
Activo kapoenen 

Zondag 2 januari 
 
GELUKKIG NIEUWJAAR allerliefste kapoenen!! Hopelijk hebben jullie het 
nieuwe jaar goed gestart en al een superleuke dag achter de rug! Vandaag 
is het jammer genoeg geen vergadering, maar niet getreurd want volgend 
weekend zien we jullie alweer terug joepiee.  
 
 

Zaterdag 8 januari 
WHEEEEEEEIH, nu is het WEERAL geen vergadering…. De 
kerstboomverbranding kon dit jaar niet doorgaan en hier moeten we toch een weekje van 
bekomen hoor…  
 

Zaterdag 15 januari 
 
Lieve kapoenen, vanaf vandaag zijn het geen vergaderingen meer op zondag, maar hebben 
we avondvergaderingen. Op zaterdag van 18u tot 20u zijn jullie allemaal welkom in de lokalen 
van Beisem! Vandaag hebben we een leuke verassing voor jullie. Je mag in comfortabele (en 
warme) kleren komen en zelfs een kussen of dekentje meenemen! 
 
 

Zaterdag 22 januari 

 
Voor vandaag hebben we 1 heel belangrijke tip: kleed jullie maar lekker 
warm aan en vergeet zeker jullie drinkbus niet. We gaan vandaag een 

leuke winterwandeling maken dus haal jullie wandelschoenen uit de 
kast en warm de beentjes al maar op. We vertrekken om 18u aan de 
lokalen van Beisem en zien de mama’s en/of papa’s alweer terug om 20u. 
Tot dan!!  
 
 

Zaterdag 29 januari 
 
Vandaag gaan we ons weer eens super goed amuseren! We verwachten jullie van 18u tot 20u 

aan de lokalen van Beisem. Neem je favoriete gezelschapsspelletje maar mee want het is 

spelletjesvergadering! Tot snel! 

 
 

Zondag 06 februari  
 
Helaas pindakaas, vandaag staat er jammer genoeg geen vergadering op de planning... 

Gelukkig staat er voor volgende week iets heel speciaals in de agenda! Tot dan!!!       
 
 



Zondag 13 februari 
 

Vandaag hebben de jinners (de leden in hun laatste scoutsjaar) speciaal voor jullie een super 
leuke vergadering georganiseerd! Zijn jullie ook zo benieuwd naar wat ze op de planning 
hebben staan? Kom dan zeker en vast van 14u tot 17u naar de lokalen van Beisem. Tot daaan! 
(Jullie eigen leiding is natuurlijk ook aanwezig) 
 

 

Heel veel dikke knuffels van jullie leidng 

Mara, Limo, Zizou, Jerry, Lingo en Komo 



Deugnieten 
Zondag 2 januari 

Gelukkig Nieuwjaar liefste deugnietjes!!!!!! 

Hopelijk hebben jullie met volle teugen kunnen genieten van de feestdagen, en 

gaan jullie nog dubbel zo hard genieten in het nieuwe jaar. Houd je aan je goede 

voornemens en dan zullen wij dat ook proberen ;)  

Helaas is het vandaag weeral geen vergadering want wij zijn nog steeds hard ons 

best aan het doen voor onze examens. Tot volgende week!!!!  

 

Zaterdag 8 januari  

Jammer genoeg kunnen we elkaar geen gelukkig nieuwjaar wensen op de 

jaarlijkse kerstboomverbranding. Het is vandaag dus geen scoutsvergadering.  

 
 

Zaterdag 15 januari 

 
Liefste deugnietjes, vanaf vandaag zijn het geen vergaderingen meer op zondag, 
maar doen we elke zaterdag avondvergaderingen. Op zaterdag van 18u tot 20u 
zijn jullie allemaal welkom in de lokalen van Beisem! Vandaag doen we een 
geweldig sluipspel dus het is belangrijk om je hier ook op te kleden. Doe maar zo 
warm mogelijke kleren aan en probeer jezelf hiermee wat te camoufleren want 
dit zul je nodig hebben. Heel veel succes, en we zien jullie daar!! 
 
 

Zaterdag 22 januari 
 
Vandaag gaan we het eens lekker rustig aan doen. Deze avond om 18u tot 20u 
doen we namelijk een gezellige kampvuuravond. Verzamel in de tussentijd 
alvast genoeg tips over hoe je vuur kunt maken want deze zullen we zeker nodig 
hebben. Oefen zeker ook al op wat leuke kampvuurliedjes en laten we er een 

gezellige avond van maken. Tot dan!!! 
 
