
Kapoenen 
 
 
Zondag 15 mei 
Joepiee, vandaag doen we eens iets anders in plaats van een gewone vergadering. Het is 
eindelijk weerrrrr… TOPDAAAG! Kom van 14u tot 17u naar de lokalen van Beisem, dan 
amuseren we ons te pletter. Mama en papa zijn ook heel welkom om iets lekkers te drinken 
in het jincafé. Als je thuis nog scoutskleren hebt liggen die je niet meer draagt, mag je deze 
meenemen voor de tweedehands verkoop. 
Tot dan!!! 
 
 
Zaterdag 21 mei 
Houden jullie ook zo van de lente? Het zonnetje dat schijnt en de vogels die fluiten. Wij 
alvast wel! Daarom doen we deze avond een mega leuke lentewandeling. Het is natuurlijk 
niet zomaar een wandeling, maar wel een keileuk spel! Wat we precies gaan doen onderweg 
is nog een verassing… Wil je graag mee? Kom dan zeker en vast om 18u naar de lokalen van 
Beisem en tegen 20u zijn we terug om naar huis te gaan.  
 
 
Zaterdag 28 mei 

 
Vandaag zijn jullie welkom in jullie pyjama of een andere gezellige 
outfit! Een dekentje of kussen mag je ook zeker meenemen en wij 
voorzien misschien wel wat lekkernijen. Kan je al raden wat we gaan 
doen?? Vandaag is het van 18u tot 20u filmvergadering in de 
lokalen van Beisem!  
 

 
 
Zaterdag 4 juni 
We vertrekken bijna op kamp joepie jeeej!! Dat kan nog wat spannend zijn en ook mama en 
papa hebben misschien wat zenuwen. Daarom doen wij vandaag kampinfoavond. Al de 
info over ons giga, mega, vette kamp wordt hier gegeven! Ook jullie vragen zijn meer dan 
welkom! Meer info volgt nog via mail. 
 
 
Zaterdag 11 juni 
Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing… Van 18u tot 20u gaan 
we onze handen uit de mouwen steken en ons amuseren in de natuur! Meer 
verklappen we nog niet. Of misschien toch wel: bzz bzz bzzz  
 
 



Zaterdag 18 juni 
Helaas pindakaas, we zijn aan onze allerlaatste vergadering gekomen  Gelukkig hebben we 
binnenkort ons suuuper leuke kamp!! Dit duurt natuurlijk nog een paar weken en niet 
iedereen gaat mee, dus daarom doen we vandaag al een geweldige afscheidsparty! Van 
18u tot 20u zijn jullie allemaal welkom aan de lokalen van Beisem en gooien we onze 
dansbenen nog eens los! Je mag gezelschapsspelletjes en een lekker hapje of drankje 
meenemen. Wij voorzien natuurlijk ook iets lekkers. Tot snelll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankjewel voor het super jaar en tot snel!  
Heel veel dikke knuffels van jullie leiding 
Mara, Limo, Zizou, Jerry, Lingo en Komo 

  



Deugenieten 
 
 
Zondag 15 mei 

Op zondag 15 mei is alles een hele dag top We geven er zoals steeds een lap op Met zen allen 

in Beisem om twee , Zelfs de ouders mogen mee 
Dan kunnen zij iets drinken in het jincaféeeeee 

Wij hebben er nu al zin in, hopelijk jullie ook!!!!  

 
Zaterdag 21 mei 
 
Vanaf dit weekend starten de avondvergaderingen. Dat wil zeggen dat de vergaderingen 
zullen doorgaan op zaterdag van 18u tot 20u. Vandaag is het de bedoeling dat jullie je zo 
origineel, leuk, mooi, grappig mogelijk proberen verkleden! Het is namelijk 

verkleedvergadering☺Hopelijk herkennen jullie ons nog...  
 
