
 

Activo deugnieten 

 

Zondag 6 februari: GEEN VERGADERING 

Doordat de leiding de afgelopen maand zo hard heeft moeten studeren, zijn wij DOODOP. Dus dit 

weekend gaan wij uitslapen en genieten van onze herwonnen vrijheid.. Maar niet getreurd, volgende 

week zien we jullie terug xx 

Zondag 13 februari: JINSTAGE 

Vandaag gaan de laatstejaars van de scouts, de jin, met jullie een hele vergadering komen spelen. Zij 

moeten nog een beetje leren hoe het is om leiding te zijn, dus jullie moeten extra lief zijn (al zijn jullie 

dat altijd wel natuurlijk 😉) Uiteraard zijn wij ook aanwezig, om in te grijpen als het te stom is en 

gewoon mee te spelen! Zoals altijd zijn jullie welkom tussen 14u en 17u aan onze lokalen. 

Zondag 20 februari: SCHAATSEN 

Deze zondag is extra speciaal, we gaan namelijk met heel de scouts 

schaatsen in Haasrode! Hiervoor spreken we om 9u af aan de 

Warotparking in Winksele. We zullen dan carpoolen en om 12u 
mogen jullie ouders jullie heelhuids terug komen oppikken aan de 

schaatsbaan.  

Vergeet zeker geen handschoenen, dikke sokken en €4 cash voor de 

inkom. 

Zondag 27 februari: CARNAVAL 

Zie ik daar nu dwergen door Veltem lopen??? En sinds wanneer zitten er giraffen in Winksele?? En 

waarom draagt iedereen in Beisem ineens een gekke hoed???  

OOOOOOOOH HET IS CARNAVAL!!! Kom vandaag lekker verkleed naar de Beisemburcht om 14u om 

samen te spelen en vieren en dansen en zingen, wij kijken er al naar uit jullie zotte outfits te zien en 

succes met ons te herkennen 😉 

Zondag 6 maart: LEIDINGSWISSEL 

Vandaag zullen het niet Tipa, Koda of Joepa zijn die leiding geven, en neen ook Argus en Baco (2x) zijn 

er niet bij. Een volledig nieuw ploegje komt deze zondag met jullie spelen aan de Beisemburcht. Wat 

het precies zal zijn, weten we niet, maar leuk wordt het zeker!!! 

  



Activo kapoenen 

 

Zondag 6 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) 

 

Zondag 20 februari 

De winter is ondertussen al even bezig en vandaag gaan wij een suuuper leuke activiteit 

doen! Jullie moeten zich lekker warm aankleden en je neemt best ook 

een drankje en tussendoortje mee. Het allerbelangrijkste dat je zeker 

en vast niet mag vergeten zijn handschoenen en 4 euro cash! Kunnen 

jullie al raden wat er op de planning staat…? Ja hoorrr, wij gaan 

allemaal samen schaatsen! Joepieee ☺ We verwachten jullie om 9u 

allemaal aan de Warotzaal in Winksele. Daar spreken we af en 

vervolgens rijden we samen met mama en papa (carpoolen) naar de 

schaatsbaan. Om 12u mogen mama en papa jullie komen ophalen aan de ijsbaan in 

Leuven. (Adres: Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven) 

 

Zondag 27 februari 

Vandaag verwachten we jullie van 14u tot 17u aan de lokalen van 

Beisem voor de lievelingsvergadering van Mara! Het is vandaag 

namelijk Disneyvergadering!!!! Kom jij als een prachtige prinses, een 

dappere piraat, stoere prins of misschien wel Mickey Mouse?  

Wij zijn alvast heel benieuwd naar jullie magie en betoverende 

kostuums! Bibedi babedi boe en tot dan ☺    

 

 

 



Zondag 5 en 6 maart 

Joepiee we hebben eindelijk ons allereerste scoutsweekend! We vliegen de hele 

wereld rond, dus het is zeker en vast de moeite om mee te komen! Onderaan vind je 

de verdere informatie terug.  

 

Heel veel dikke knuffels van jullie leiding  

Mara, Limo, Zizou, Jerry, Lingo en Komo 

 

  



 

                         REIS ROND DE WERELD!!! 

Joeeepieeee…  

We hebben eindelijk ons allereerste scoutsweekend! Voor 

sommige onder jullie is dit het eerste scoutsweekend ooit, 

voor andere niet meer. Of je nu al een weekend hebt gehad of nog niet, het is heel 

normaal dat het voor iedereen onder jullie wel wat spannende kriebels geeft… Maar 

geen stress, want we gaan er een suuuper, mega, gigantisch, leuk weekend van maken! 