 
 



Zaterdag 29 januari 
 

Na zo’n ontspannende kampvuuravond wordt het terug tijd voor wat spanning. 
Daarom hebben we besloten om vanavond om 18u tot 20u op wandel te 

trekken. Ik hoor jullie al denken: “wat is er nu zo spannend aan een wandeling?  
Wel, het is nu eenmaal geen gewone wandeling maar een coole fakkeltocht, 
stoer he? Zorg dat je er bent en dan wordt het zeker een plezante avond. Tot 
dan!! 
 

 

Zaterdag 5 februari 
 

Helaas pindakaas, vandaag staat er jammer genoeg geen vergadering op de 
planning... Gelukkig staat er voor volgende week iets heel speciaals in de agenda! 

Tot dan!!!       
 
 

Zondag 13 februari 
 
TERUG VERGADERING OP ZONDAG!! 
 

Vandaag hebben de jinners (de leden in hun laatste scoutsjaar) speciaal voor 
jullie een super leuke vergadering georganiseerd! Zijn jullie ook zo benieuwd 
naar wat ze op de planning hebben staan? Kom dan zeker en vast van 14u tot 
17u naar de lokalen van Beisem. Tot daaan! (Jullie eigen leiding is natuurlijk ook 

aanwezig) 
 
 

Heel veel dikke knuffels van jullie leiding 

AVARI, BACO, TIPPA, JOEPA, ARGUS EN KODA 

 

 

  



Zondag 2 januari 

Eerst en vooral: GELUKKIG 

NIEUWJAAR liefste kabouters!!!! 

We zullen nog even moeten wachten 

met onze echte nieuwjaarswensen 

voor elkaar, want ook vandaag is het geen vergadering. Jullie favoriete leiding is 

nog steeds volop aan het studeren, maarr jullie gelukzakken mogen nog wat 

verder blijven genieten van de kerstvakantie! Blijf dus lekker binnen met een 

warme chocomelk en kijk een leuke film of speel een tof spelletje.  

 

Zaterdag 8 januari  

Jammer genoeg gaat de kerstboomverbranding dit jaar niet 

door. Dus dit weekend kan je nog een laatste keer genieten 

van je mooie boom thuis. We zien elkaar graag volgende 

week!! 

 

 

 

Zaterdag 15 januari  

Jippiee, vandaag beginnen onze avondvergaderingen op zaterdag! Kleed jullie 

vanavond lekker warm aan, haal jullie wandelschoenen uit de kast en warm de 

beentjes al maar op, want wij gaan een leuke winterwandeling maken. We 

vertrekken om 18u aan de lokalen in Beisem en na onze stevige tocht krijgen 

jullie nog een lekkere verrassing van ons! Om 20u mogen jullie dan moe maar 

voldaan terug naar huis keren ☺  



Zaterdag 22 januari 

Kunnen jullie even goed sluipen als de leeuwin 

op deze foto? Dat zullen we vanavond te weten 

komen tijdens het geweldig, fantastisch, mega 

leuk sluipspel! We verwachten jullie van 18u 

tot 20u aan de Beisemburcht met jullie beste 

vermom skills!  

 

Zaterdag 29 januari  

Onze laatste avondvergadering afsluiten, doen we bij de kabouters uiteraard in 

stijl. Doe vanavond jullie comfortabelste (en warme) outfit aan en breng zeker 

een kussentje en/of dekentje mee zodat we allemaal lekker knus bij elkaar 

kunnen kruipen tijdens het kijken van een superleuke film!  

Jaja jullie horen het goed, het is 

eindelijk weer tijd voor een 

supergezellige , 

JOEPIEE!! Welke film we gaan 

kijken, blijft nog een verrassing 

en kom je dus enkel en alleen te 

weten als je aanwezig bent van 

18u tot 20u in onze 

Beisemburcht. Tot dan! ☺  

 

Zondag 6 februari 

Sorry allerliefste kabouters, maar jullie leiding moet nog wat bekomen van de 

zware examens die we net gehad hebben en dus is het helaas geen vergadering. 

Maar geen paniek, jullie moeten ons niet lang missen, want volgende week 

hebben we weer een topnamiddag voor jullie in petto!  

