjes thuis al te voederen voordat ze aankomen in de zoo). 
Zoals de meeste ondertussen weten is het adres: Lodewijk van 
Veltemstraat 26, 3020 Herent. Zondag zullen de leeuwen, tijgers, 
katten, honden, apen, … om 11u klaarstaan om moe, maar tevreden 
terug naar huis te keren.  

 

Om deel te nemen aan dit weekend moeten volgende zaken in orde 
zijn:  

4. inschrijven via de link op de website 
https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/   

Dierenweekend!!! 
 



5. €25 storten op het rekeningnummer BE16 
7343 9815 2774 met in de mededeling: 
‘kadeugenweekend + naam 
kapoen/deugniet’.  

6. Wat mag je zeker niet vergeten?  
o Scoutsuniform   
o Slaapzak & matje/luchtmatras (geen 
veldbed!!) & hoofdkussen 
o Een warme pyjama en pantoffels  
o Warme en reserve kleren die eventueel vuil mogen worden  
o Proper ondergoed voor 2 dagen  
o Regenjas  
o Schoenen die tegen een stootje kunnen  
o Mooie kleren voor de bonte avond  
o Kleren in thema dieren, knuffels etc. zijn ook meer dan welkom 
in ons dierenparadijs  
o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, haarborstel, ...)  
o Handdoek en washandje  
o Kids-ID  
o Keukenhanddoek met je naam erop  
o Eventuele medicatie (met doktersvoorschrift + dit moet op het 
medische fiche staan!!) 
 
Snoep en wekkers zijn niet welkom en worden aan de start van het 
weekend afgepakt. (een klein lichtje om mee te slapen mag wel) 

 
Wij hebben er alvast meeega veel zin in!!!  

Tot dan liefste kadeugen  
 

 



Zondag 10 april 

Jihieee, vandaag worden de lokalen in Beisem omgetoverd 
tot het magische Disneyland!! Jullie worden van 14u-17u 

verwacht op deze mega leuke Disney-vergadering! 

Kom ook zeker verkleed in jullie favoriete Disney-figuur!!  

Tot dan xxx  

 

 

Zondag 17 april 

 

liefste kabouters!!  

Hopelijk is de paashaas bij jullie al geweest, want 
vandaag hebben jullie extra veel tijd om lekker veel 
chocolade te eten. Je voelt ons al komen… het is 
vandaag jammer genoeg geen vergadering   

 

 

Zondag 24 april 

Helaas pindakaas! Jullie zullen ons nog een weekje moeten missen, want jullie 
leiding is er een weekendje tussenuit. Vandaag geen vergadering dus, maarr niet 
getreurd, volgende week maken we dat helemaal goed!  

 

 



Zondag 1 mei 

Vandaag spelen we het giga geweldige ladderspel!!!!  
Geraak jij als eerste bovenaan de ladder? Kom jezelf bewijzen van 14u-17u aan 
onze Beisemburcht! Spannenddd…  

Vrijdag 6 mei – zondag 8 mei 

Howdy cowgirls!! Het is eindelijk tijd voor ons meeeega leuk WILD WEST 
KAWELLENWEEKEND!!!!! En zoals je hoort is dat niet zomaar 

een weekend, maar een weekend samen met de welpen joepiee!  

Meer info vinden jullie in het weekendbericht onder deze activo. 

 

 

 

Dikke smakkerds van jullie leukste leiding xoxo 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara en Brogan 

  



WEEKENDBERICHT 
KAWELLEN 

 

Howdy cowboys & cowgirls!! Het is eindelijk tijd voor het allerleukste weekend 

van het jaar: ons WILD WEST KAWELLENWEEKEND!!! 

 

Jullie zijn vrijdag 6 mei welkom om 19u in onze Western Saloon (zie adres 
onderaan) om het startschot van ons weekend te geven. Zondag 8 mei zijn jullie 
moe en voldaan en mogen jullie om 11u terug opgehaald worden. 