 
 
 
Zaterdag 28 mei 
 
Vandaag zijn jullie welkom in jullie pyjama of een andere gezellige outfit! Een dekentje of 
kussen mag je ook zeker meenemen en wij voorzien misschien wel wat lekkernijen. Kan je al 
raden wat we gaan doen?? Vandaag is het van 18u tot 20u filmvergadering in de lokalen 
van Beisem!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 4 juni 
We vertrekken bijna op kamp joepie jeeej!! Dat kan nog wat spannend zijn en ook mama en 
papa hebben misschien wat zenuwen. Daarom doen wij vandaag kampinfoavond. Al de 
info over ons giga, mega, vette kamp wordt hier gegeven! Ook jullie vragen zijn meer dan 
welkom! Meer info volgt nog via mail. 
 
 



 
 
Zaterdag 11 juni 

Wij zijn wel eens benieuwd wie er van jullie goed luistert naar de juf op school. Vandaag 
doen we van 18 tot 20  een QUIZ aan de lokalen van Beisem! Geen zorgen hoor we stellen 
niet enkel vragen zoals jullie die op school krijgen, maar ook superleuke en grappige vragen! 
Doe zeker en vast mee en kijk of jij al slimmer bent dan de leiding... Tot dan! 

 
Zaterdag 18 juni 
Helaas is het onze laatste vergadering van het jaar  Maaaaarrrr niet getreurd want 
vanavond geven we een groot feest in hawaii thema!!!! Haal jullie bloemenkrqns en strorok 
alvast boven. We verwachten jullie van 18tot20 in de beisemlokalen om er een 
onvergetelijke avond van te maken!!!! 
 

 
 
 
 
Dikke vette afscheidskussen van jullie deugenietenleiding, 

bedankt voor het top jaar!!!!!!! 
 

Joepa, Argus, Tippa, Avari, Koda, Baco 
xxxxxxxxxx 

  



Zondag 15 mei 

Eindelijk is het weer zo ver: Kom allemaal van 14u-17u naar de 
lokalen van Beisem voor een superleuke namiddag Jullie ouders mogen ook zeker 
meekomen om iets te drinken in het jincafé. Als je thuis nog scoutskleren liggen hebt, die je 
niet meer draagt, mag je deze ook meebrengen voor onze tweedehandsverkoop.  
 
 

Zaterdag 21 mei 
We starten onze avondvergaderingen met een mega gezellige MOVIE NIGHT!!  
Doe een comfortabele outfit aan en breng 
zeker een kussentje en/of dekentje mee zodat 
we allemaal lekker knus bij elkaar kunnen 
kruipen! Welke film we gaan kijken, blijft nog 
een verrassing en kom je dus enkel en alleen te 
weten als je aanwezig bent van 18u-20u in 
onze Beisemburcht.   
 
 

Zaterdag 28 mei 
 
Vandaag is het tijd voor een verrassingsvergadering! Wat we vanavond gaan 
doen, gaan we dus nog niet verklappen, maar de afbeelding links geeft wel al 
een tip mee. We beloven alleszins dat het iets heel leuk én creatief zal zijn   
See you van 18u-20 aan de lokalen.  
 

 

Zaterdag 4 juni 
Nog een dikke maand en wij vertrekken samen op kamp JOEPIE! Natuurlijk hebben wij al 
vanalles gepland om van ons kamp het allerbeste ooit te maken! Om jullie mama’s en papa’s 
wat gerust te stellen, leggen wij vanavond nekeer uit wat we allemaal gaan doen tijdens 
deze kampinfoavond. Meer info volgt via mail.   
 
 

  



Zaterdag 11 juni 
Vandaag gaan we onze handen uit de mouwen steken en het milieu een beetje helpen door 
het afval in de buurt op te ruimen. Dat klinkt natuurlijk niet heel leuk, maar jullie 
fantastische leiding heeft natuurlijk ook voor een supertof spel gezorgd, namelijk 
fotozoektocht!! Kom zeker van 18u-20u naar onze Beisemlokalen! 
 