 



Zondag 13 februari  

Morgen is het Valentijn! Een dag waarop we de liefde vieren met heel veel 

hartjes, rozenblaadjes en andere romantische gebaren.  

Enn wij hebben gehoord dat er enkele kabouters een beetje verliefd zijn op die 

knappe welpen, CUUUTEE. Jullie liefste leiding zal jullie een beetje helpen om 

deze mooie liefdesverhalen te laten bloeien tijdens een superleuk 

VALENTIJNSSPEL met de welpen! We verwachten jullie van 14u tot 17u met 

jullie mooiste looks en beste versiertrucks aan de Beisemburcht.  

 

 

Veel hartjes en dikke knuffels van jullie lievelingsleiding xxxxx 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara en Brogan 

 

 



WELPEN 

Zondag 2 januari  
Het is eindelijk 2022!!!! GELUKKIG NIEUWJAAR WELPEN!!! Helaas is het vandaag 

geen scouts       Jullie en de leiding mochten vorige avond laaaaaaaaaaaaaaang opblijven en 

zijn nu dus SUPER moe van het grote feest. Maar wees niet getreurd, want volgende week is 

het (hopelijk) kerstboomverbranding en daar zien we jullie allemaal terug      !!!! 

Zaterdag 8 januari 
Jammer genoeg is het ook dit jaar geen kerstboomverbranding. Omdat iedereen hierdoor 

triest is, is het  geen vergadering vandaag. 

Zaterdag 15 januari grote 2022 spel 

Vanavond spelen we het grote 2022-spel! De leiding heeft jullie hulp nodig om al hun 

goede voornemens waar te doen maken. Rino wilt op dieet, Tabeki wilt een lief, Zips wilt leren 

op tijd te komen, Zita wilt meer sporten, Krawiki wilt zijn leven op orde krijgen en Cobi wilt 

minder geld uitgeven. Kan jij hen helpen? Kom dan tussen 18u en 20u naar onze lokalen. De 

leiding rekent op jullie steun! 

Zaterdag 22 januari 
Chipskeee, cola’tjeee, filmpjeee, dekentjeee meer hebben wij niet nodig om van deze avond 

een kei cosy avondje te maken! Benieuwd welke FILM we gaan kijken? Kom dan naar 

onze lokalen van 18 tot 20u. Kleed je warm genoeg want door corona moeten alle ramen en 

deuren open waardoor het zeer koud is.  

Zaterdag 29 januari  
Weet jij alles over ons land? Of welke welp weet het meest over dieren? Of wie kent alles over 

de ruimte? Wie o wie is de slimste welp ter wereld? Daar komen we deze avond 

achter van 18u tot 20u. 

Zondag 6 februari 

Sorry welpen, weer geen vergadering vandaag     . Jullie leiding is op een welverdiende 

vakantie. Volgende week zien we jullie met plezier terug voor een super tof spel!!!!!! 

Zondag 13 februari 
Is er iemand van de welpjes verliefd op een kabouter? Ja, ja, wij leiding hebben gehoord dat 

er kabouters en welpen zijn die van elkaar houden! Omdat het morgen Valentijn is, wouden 

we al in de sfeer komen en gaan we dus een mega vet Valentijns spel spelen met de 

kabouters van 14u tot 17u!! Be there or be square       

Dikke kusjes XXX van jullie leiding Cobi, Krawiki, Zita, Zips, Rino en Tabeki 



JOGI’S  <3 
 

 

Zaterdag 1 januari – 2022 HERE WE COME!!   

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-GELUKKIG NIEUUUUWJAAAAAAR !!!!! 

kuskuskus kuskuskus kuskuskus. Ook deze week geen 

vergadering, maar wel de oproep om het nieuwe jaar goed in te 

zetten met een hapje en een drankje en een dansje! Om je zo al 

goed voor te bereiden op volgende week want dan gaan we 

sjansen rond de brandende kerstbomen.  

 

 

 

 

Zaterdag 8 januari – GEEN vergadering  

Voor de 3de week op rij geen jogi-vergadering :’((( 

Omdat de kerstboomverbranding niet doorgaat, kan je 

dit weekend nog een laatste keer genieten van die 

boom en er thuis zelf een warme chocomelk bij 

drinken.. 

Tot volgende week! 