Als deze uren nog zouden veranderen, laten wij jullie dit zeker tijdig weten. 

 

Aan alle cowboys- en girls die mee willen: 

1) Inschrijven voor 30 april via de link op de site: 
https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/  

2) €25 op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872 storten met in de 
mededeling: ‘kawellenweekend + naam kabouter/welp’ tegen 30 april! 

3) Wat mag je zeker niet vergeten? 
o Scoutsuniform (aandoen bij vertrek!) 
o Jullie beste western outfit! (cowboys, cowgirls, indianen, 

rodeostieren,… alles kan en alles mag ) 
o Slaapzak & matje/luchtmatras (geen veldbed!!) 
o Pyjama en pantoffels 
o Voldoende kleren die eventueel vuil mogen worden 
o Proper ondergoed voor 2 dagen 
o Regenjas voor als het regent (het is wel al mei, maar je kent België ) 
o Schoenen die tegen een stootje kunnen 
o Mooie kleren voor de bonte avond 



o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, 
haarborstel, ...) 

o Handdoek en washandje 
o Bikini/badpak/zwembroek bij mooi weer 
o Zonnecrème! 
o Kids-ID 
o Keukenhanddoek met je naam op 
o Eventuele medicatie (zet dit zeker op je 

medische fiche!) 
 

4) AFTELLEEEN!  
 

Wij kijken er alvast heeel hard naar uit!!! 

 

Vele groetjes van de kabouter- en welpenleiding xxxxxxxx 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara, Brogan, Tabeki, Zips, Zita, Rino, 
Krawiki en Cobi 

 

 

Adres van onze Western Saloon: 

Scoutslokalen Colomba Kortenberg 

Colombastraat 3, 3070 Kortenberg 

 

P.S. Vergeet zeker niet de individuele steekkaart in te vullen!! 

  



WELPEN 
Zondag 3 april  

Het is warm en ruikt naar banaan? Willen jullie meer van deze grappige grapjes en 
raadsels? Kom dan tussen 14u en 17u grappen en grollen op onze leuke 
grapjesvergadering!!!!!!! 

    

Zondag 10 april  

Sorry welpen, onze klusvergadering gaat spijtig genoeg niet door… maar uitstel is 
geen afstel he! Vandaag spelen we de paralympische spelen whoehoew!! Oefen al 
maar hoe je als siamese tweeling kan lopen en springen xoxo  

Allen welkom van 14-17u aan de Beisemburcht!  

 

Zondag 17 april 

Ohlalaaa, hebben jullie de paasklokken al zien vliegen? Ga maar allemaal lekker veel 

eitjes rapen want vandaag is het PASEN!!!  

Hopelijk genieten jullie evenveel van de heerlijke paasbrunch als ons! Doordat we 
zoooo vol zitten met al dat lekkere eten, is het vandaag spijtig genoeg geen 

vergadering.  

 

Zonder 24 april 

Sorry allerliefste welpen, ook vandaag is het geen vergadering…  

Deze keer is het eens aan jullie leiding om spelletjes te spelen, wij gaan namelijk 
op leidingsweekend.  

 

Zondag 1 mei 

Omdat jullie al twee weken hebben moeten stilzitten op zondagmiddag gaan we 
vandaag een kei vet bosspel spelen in Bertembos. Doe stevige schoenen aan en 



bereid je beste camouflage trucjes al maar voor. We spreken om 14u15 af aan 
de Nieuwstraat (zijstraat van de bosstraat). Jullie ouders mogen jullie daar 
terug komen ophalen om 16u45.  

 

Vrijdag 7 tem zondag 9 mei  

Yes Yes Yes, we vertrekken op cowboys-en-indianen-weekend met de kabouters. 
Het weekendbericht met meer informatie vinden jullie achter de activo van de 
kabouters!! Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit én maken we er samen een 
GEWELDIG weekend van!  

 

 

Dikke knuffels van jullie lieve leiding!  