Zaterdag 18 juni 
Liefste kabouters! Wat een fantastisch jaar! Jammer genoeg is het al tijd 
voor de allerlaatste vergadering… maaar dat betekent natuurlijk ook dat we 
bijna op ons superleuke kamp vertrekken, JOEPIE!  
We sluiten ons kabouterjaar in stijl af, met een 

 Kom dus zeker van 18u-20u naar onze 
Beisemburcht. Jullie mogen ook een lekker hapje of drankje meebrengen 
(wij voorzien natuurlijk ook nog veel lekkers ). Tot dan! 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wij vonden het alvast een heel leuk jaar en kunnen al niet wachten tot kamp!! 
TOT SNEL LIEFSTE KABOUTERS <3 

 
Dikke knuffels van jullie favoriete leiding xxx 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara en Brogan 
 
 

 
  



WELPEN 
15/05: TOPDAG 
Kom vandaag zeker tussen 14u en 17u naar de TOPDAG om voor de laatste 
keer met zen allen er een super toffe namiddag van te maken. Jullie ouders 
kunnen komen genieten van het zonnetje met een fris drankje in ons jincafé. 
Oude scoutskledij is zeer welkom voor onze tweedehandsverkoop. We 
beloven jullie, het wordt een TOP dag!!! 
 
21/05: filmavond 
Zin om samen gezellig een filmpje te kijken met jullie leuke leiding en nog 
leukere mede welpen? Kom dan zeker tussen 18u en 20u naar onze lokalen! 
Welke film het wordt, blijft een verrassing.  
 
28/05: verrassingsvergadering  
Deze avond willen wij (de leiding) jullie voor een laatste keer verrassen dit 
jaar. Kom zeker tussen 18u en 20u naar de beisemburcht voor een 
spectaculaire surprise!!!!!!!! 😊😊😊😊😊 
 
04/06: kampinfo 
Liefste welpjes, vandaag komen jullie eindelijk te weten wat we op kamp 
gaan doen!!!!! De leukste week van het jaar, WOEHOE!! Neem zeker jullie 
mama’s en papa’s mee. Meer info volgt via mail. 
 
11/05: quiz 
Dit jaar zijn we erachter gekomen dat Cobi de slimste leiding is, maar de 
leiding vraagt zich eigenlijk af wie de slimste welpen zijn. Zijn het de 
tweedejaars of eerder de eerste en derdejaars? Warm je brein alvast op en 
kom vanavond tussen 18u en 20u mee quizzen in onze lokalen. 
 
18/06: afscheidsfeestje 
Helaas pindakaas, de vergaderingen voor dit jaar zitten erop ☹☹☹wij 
vonden het een SUPER, GEWELDIG LEUK jaar met jullie en willen het 
fantastische jaar graag afsluiten met een FEESTJE!!! Trek je gekste partyoutfit 
aan en kom tussen 18u en 20u naar ons swingpaleis om te genieten van een 
wilde avond 😊 
 

Dikke kussen en knuffels van Rino, Zips, Zita, Tabeki, Krawiki en Cobi XXXX 
  



JOGI’S  <3 
 
Zondag 15 mei - TOPDAG 
Liefste jogi’s het is weer zo ver deze zondag is het 
TOPDAG. De laatste zondag vergadering van het jaar 
wanneer we een spel spelen met heel de scouts! 
Achteraf is er een springkasteel en de mogelijkheid 
om iets lekkers de drinken of smikkelen in het Jin-
café. Dus ouders jullie zijn ook meer dan welkom, 
kom zeker eens af!  
 
Voor en na het spel zullen wij met de jogi’s een 
standje openhouden. We zullen hier ons oud 
(maar zeker nog in orde!) speelgoed verkopen. De 
opbrengst gaat naar Oekraïne. Meer info hiervoor 
is al via mail naar jullie ouders gestuurd. Het jaar 
is voorbij aan het vliegen maar nog niet gedaan! 
Vanaf volgende week beginnen de 
avondvergaderingen. Het is uiteraard allemaal te doen aan de Beisemburcht!  
De vergadering is van 14u-17u maar naargelang wat jullie shift is worden jullie een 
uurtje vroeger verwacht of dat jullie een uurtje langer blijven. Tot zo! Grtjs de jogi 
leiding xxx  
 
