
KAPOENEN 
 
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.  
 

Zondag 13 maart 
Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar wij vinden het superleuk om nu en 
dan eens super creatief te zijn? Daarom is het vandaag 
knutselvergadering! Van 14u tot 17u zullen we aan onze lokalen van 
Beisem tekenen, kleuren, knippen en plakken tot we erbij neervallen… 
Tot dan! 
 

 
Zondag 20 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 14u tot 17u in onze circustent opgezet in Beisem. Toi 
toi toi!!!! 
 

 

Zondag 27 maart 
“Boeeeeeee” zegt de koe. “Knorknorknorknorknor” zegt het varken. “Hihihihihihi” zegt 
het paard. “Woefwoefwoef” zegt de hond. “Miauwmiauwmiauw” zegt de kat.  

“Toktoktoktok” zegt de kip. “Blèèèèh” zegt het schaap. 
“Kukelukuuuuu” zegt de haan. En het overzicht wordt bewaard 
door de boer en de boerin. Vandaag zijn we een hele dag echte 
boeren en boerinnen. Dus kom met je regenlaarzen en in geruit 
hemd, voor goede boerentijd tussen 14u en 17u aan onze lokalen 
in Beisem.  
 

 
Zondag 3 april 
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 
14u tot 17u aan de lokalen van Beisem. Spanneeeeend!!!  



 
 
Zondag 10 april 
Vandaag van 14u tot 17u zijn de lokalen van Beisem geen gewone lokalen, 
maar een echt legerkamp! Sergeant Wobbel heeft ons een brief gestuurd 
waarin staat dat hij dringend nieuwe legermannen en vrouwen zoek. 
Camouflage, sluipen, stunts, … worden daarom vandaag allemaal getest en 
getraind zodat jullie helemaal klaar zijn voor het leger!  
 

 
 
 

Heeel veel warme 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!!! 
  



Deugnieten  

Zondag 6 maart  

Helaas pindakaas vandaag zullen jullie even afscheid moeten nemen van jullie leiding. Wie dat ons 
komt vervangen das nog een groot geheim, maar het zal minstens even leuk worden. De mysterieuze 
gasten verwachten jullie van 14 tot 17 uur aan de lokalen in Beisem!  

Zondag 13 maart 

!Omgekeerd alles we doen vandaag. Moeilijk? Wen er maar aan want vandaag doen we alles 
omgekeerd. Denk jij dat dit een makkie is voor jou? Kom dan zeker je achterstevoren talent tonen in 
ons knotsgekke scoutslokalen in Beisem van 14 uur tot 17 uur. Dan tot!  

Zondag 20 maart  

is het een vliegtuig? is het een vogel? 
nee, dat is het niet! 
het is mega mindy, die je aan de hemel ziet!  

Jaja, vandaag is het SUPERHELDENVERGADERING!! Kom van 14 u tot 17u verkleed als jullie favoriete 
superheld naar onze lokalen!  

Zondag 27 maart 

Hebben jullie ook altijd al willen weten welk geslacht nu wel degelijk de sterkste zijn??? Daar zullen we 
vandaag eindelijk achter komen en voor eens en altijd zullen we hier een antwoord op kunnen plakken. 
Maak jullie borst maar nat want jullie moeten alles kunnen bewijzen op deze supertoffe jongens tegen 
meisjes vergadering!! We verwachten jullie van 14 tot 17 uur aan de Beisemburcht. Be ready! 

Zondag 3 april  

De leiding heeft een geheime brief gekregen, en is een schat op ons scoutsterrein verstopt. Het enige 
probleem is dat we niet weten wie dat heeft gedaan, wanneer het is verstopt en waar ergens. Willen 
jullie helpen met deze schat te bemachtigen? Dan moet je zeker komen van 14 uur tot 17 uur naar ons 
mysterieus terrein in Beisem.  

Zondag 10 april 

Jippie het is weer zondag, en dat betekent?... SCOUTSVERGADERING!!!!! Maar niet zomaar één hoor: 
Het is de kauwgomballenvergadering! Benieuwd wat we allemaal gaan uitspoken? Dan ben je zeker 
welkom van 14 uur tot 17 uur in de lokalen van Beisem. Tot dan!  