 

Rino, Tabekki, Krawiki, Zips, Cobi en Zita!  

  



JV’s 
Zondag 10 april – WeerWolVen 

aHHooooooo….Ja Jongens….WeerWolVen. Vandaag 
spelen We niet Zomaar Het geWone 
WeerWolVen spel. deZe Vergadering 
Worden We de WeerWolVen Zelf. Wie 
Zal Hem ZiJn? die kerel links Van u? 
reCHts? Wie Zal Het Weten, missCHien 
ben Je er al aan Voor Je Het Weet….We 
spreken af in ons WeerWolVen bos aan 
de lokalen in Winksele Van 14u tot 17u.  

Zondag 17 april – pasen 

Jongens…Het is Weer Van dat, Heel 
de tuin Vol met CHoColade. 
daarom geVen WiJ Jullie Vandaag 
de tiJd om Ze allemaal te Vinden en lekker op te 
eten. er dus geen Vergadering Vandaag. Veel pleZier 
en niet te Veel paaseitJes eten  

Zondag 24 april - leidings Weekend 

tot groot betreur is er dit Weekend Weer geen 
sCouts omdat de leiding eens een dagJe Voor Hun 
neemt.  

 

  



Zondag 1 mei – stadsspel 

de tiJd is aangekomen, eindeliJk 
stadsspel. HopeliJk kennen Jullie 
leuVen al een beetJe, Want Hier 
Wil Je Zeker niet Verloren lopen. 
We spreken af op Het sint-

JaCobsplein om 14u, kom Voor de ZekerHeid Zeker 
met de fiets!!!!  

Zondag 8 mei – Jin-stage 

Vandaag Zullen Jullie eens kennis maken met de 
oudste tak Van de sCouts. Volgend Jaar Zullen ZiJ 
Jullie leiding Worden, dus moeten Ze eVen proeVen 
Van Wat Hun te WaCHten staat. sta paraat om 14u 
tot 17u aan de lokalen in Winksele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XoXo leiding XoXo 

 



JOGI’S  <3 
 

Boodschap van algemeen nut:  Vergeet zeker geen 50 cent mee te nemen naar de 
vergaderingen als je een drankje wilt!  

 

Zondag 10 april – 1 tegen allen !!!!  

Kom maar op jogi’s, kom maar op. Weten jullie al onze uitdagingen te volbrengen??? Het 
ideale moment om jullie te bewijzen tov jullie leiding. En het wordt nog eens plezant ook 
natuurlijk ! Dus kom allemaal af naar de jogilokalen om 14u. Hier krijgen jullie 3 uur de tijd 
om onze lijst vol leuke opdrachten tot een goed einde te brengen. Om 17u kunnen jullie terug 
naar huis gaan. Tot zondaaaag! Grtjs jullie lieve leiding xxx  

 

Zondag 17 april – Papapapasen 

Helaas pindakaas geen vergadering vandaag… waaaant de paashaas heeft lekkere chocolade 
eitjes gebracht!! Hier hebben jullie vast en zeker de hele namiddag voor nodig om deze te 
zoeken EN aLlEmAaL op te eten en daaarom is het geen vergadering, omdat jullie geen tijd 
hebben…  

 

Mmmmm lekkerrr nog !  

 

Zondag 24 april – Leidingsweekend 

Tis weeral scoutsvrije zondag namiddag… Sorry 
jogitjes. De leiding is een weekend weg op 
teambanding. Maar niet getreurd volgende zondag 
zien we jullie eindelijk eens terug!  

 

 



Zondag 1 mei – Arbeiten  

Dag van de arbeid betekent voor ons zeker geen rustdag! Integendeel, we gaan onze handen 
juist uit de mouwen steken voor de gemeenschap! Wat we nu juist gaan doen blijft nog even 
een verrassing. Maar na vandaag kunnen jullie jullie zelf betere jogi’s noemen  door de goede 
daden die jullie gaan verrichten. Zeker komen dus! Het wordt leuk! We gaan niet Winksele 
kuisen ofzo dus wees gerust xxx dikke kussen jullie leiding xxx 

Het is aan onze jogilokalen van 14u tot 17u.  