 
Zaterdag 21/05 – kleurencode  
Het jaar is voorbij aan het vliegen maar is nog niet gedaan! Vanaf deze week starten 
de avondvergaderingen joepiee. We vliegen er goed in met verschillende versies van 
kleurencode :ooo. Zeker en vast de moeite om te komen dus! Tot dan grtjs de 
leeeiding 
(Het is terug aan de jogilokalen te doen, van 19u30-21u30) 
 
 
Zaterdag 28/05 – Avocadospel !!!! 
Jihaaaaa ein-de-lijk spelen we het befaamde advocadospel. 
Njam njam smullennn maar :ppp. Wie weet het meest over 
advocados en wie weet de beste guacamole te maken??? Dat 
komen we vanavond samen te weten. Afspraak is van 19u30 tot 
21u30 aan de jogilokalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 04/06 – Kampinfo 
Vanavond geven we uitleg over wat we 
allemaal gaan doen op kamp en wat jullie 
zeker niet mogen vergeten. Het zal voor de 
eerste keer een beetje anders zijn met dat 
de groepen gesplitst zijn maar zeker niet 
minder leuk !! Integendeel! Om meer te 
weten gewoon komen dus. Jullie worden 
samen met jullie ouders verwacht aan de 

Beidsemburcht. Meer info over de uren volgt nog via mail. Tot dan! Kusjes van ons 
xx  

Zaterdag 11/06 - filmpje 
Vanavond kruipen we knus en gezellig samen naast elkaar en kijken we een fiiilm. 
Hopelijk op het gras buiten als het niet regent. Kom op tijd als je mee wil beslissen 
over welke film we gaan kijken! Grtjs jullie leiding X 
P.s.: Het is misschien leuk om een extra dekentje of kussen mee te nemen!
(jogilokalen van 19u30-21u30)

Zaterdag 18/06 – allerallerlaatste vergadering van het jaar ☹ 
Het is zo ver… de allerallerlaatste vergadering van het jaar is daar. ZEKER KOMEN 
DUS is de boodschap. Vanavond sluiten we in sfeer af met een heuse casinoavond 
olé oléee. Afspraak zoals altijd om 19u30 aan de jogilokalen. Om 21u30 is het gedaan 
en kunnen jullie terug naar huiiis. Dan is het tot 4 juli dat we jullie weer terugzien!!  



Zondag 15 mei – TOPDAG 
Het is weer zover…TOPDAG!! Kom zeker allemaal tussen 14-17u in Beisem om te genieten van 
het Jincafe. Er zal ook terug een tweedehands verkoop zijn, voor diegene die al te breed zijn 
geworden voor hun kleren 😉 

Zaterdag 21 mei – Vettige spelen 
Bereid je al maar voor door kleren aan te doen die na deze vergadering nooit meer hetzelfde 
zullen zijn…want we gaan natuurlijk nog eens de goeie vettige spelen spelen. Vanaf vandaag 
zijn het ook avondvergaderingen tot de laatste vergadering, dus weer er zeker bij van 19u30 
tot 21u30 in winksele. 

Zaterdag 28 mei – Wereldverbeterdag 
Vandaag gaan we de wereld net iets beter maken door de natuur een 
helpende hand te geven en de gemeente steekt ook een hand toe. Kom 
zeker mee tussen 19u30 en 21u30 aan de lokalen in Winksele!! 

Zaterdag 4 juni – Kamp-info 
Naar aanleiding tot jullie mega vet kamp in de zomervakantie, moet 
jullie natuurlijk wat info krijgen over wat, hoe en waar. Kom dus zeker 
naar de kamp info dag in Beisem (meer info volgt). 

Zaterdag 11 juni – Doe het zelf vergadering 
Aangezien dit de voorlaatste vergadering is en onze examens komen dichtbij, gaan we jullie 
eens de kans geven om te doen wat jullie deze vergadering willen doen. Kom dus zeker naar 
de lokalen in Winksele tussen 19u30 en 21u30. 

Zaterdag 18 juni – Laatste vergadering 
Traan, traan, traan,…de laatste vergadering…Om de laatste vergadering 
te vieren gaan we een gamaan leuke BBQ doen. Breng dus jullie eigen 
vleesjes mee (of iets lekkers dat jullie willen delen), wij nemen ook wat 
lekkers mee voor jullie hehe. Wees zeker aanwezig op onze BBQ 
tussen 
19h30 en 21h30 in Winksele 😊 See you there!! 