 

 

 

Zaterdag 15 januari – AUTOZOEKTOCHT 

Wie niet weg is, is gezien!! Eindelijk de geliefde 

autozoektocht. Vroemvroemm. Afspraak is om 

19u30 aan de BEISEMURCHT! Kom allemaal zeker 

goed gecamoufleerd zodat jullie niet snel gepakt 

worden. Rond 21u30 komt de tocht op z’n eind en 

komen jullie (hopelijk) heelhuids terug aan de 

Beisemburcht aan. Van hier mogen jullie naar huis 

gaan. 

  

  



Zaterdag 22 januari – Casinoow 

Klaar om de gok- en speeltalenten 

boven te halen? Kom kom komm dan 

allemaal om 19u30 naar de jogilokalen 

en wij bezorgen jullie de spelavond van 

jullie leven! Om 21u30 is het afgelopen.  

 

 

 

 

Zaterdag 29 januari – Swingpaleis 

Klaar om te swingelen ??? Wij alvast wel !! Doe 

die beste dansschoenen aan, warm de 

stembanden al vast maar wat op, want vanavond 

houden we het Jogi swingpaleis whoepwhoep. 

Jullie worden om 19u30 verwacht aan de 

jogilokalen in Winksele. Om 21u30 mogen jullie 

hees en met stijve benen naar jullie huisje 

wederkeren. (Vergeet de 50cent niet voor een 

drankje.) 

 

 

Weekend van 5-6 februari – Helaas pindakaas, 

geen vergadering :’( 

Dit weekend zal er spijtig genoeg geen 

scoutsvergadering zijn … :/// maaaaar wij zien 

jullie volgende week allemaal heel graag terug 

OP ZONDAG. Jajaa, het zijn vanaf dan terug 

zondagsvergaderingen ! Het zware leren is 

gedaan.  

  



Zondag 13 februari – Highlandgames  

Wie zegt dat vrouwen niet tillen kunnen? Wie zegt dat vrouwen niet gooien kunnen? 

Vandaag bewijzen we al deze leugenaars het tegendeel! Van 14u tot 17u gaan we strijden, 

tillen, gooien, heffen, noem maar op … aan onze geliefde jogilokalen natuurlijk. Vergeet 

zeker geen 50cent voor een welverdiend drankje tijdens een welverdiende pauze tussen al 

dat tillen, gooien en heffen door.  

  

 



VERGEET GEEN 50 CENT VOOR EEN DRANKJE 

VERGEET GEEN 50 CENT VOOR EEN DRANKJE 

JV’s 
Zaterdag 1 januari: Nieuwjaar 

Het is zover….2022…eindelijk dit gekke jaar achter de rug. Vandaag zal er geen 

vergadering zijn, maar wees niet getreurd. Nieuwjaar vieren met jullie familie is 

hopelijk minstens even leuk moesten wij het samen gevierd hebben      . Deze 

keer mag je wel vuurwerk aansteken, dus veel plezier!!!!!  

Zaterdag 8 januari: geen vergadering 

Jammer genoeg gaat de kerstboomverbranding dit jaar niet door.. zet je dus maar gezellig met het 

gezin voor een laatste keer rond de boom en dan zien we elkaar volgende week! 

Zaterdag 15 januari: Autozoektocht 

Vanavond is het………………………………………………….AUTOZOEKTOCHT!!! 

Kom ’s avonds om half 8 naar de lokalen in BEISEM tot half 10 maar zeg 

tegen de mama of de papa dat deze vergadering misschien een beetje kan 

uitlopen. Vergeet jullie ook niet WARM aan te kleden aangezien het weer 

in België niet altijd optimaal is. Wij zijn er alleszins al klaar voor, hopelijk 

jullie ook! ;) 

Zaterdag 22 januari: JV-universalis 

Wie is de sterkste, de slimste en de snelste JV allertijden??? Kom dat zien, kom 

dat zien…de strijd de eeuw der JV’s. Bereidt je al maar voor, voor de meest 

intense test van je leven. Train die spierballen met wat de pompen, train die 

hersentjes met wat boeken te lezen en train die beentjes door wat te squaten 

want je zal ze nodig hebben. Kom dat zien, kom dat zien tussen 19h 30 en 21h 

30 in Winksele….  

Zaterdag 29 januari: Verrassings-vergadering 

Na de Sint en Kerst brengt de scouts ook voor jullie ook nog een kleine verrassing hehe. We verwachten 

jullie aan de lokalen tussen 19h30 en 21h30 om jullie daar te verrassen! Meer zeggen we niet… tot 

dan!!!! 