Xxxxx Argus, Joepa, Koda, Avari, Tippa, baco xxxxxx 



 

 

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! ☺  

 
 

Zondag 13 maart  

Opgepast voor jullie vingers! Vandaag spreken we om 14u af aan onze lokalen in 

Beisem en gaan we samen gezellig 

!  

Wat we exact gaan klaarmaken, blijft 

natuurlijk nog een geheim… 

Om 17u is onze vergadering alweer 

gedaan en mogen jullie met goed 

gevulde buikjes terug huiswaarts keren. 

PS: Naast jullie beste kookkunsten 

mogen jullie ook allemaal een snijplank 

en een mesje meebrengen! Extra keuken-accessoires zijn ook zeker toegelaten ☺ 
 

 

Zondag 20 maart  

Haal vandaag maar jullie sportiefste outfit uit de kast, want het is tijd voor de 

enige echte GROTE OLYMPISCHE 

KABOUTERSPELEN!  

Jullie worden op de proef gesteld in verschillende 

sportdisciplines en de jury zal beslissen wie die 

gouden medailles verdient. We verwachten jullie in 

het Olympisch Stadion van Beisem van 14u-17u. 

Begin jullie dus al maar op te warmen!  

 



Zondag 27 maart  

Welke kabouters kunnen niet tegen hun verlies? Of wie speelt er wel eens vals? 

Dat komen we vandaag te weten tijdens onze spelletjesnamiddag… We 

verwachten jullie van 14u-17u aan onze Beisemburcht, waar super veel leuke 

gezelschapspelletjes voor jullie zullen klaarstaan! Uiteraard zijn de spelletjes van 

bij jullie thuis ook welkom, maar vergeet dan zeker niet om je naam er op te 

schrijven!  

 

Zondag 3 april  

Naar welk land op de wereldkaart willen jullie graag eens gaan? Misschien is het 

wel ergens in Afrika of Amerika? Of eerder helemaal op Antartica?  

Goed nieuws, want vandaag gaan we al deze 

landen bezoeken tijdens onze 

We verwachten jullie van 14u-17u aan de 

Beisemburcht, kom zeker op tijd zodat we het 

vliegtuig naar de eerste bestemming niet 

missen... Uiteraard moeten we ook een beetje 

passen in deze andere culturen, dus doe zeker 

en vast allemaal kleren aan van jullie 

favoriete land! 

 

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  

 

 

 

 

Veeel coronavrije kusjes van jullie lieeeefste leiding xxx 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara en Brogan 
 

 

PS: Ons weekend gaat door van 6 tot 8 mei. Meer info volgt in de activo van april! 



WELPEN 

Zondag 6 maart 

Lieve welpen, voor vandaag moeten jullie ons helaas missen 

                                     Andere leiding komt met jullie een spel spelen. 

We weten dat het niet zo leuk gaat zijn als onze fantastische, gigantische toffe 

spelen, maar probeer er het beste van te maken!!!!! Kom van 14u tot 17u naar de 

lokalen van Beisem om voor het grote leidingswisselspel. 

 

Zondag 13 maart 

Zijn jullie welpen net zo’n genieën als jullie leiding? De leiding twijfelt alvast. 

Om te testen of jullie wel degelijk zo slim zijn als de leiding komt de enige echte 

Einstein vandaag naar onze scouts om het Grote Welpen Universalis spel te 

spelen! Tussen 14u en 17u komen we erachter of jullie even slim zijn als Tabeki. 

 

Zondag 20 maart 

Wilden jullie je ook altijd zo graag gedragen als een varken 

zoals krawiki? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar onze 

lokalen VERKLEED ALS BOER om het grote 

boerderijspel te spelen. Maak je klaar voor een fantastische 

ervaring als boer. 

 

Zondag 27 maart 

Hello dear welpen, vandaag reizen we 

helemaal af naar Schotland om de 

enige echte Highland Games te 

spelen!!!! WOEHOE!!!! Doe al maar 

vlechtjes in jullie haar en trek die 

geruite rok alvast aan, want het zal er 

wild aan toe gaan. Boomstammen 

werpen, touwtrekken, zingen, 

doedelzakspelen, gewichtwerpen en 

nog veel meer leuke dingen staan op de 

agenda vandaag! Be there or be square! 