 

= de jogi’s vandaag  

 

Zondag 8 mei – Jinstage  

Jinnerdejiin, jaja je leest het goed! Het is lang geleden maar voor een keer doet de jin nog 
eens jinstage bij de jonggivers :oo. Zijn jullie even benieuwd als ons naar hoe de jinners van 
2005 het zullen doen? Kom dan af naar de jogilokalen om 14u. Om 17u kunnen jullie hopelijk 
heelhuids terug naar huis gaan. Tot dan grtjs jullie leiding XOXO  

 

 

 

  



Givers 

 
Zondag 10 april 

We zijn allemaal benieuwd wie van ons de meest overbodige skills heeft, of wie het minst 
sukkelt met alledaagse taakjes. Kortom gaan we vandaag opzoek naar de meest allround giver. 
De vergadering vandaag is Giver universalis! Oefen alvast op de meest onnozele opdracht die 
je kan bedenken om een streepje voor te hebben! 

 

Zondag 17 april 

Vandaag geen vergadering, helaas pindakaas. De leiding is druk in de weer met paaseitjes 
zoeken en familiefeesten. We zien jullie snel terug!!!!!!!! 

 

Zondag 24 april 

Helaas vandaag ook geen vergadering, de leiding is op leidingsweekend, aangezien zij zich af 
en toe ook nog eens lid willen voelen! Volgend weekend gaan we samen op weekend woehoe! 

 

Weekend 29 april-1 mei 

Joepie ons 2e weekend! Meer info volgt snel via mail! Inschrijven kan via onderstaande link: 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/ 

 

 

Kusjes van jullie leiding 

 

Janne, Clara, Elias, Andreas en Oskar 

  



Zondag 10 april 

Vandaag moeten we jammer genoeg onze vergadering annuleren… ☹ . Slechts 
1 leiding zou aanwezig kunnen zijn, dit is jammer genoeg te weinig om jullie in 
toom te kunnen houden! Gebruik deze dag om nog wat steunkaarten te 
verkopen, je kan hiervoor onderling afspreken.  

Vrijdag 15 april 

Vanavond is het eindelijk nog eens zo ver, Shut Up and Dance!!!! Jullie ouders 
hebben al een mailtje ontvangen, verdere info over het moment dat we zullen 
samenkomen aan den Ouden Tijd volgt nog via de Facebook groep.  

Zondag 24 april 

Dit weekend is de hele leidingsploeg op leidingsweekend, geen vergadering dus. 
Maar niet getreurd, volgende week zijn wij er terug! 

Zondag 1 mei 

Hopelijk is het wat zonnig vandaag, want wij trekken de stad in! Pak je 
busabonnement zeker mee, want we zullen de bus pakken vanaf de lokalen. 
Afspraak om 14h, we zullen in Leuven koken op één van onze koten. Na het eten 
pakken we de bus terug dus het uur dat jullie terug thuis zijn staat niet echt vast. 
Laat je moeder dus zeker iets weten zodat zij niet ongerust wordt! 

Zondag 8 mei 

Vandaag draaien we de rollen op en zal een groepje van de tweedejaars een 
vergadering ineen steken. Wie de gelukkigen zijn, daar komen jullie wel nog 
achter. Afspraak op de gewoonlijke uren aan de Beisemburcht.  

We willen ook nog eens zeggen dat wij het een super tof weekend vonden in 
de Kluis, bedankt iedereen. Dit geeft ons ook zot veel goesting in het kamp! We 
hopen dat jullie met dezelfde goesting zitten als ons.  

 

Kusjes van jullie leiding! 

xxx Jana xxx Eva xxx Folke xxx Mette xxx Brats xxx  