We vliegen dit weekend de hele wereld rond!! Van Afrika tot in Amerika en we gaan 

ook nog naar veeel meer andere landen ☺  

We spreken zaterdag 5 maart met z’n allen om 10u af aan de Warotzaal in Winksele. 

Hier verzamelen en vertrekken we samen met mama en papa(carpoolen) naar de 

locatie (adres wordt nog gegeven). Eens geïnstalleerd, kunnen we aan het leukste 

weekend ooit beginnen!  

Zondag 6 maart is het jammer genoeg alweer gedaan  Mama en papa mogen jullie 

komen ophalen om 10u30. Als deze uren nog zouden veranderen, laten wij jullie dit 

zeker tijdig weten.  

Om mee te kunnen moet je je inschrijven via de link op de website 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/ en moet er €20 op het 

rekeningnummer BE16 7343 9815 2774 met in de mededeling: ‘kapoenenweekend + 

naam kapoen’ gestort worden.  

 

Wat mag je zeker niet vergeten?  

o Scoutsuniform (aandoen bij vertrek!!)  

o Slaapzak & matje/luchtmatras (geen veldbed!!)  

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

o Handdoek en washandje  



o Kids-ID  

o Keukenhanddoek met je naam op  

o Eventuele medicatie (met doktersvoorschrift) 

 

 

 

                Wij kijken er alvast keihard naar uit!!! 

 

 

  



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.  

 

 

Zondag 20 februari  

JIHIEEE het is weer van dat, vandaag 

maken we ons jaarlijks 

met de hele scouts! Oefen dus al maar op 

die pirouettes en andere kunstjes. 

We spreken om 9u af aan de Warotzaal in Winksele en van hieruit zullen we carpoolen 

naar de schaatsbaan in Haasrode.  

Wat mogen jullie zeker niet vergeten meenemen? 

- 4 euro CASH om de schaatsbaan op te mogen 
- Handschoenen! (zonder mag je niet op de schaatsbaan) 
- Jullie allerbeste schaatskunsten én uiteraard jullie goed humeur ☺  

 



Zondag 27 februari  

Liefste kabouters van scouts WVB, 

Voor onze shows zijn wij dringend op zoek naar drie 

extra K3’tjes die voor ons kunnen invallen op het 

podium als wij niet zouden kunnen optreden (door 

corona bijvoorbeeld).  

Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! 

Jullie leiding heeft ons verteld dat jullie allemaal wel 

al wat K3-kwaliteiten vertoond hebben de laatste 

maanden en daar zijn wij heel benieuwd naar. Dansen, zingen, de show 

stelen, interviews geven, enzovoort. Het zijn allemaal dingen die je goed 

moet kunnen als K3’tje. Kom dus zeker naar onze K3-auditie aan jullie 

Beisemburcht van 14u tot 17u en dan gaan wij eens kijken in wie van jullie 

er een echt K3’tje schuilt!  

Dikke kussen en hopelijk tot dan! xxx Hanne, Marthe en Julia van K3 

 

PS: Begin die K3-liedjes en dansjes dus al maar goed te oefenen! 

PPS: Een echte K3-look kan ook zeker helpen!  

Zondag 6 maart  

Sorry liefste kabouters, vandaag is het   en dus gaat jullie favoriete 

leiding eventjes bij een andere tak staan. Maar niet getreurd, want dat betekent ook 

dat jullie vandaag voor 1 keer een andere leiding zullen hebben die er samen met 

jullie een super toffe namiddag van gaan maken! Jullie worden zoals altijd van 14u-

17u aan de Beisemburcht verwacht. Veel plezier en volgende week zien we elkaar 

terug! ☺  

 

Dikke smakkerds van jullie TOPleiding xxxxx 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara en Brogan 

 



WELPEN 

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!! 

Zondag 20 februari 

Jippie vandaag gaan we schaatsen!!! We spreken om 9 uur in de ochtend af aan het 

Warot om van daaruit samen naar de ijsbaan van Haasrode te rijden. Nadat we de 

schaatsbaan onveilig gemaakt hebben mogen jullie om 12 uur aan de schaatsbaan 

opgehaald worden. Vergeet zeker geen 4 euro!! (cash) en handschoenen mee te 

nemen. Tot dan, wij kijken er al naar uit 

Zondag 27 februari 

Lieve welpjes, omdat jullie dit jaar al SUPER braaf waren, heeft de leiding speciaal 

voor jullie een ENORM GROTE verrassing gemaakt! We beloven dat jullie nog nooit 

zo’n goeie verrassing hebben gekregen in jullie leven. Benieuwd wat het is? Kom 

dan zeker tussen 14u en 17u naar de lokalen in Beisem en laat je verrassen!  