 

 

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!!!!!!! 

 apenkots 



Zondag 10 april  

Klus de welp komt vandaag naar de vergadering om Bob de bouwer een handje 

te helpen met een GROOT project. Zijn jullie ook zo’n handige Harry’s als 

Zips? Of eerder een klungel zoals Tabeki en Rino? Steek je handen dan uit de 

mouwen en kom ons vandaag een handje helpen met het timmeren en zagen 

van………… (verrassing) 

 

DIKKE SMAKKERDS VAN JULLIE FAVO LEIDING!!!!! XXXXXXX 

  



 
 

 

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

Zondag 6 maart – leidingwissel 
Deze zondag zijn wij van jullie verlost woehoew! Neeneee mopjeuu wij gaan 

jullie kei hard missen! Hopelijk valt de leiding van de anderen takken wat mee, 

ze zijn natuurlijk niks in vergelijking met ons, maar zeker toch de moeite waard 

om te komen! Dus kom allemaal om 14u massaal af naar de jogilokalen voor een 

eens totaal andere vergadering. Wij zien jullie dan binnen twee weken terug! 

Greetzzz XXX  

 

Zondag 13 maart – Verassingsvergadering (ooooeeeeeh spannendd) 

Wat gaan we 

doen vandaag 

Wat ga je doen 

vandaag Wat 

gaan we 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 

 (Tis vergadering van 14u tot 17u in de jogilokalen in Winksele. ) 

Zondag 20 maart – Woudloperskeuken 

Lekker leuk kokerellen is wat we 
vandaag gaan doen 

!!! Mmmmm :p Hiervoor spreken we 

vroeger af aan de jogilokalen, jullie 

worden al veracht om 11u. De 

vergadering zal wel al gedaan zijn om 

14u. Dan kunnen jullie met ronde 

voldane buiken terug naar huis keren. 

We vragen hiervoor aan alle jogi’s om 

4euro cash en gepast mee te nemen om 

het eten te kunnen betalen.  

  

JOGIS 



Zondag 27 maart – sjorvergadering 

Hoog tijd dat we ons beginnen 

voorbereiden voor ons kamp dat steeds 

dichter bij komt aaaah!! Maak jullie 

klaar om jullie beste sjorkunsten boven 

te halen. En voor de eerstejaars kom 

zeker want dit is de kans om het goed te 

leren. 

Afspraak om 14u aan de 

BEISEMBURCHT!!! Om 17u kunnen 

jullie als ervaren sjorkenners terug naar 

huis gaan. 

Zondag 3 april – Stadspel 
Zin om Leuven te gaan verkennen 

en onveilig te maken??? Komen 

dan is de boodschap! Wij hebben 

voor jullie een mega leuk 

stadsspel voorzien! 

We spreken af om 14u aan onze 

jogilokalen. Van hieruit stappen 

we dan te samen naar de bushalte 

om met de bus naar Leuven 

centrum te gaan. Voor alle jogi’s 

met een buzypas neem deze dus 

zeker mee! We plannen terug te 

zijn rond 17u. 

 

 

 

  



JV’s 
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. 
  

Zondag 13 Maart – Verrassingsvergadering 
Jullie zijn zoals altijd welkom aan onze lokalen vanaf 14u tot 17u voor 
een speciale vergadering. Zoals onze wereld, zal deze vergadering ook 
vol zitten met verrassingen. Op het einde zullen we ook iets lekkers 

voorzien voor het harde werk 😉 
 

Zondag 20 Maart  – Woudloperskeuken 
Aangezien we allemaal goeie eters zijn en 
onze dagelijkse calorieën binnen moeten 
hebben, heten wij jullie van harte welkom in 
onze woudlopers keuken! Samen gezellig 
leren koken op zen scouts zodat we natuurlijk 
ook goed voorbereid zijn voor ons kamp! 

Jullie zijn welkom van 10u tot 13u aan de lokalen in Winksele en neem 
4 euro mee als vergoeding voor al het lekkers dat jullie krijgen! 
 