Zaterdag 5 Februari:  

Ook deze keer is er geen vergadering, alweer niet.. Wij hebben namelijk een leuke wel verdiende 

vakantie :))) 

 



Zaterdag 13 Februari: Cluedo 

Vandaag is het aan jullie om als echte detective te weten te komen wat er is gebeurd. Wie heeft de 

moord gepleegd, waar is de moord gepleegd en hoe is de moord gepleegd? Vind jij de antwoorden 

op deze vragen tussen 14 en 17h in Winksele? 

Zaterdag 8 januari 

Jammer genoeg gaat ook dit jaar de kerstboomverbranding niet door… Omdat de leiding volop aan 

het blokken is, is er nog een weekje geen scouts. Tot volgende week!! 

 

Zaterdag 15 januari 

Sh*t een auto, iedereen in de struik!!! Jullie hebben het alvast geraden, maar 

vandaag spelen we autozoektocht. Kom allemaal naar de BeisemBurcht van 

19:30 tot 21:30, en vergeet geen kleren die vuil mogen worden!!! 

 

 

Zaterdag 22 Januari 

Het nieuwe jaar is misschien al een maand bezig, maar dat stoort ons niet om 

het als excuus te gebruiken om nog eens een leuk nieuwjaarsfeestje te doen! 

Hopelijk zijn jullie nieuwjaarsresoluties nog niet gesneuveld, want wij zijn alvast 

benieuwd naar die van jullie! Het feestje gaat door van 19:30-21:30 aan onze 

keet. 



 

 

 

Zaterdag 29 Januari 

De leiding is bijna klaar met de examens, en snakt naar nog eens ouderwets op 

cafe hangen. Daarom doen we vandaag Cafevergadering met alle typische 

cafesporten. Ga dus allen maar op cafe om deze te oefenen, maar zonder de 

pintjes dan! 😉 Kom als echte cafeganger van 19:30-21:30 naar ons stamcafe 

aan de lokalen. 

 

Zondag 6 Februari 

Helaas pindakaas, vandaag jammer genoeg geen vergadering. De leiding heeft 

na een loodzwaar semester maar een weekje om zich terug op te laden voor 

weer een semester slavenwerk. Tot volgende week!!! 

 

Groetjes van jullie superleiding 

Janne, Clara, Andreas, ELias, en Oskar 

  



Zaterdag 1 januari 

Gelukkig nieuwjaar! Vandaag jammer genoeg geen vergadering… 

 

Zaterdag 8 januari 

Jammer genoeg gaat de kerstboomverbranding dit jaar weer niet door :’( Omdat 

de leiding en oud-leiding hier allemaal zo van overstuur is, is het vandaag geen 

vergadering…  

 

Zaterdag 15 januari 

Vanavond doen we autozoektocht!!! Op deze januari-avond kan het wel eens 

koud worden dus kleed je zeker warm genoeg aan. Afspraak om half 8 aan de 

Beisemburcht.  

 

Zaterdag 22 januari 

Rien ne va plus, handen van de tafel, alllez allez allez, roulez!! Jullie raden het 

vast al, het is vandaag casino in onze Beisemburcht. Oefen maar op pokeren, 

roulette en blackjack en kom bewijzen dat jij de beste gokker van de jongjinners 

bent. Jullie zijn welkom van 19u 30 tot 21u 30 aan onze lokalen in Beisem. 

 

Zaterdag 29 januari 

Smeer jullie daaansbenen maar al in, en pak jullie meest marginale kleren uit de 

kast. Vanavond gaat het dak eraf. Met niemand minder dan DJ PATRICK, De 

romeos, en zo veel meer. We spreken af van 19:30 tot 21:30 aan onze lokalen. 

 

 

 



Zondag 6 februari 

Wij hebben afgelopen 2 maanden weer zitten zwoegen, zweten en krabben met 

onze examens. Dringend tijd dus voor een welverdiende week vakantie. Dit 

weekend geen vergadering.  

 

Zondag 13 februari 

         

               

           

Moesten jullie het niet kunnen ontcijferen, afspraak om 14u aan onze lokalen in 

Beisem. Om 17u mogen jullie terug naar huis. 

 

Nog een fijn eindejaar gewenst, en alvast een gelukkig nieuwjaar! 

xxx Drosse, Jana, Eva, Folke en Brats xxx 

 

 