Zondag 6 maart 

Vandaag is het leidingswissel!!! Neen niet jullie gebruikelijke leiding staat op jullie te 

wachten aan de Beisemburcht, maar een heel nieuw groepje. Ben jij ook zo 

benieuwd welke spellen zij met jullie willen spelen? Kom dan zeker van 14u tot 17u 

naar de lokalen! 

 

XXX RINO, TABEKI, ZIPS, ZITA, KRAWIKI, COBI XXX 

 

 

 

 



JOGI’S < 3 
 

 
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 

gedaaan. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

Zondag 20 februari – schoonschuinscheefSCHAATSEN 

Warm die beentjes  alvast  maar  op want  we gaan 

schoon/ schuin/ scheef schaatsennn. Afspraak is om 

9u aan de Warrot in Winksele. Van hieruit is het de 

bedoeling dat we carpoolen naar de schaatsbaan in 

Haasrode. Adres: 

Onderneming

enweg 1 3001 

Leuven 

Om binnen te mogen zouden jullie allemaal 4 

euro (cash en gepast) moeten meenemen. Om 

12u kunnen jullie ouders jullie terug komen 

halen aan de parking van de schaatsbaan. 

(hopelijk zonder gebroken 

armen/ benen/  tanden/ neus/ rug… ) Wij 

kijken er alvast naar uit, na zo’n jaartje te hebben 

moeten 

missen!! 

 
 

Vrijdag 25 tot zondag 27 februari – WEEKEND!!!!! 

Dit weekend alvast blanco te laten in jullie agenda’s want we gaan 

op weekend olé oléeee!! En deze keer geen last minute cancel door 

de verhuurders zelf laten we hopen… Wat we gaan doen blijft 

nog even een  verrassing. Maar dat het megavetcool gaat worden 

daar kan je zeker van zijn. We zullen vrijdagavond vertrekken en 

zondag rond de middag terugkeren richting WVB. Verdere info 

volgt nog via mail. 

 

Zondag 6 maart – Verassingsvergadering (ooooeeeeeh 

spannendd) Wat zal ik doen vandaag 

Wat ga je doen 

vandaag Wat zal 

ik doen vandaag 

Wat zal ik doen? 

(Naar de scouts komen 

waaaant …) We gaan op onze 

kop staan 

Helemaal losgaan gaan 

Doen wat we zelf graag willen 

De jo-gi-lo-kalen wachten op ooons 

(De vergadering is van 14u tot 17u in de jogilokalen in Winksele. Vergeet zeker geen 

50 cent voor een drankje!) 



JV’s 
Zondag 6 Februari – Geen vergadering   

Sorry boys, geen vergadering…Leiding heeft na zijn intense 

examenperiode even pauze nodig en gaat dus even op vakantie. We zien 

jullie volgende week zeker terug!!!! 

 

Zondag 13 Februari – Homo universalis 

Aangezien we de vorige keer een ander spel gespeeld hadden samen met 

de Jogi’s, gaan we deze keer de JV universalis  die schuilt onder ons 

onthullen. De man die alles kan…Wie weet ben jij dat wel 😉. We spreken 

af om 14u tot 17u aan de lokalen in Winksele…Be there. 

 

Zondag 20 Februari – SCHAATSEN 

Zoals elk jaar gaan we natuurlijk eens schaatsen, DIT is 

die dag hehe…We verzamelen aan het Warot om 9u en 

carpoolen van hieruit naar Haasrode. Breng zeker 

handschoenen mee, anders mag je niet op de 

schaatsbaan…En breng ook je 4€ (cash) mee voor de 

inkom😊 Om 12 u mogen jullie terug opgehaald worden 

aan de schaatsbaan zelf. 

  

Vrijdag 25 tot zondag 27 februari  - WEEKEND!!! 

Ja ja…het is weer van dat…WEEkend. Informatie vinden jullie onderaan 

😊 

 

Zondag 6 maart – LEIDINGSWISSEL 

Deze vergadering gaan jullie kennis maken met nieuwe leiding of wie 

weet, leiding die jullie al gehad hebben. Gedraag jullie want de andere 

leiding heeft een heeel leuk spel voorbereid ☺. Wees zeker aanwezig aan 

de lokalen van 2 tot 5. 