Zondag 27 Maart – SAVE THE WORLD  

Doordat er weinig mensen iets tegen de klimaat 
opwarming doen, zal toch iemand dit moeten 
doen! Daarom gaan wij deze vergadering onze 
handen uit de mouwen steken om een kleine 
bijdragen te doen aan de maatschappij om onze 
wereld nog een beetje groener te maken, kom 
dus zeker tussen 14 en 17 naar de lokalen in 

Winksele 😊 



 

Zondag 3 April – Stadsspel 
Omdat we de dorpsspelen nog niet hebben afgeleerd, gaan wij een 
gemaan vet stadspel spelen! Iedereen die een fiets heeft neemt deze 
zeker mee! Kom om kwart voor 14u naar onze lokalen zodat we zeker 
op tijd kunnen vertrekken! We zijn om 17u terug aan onze lokalen. 
 

Stan – Martijn – Antje – Clara  
- xxx-    

 
  



Givers 
 

Zondag 6 maart 
Vandaag zijn wij jullie leiding niet, maar worden wij vervangen door een aantal anderen. Het 

is zoals jullie alvast geraden hadden leidingswissel!! Kom naar onze lokalen van 2 tot 5 om te 

zien welke verassing zij voor jullie in petto hebben! 

 

Zondag 13 maart 
Wereldoorlog 3 staat voor de deur, en aangezien jullie de toekomst zijn van ons leger zullen 

wij jullie alvast een eerste legeropleiding geven! Het is dus legervergadering. Doe kleren aan 

die vuil mogen worden, en doe jullie beste camouflage aan! De strategische les gaat door van 

2 tot 5 aan onze lokalen! 

 

Zondag 20 maart 
Deze vergadering zit in een mooie verpakking, met een grote roze strik 

errond. Het is verrassingsvergadering. Hopelijk is jullie interesse hiermee 

gewekt, want het gaat zeker de moeite zijn!! Afspraak om 14u to 17u aan 

onze lokalen!!  

 

Zondag 27 maart 
Vandaag is het kookvergadering!! Jullie hebben al 2 jaar ervaring met 

zelf jullie eten te maken, nu gaan we dat toch nog eens oefenen voor 

op kamp! Opgelet: de vergadering gaat door van 11 tot 14 u aan 

de beisemburcht!! Gelieve ook allemaal 3 euries mee te nemen 

om de rantsoenen te sponsoren!  

 

Zondag 3 april 
1 april is misschien net al achter de rug, maar dat betekent niet dat we niet meer kunnen lachen! 

Bereid jullie beste pranks maar voor, en leer jullie beste moppen maar vanbuiten, want vandaag 

is het komedievergadering!! Kom jullie lachspieren trainen van 2 tot 5 aan onze lokalen!! 

 

Amicale groetjes van jullie leiding 

Janne, Andreas, Elias, Clara en Oskar 
  



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 het gewoonlijke uur in Beisem. Wees braaf en maak het de nieuwe leiding niet 

te moeilijk! 

 

Zondag 13 maart 

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 17u-20u en pak €3 mee. 

 

Zondag 20 maart 

Tommeke Tommeke Tommeke, wat doe je nu? We hebben het nooit geweten. 1 

ding is wel zeker, vandaag zal er flink gestoempt worden op de pedalen. We 

spelen een fietsspel vandaag, zodat de beentjes dik in orde zullen zijn op kamp. 

Afspraak om 14h aan de lokalen met de fiets. Om 17 uur zullen jullie, misschien 

wel met een wereldtitel op zak, moe maar voldaan naar huis kunnen bollen.  

 

Zondag 27 maart 

Vandaag gaan we de handen uit de mouwen steken voor de fantastische 

gemeenschap waarin we leven. Dit zal gecombineerd worden met het verkopen 

van onze steunkaarten op straat. Ik weet het, niet de tofste vergadering van het 

jaar, maar gelieve allemaal te komen want vandaag is heel belangrijk voor onze 

takkas. En dan kunnen we er een super vet kamp van maken!!! Afspraak op het 

gewoonlijke uur in Beisem. Indien je geen geldige reden hebt en niet aanwezig 

bent, zal je een extra shift moeten draaien op de fuif. En met zen allen maken we 

er een toffe namiddag van he! 

 

1-3 april 

Dit weekend gaan we op weekend, meer info volgt. Hou dit weekend zeker al vrij 

want het zal een knaller worden.  

 

Zondag 10 april 

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, het kan zijn dat we wat later thuis zijn vandaag. Laat dus zeker 

iets aan je moeder weten zodat ze niet ongerust wordt.  

 

Coronavrije kusjes xxx Jana Maarten Folke Eva en Brats xxx 