 

Xxx Clara, Martijn, Stan en Antje xxX  



WEEKENDBERICHT 25-27/2 

 

Jazeker, het is zo ver, we gaan op weekend. Het thema van het weekend 

is ‘de mol’. Voor diegenen die niet weten wat dit juist inhoudt, onder ons 

zit er namelijk iemand die gedurende het weekend al onze spelletjes wilt 

verpesten. Wij hebben dan ook de taak om deze persoon te onhullen, daar 

een dalegelijkse ondervraging. Wie weet ben jij de mol wel ;). Jullie 

worden vrijdag 25 februari om 19u verwacht aan het Warot. Van hieruit 

zullen we dan gezamenlijk naar de nog geheime bestemming van het 

weekend rijden. Zondag mogen jullie ouders je terug komen halen aan de 

lokalen om 12u30. 

 

Meenemen: 

-  Scoutsuniform (aandoen bij vertrek) 

- Slaapzak, matje, pyjama, tandenborstel, tandpasta, sokken, 

onderbroeken, warme kledij, kledij die tegen de regen kan 

- Strips, gezelschaps spelletjes 

- Ingevuld strookje 

- Goede manieren xxx 

 

Niet meenemen: 

- GSM 

- Vuurwerk 

- Snoep 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ……………………………………….. ouder van ……………………………… 

geef mijn zoon toestemming om mee te gaan op scoutsweekend van 25 tot 

27  februari. Hiervoor stort ik een bijdrage van €25 op BE15 7344 1110 

7530 met in de mededeling WEEKEND1 ‘NAAM JV’. 

Ondertekend: 

 

 



Zondag 6/02 

Dit weekend helaas geen vergadering. De leiding moet uitpuffen van een zware 

examenperiode. Volgende week zijn we er weer met meer weer!!! 

 

Zondag 13/02 

Love is in the air tonight, we voelen het allemaal. Valentijn is om de hoek, dus is 

het onze taak als leiding om onze givers op te voeden tot de meest romantische 

die onze scouts ooit gekend heeft. Kom naar onze lokalen van 2u tot 5u voor de 

ultiemse snelcursus liefde! 

 

18-20 Februari 

Hoera coronabarometer rood, we kunnen dus met zen allen op weekend!!! 

Wiehoew! 

We spreken af om 19:15 aan de parking van de  Warot, vanwaar we carpoolen 

naar de locatie. Hou zeker jullie mail in de gaten voor meer info!!!!!!!!!!! 

Zondag 27 Februari 

Jij speelt vals, nietes, welles. Het klassieke einde van een leuk 

gezelschapsspelletje met de familie. Vandaag kunnen jullie komen bewijzen hoe 

goed jullie nu werkelijk zijn in de gezelschapsspelletjes. Kom van 2-5 naar onze 

lokalen! 

Zondag 6 maart 

Vandaag is het leidingswissel! Benieuwd welke andere leiding er bij jullie zou 

willen komen staan? Kom dan zeker naar ons lokaal om 14u. 

Kusjes en lekjes van achter ons mondmasker 

Elias, Andreas, Janne, Clara en Oskar 



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. 

Zondag 20 fabruari 

Haal je schaatsen maar van onder het stof, kleed je goed warm aan en oefen je 

pirouette nog maar eens in de spiegel, want vandaag gaan we schaatsen!! 

Afspraak om 9 uur aan WAROT. Van hieruit carpoolen we naar Haasrode, 

hiervoor reken we op de ouders. Om 12 uur mogen de ouders jullie, hopelijk 

ongedeerd zonder blauwe plekken, terug ophalen AAN DE SCHAATSBAAN! 

VERGEET ZEKER GEEN 4 EURO EN JE HANDSCHOENEN MEE TE NEMEN!!! 

Zondag 27 februari 

Woudloperskeuken hmmm dat kan smaken zei ene jerre meus, seg gasten & 

grieten wij gaan vandaag iets hiel lekker maken zodat de maagjes gevuld zijn met 

iets jammie jammie. Jullie horen het goed, kom naar de Beisemlokalen samen 

met ons koken van 11u-14u en pak €3 mee. 

Zondag 6 maart 

Vandaag is het leidingswissel!!! Een compleet andere leidingsgroep zal het 

vandaag van ons overnemen en voor een amusante vergadering zorgen. 

Afspraak op de gewoonlijke uren in Beisem. Wees braaf en maak het de nieuwe 

leiding niet te moeilijk! 

 

Kusjes van achter het mondmasker xxx Jana Maarten Folke Eva en Brats xxx 