XOXO LEIDING XOXO 



Beste givers, zoals jullie weten is er een oorlog aan de gang in het verre 
oekraïne, en vele mensen hebben noodgedwongen hun land moeten verlaten. 
Wij willen als groep ons steentje bijdragen aan de ondersteuning van de 
mensen die halsoverkop zijn moeten vluchten en hun hele hebben en houden 
hebben moeten achterlaten. Daarom doen wij met de givers  een 
wafelbak/verkoop, waarvan de opbrengst gaat naar de pastorij van veltem, die 
de laatste weken de handen uit de mouwen hebben uitgestoken om 
vluchtelingen op te vangen. Afspraak om 12 u aan de beisemburcht, en pak 
een wafelijzer mee als je dit hebt! 

 
 

Vandaag is het topdag! Alle takken samen naar de beisemburcht, JOEPIE! 
Jincafé, JOEPIE! Tweedehandsverkoop, JOEPIE! Afspraak om 14u aan de 
beisemburcht!! 

De Jongens komen als meisjes, de meisjes komen als jongens, steak friet als 
ontbijt en cornflakes in de avond! Jullie raden het alvast, vandaag is het 
omgekeerde vergadering! Jullie mogen vertrekken van de beisemburcht om 
half 8 en aankomen om half 10! 

De examens staan voor de deur, en om de hersenen nog wat meer te kweken 
gaan we vandaag allerhande oefeningen doen hieromtrent.  Begin de basis van 
kleurenwiezen al maar te oefenen, en begin al maar met wat raadsels, want het 
gaat niet gemakkelijk worden! Vergadering van half 8 tot half 10 aan de 
beisemburcht! 



Vandaag is het kampinfodag aan de beisemburcht! Meer info hierover volgt via 
mail! 

De examens begin erin te hakken bij de meesten, dus vandaag doen we een 
vergadering waar niet te veel moet nagedacht worden. Pak popcorn en andere 
snackjes mee naar de beisemburcht van half 8 tot half 10! 

 
 
 

De aller aller aller laatste vergadering van het jaar ☹☹☹☹☹. We willen 
er natuurlijk uitgaan met een knal, dus smeer jullie stembanden al maar in. We 
gaan namelijk zingen vandaag! Oefen al maar voor de spiegel, en leer je 
favoriete liedjes al maar vanbuiten, want het is karaoke! Kom naar ons 
zangfestijn van half 8 tot half 10 aan de beisemburcht! 
 
 
Covid- en andere ziektevrije kusjes van jullie leiding, Wij vonden het alvast een 
heel leuk jaar, en kunnen al niet wachten tot kamp!! <3 <3 
TOT BINNENKORT IN DE GROTE VAKANTIE 
Clara, Elias, Janne, Andreas, en Oskar 
  



Jongjinners 
 
Zondag 15 mei 
Vandaag is het topdag! We spreken af met alle takken om 14 uur aan de 
Beisemburcht, waar we vanalle plezante dingen zullen doen. Jullie ouders zijn 
ook welkom voor een drankje in het jincafé, dat ook na de vergadering (17 uur) 
nog efjes zal doorgaan. Een tweedehandsverkoop van scoutsspullen zal ook 
plaatsvinden. Tot dan! 
 
Zaterdag 21 mei 
Vanavond is het aan de overige tweedejaars om een vergadering ineen te 
steken, een avondvergadering deze keer. Wie precies de organisatoren zijn 
zullen we wel nog zeggen. Afspraak om half 8 aan de Beisemlokalen.  
 
Zaterdag 28 mei 
Vanavond gaan we onze handen uit de mouwen steken voor het goede doel, 
want als scouts is het belangrijk dat we de maatschappij steunen waar dat 
nodig is. Wat we precies gaan doen zul je wel merken, afspraak om half 8 in 
Beisem. 
  
Zaterdag 4 juni 
Vanavond komen jullie wat meer te weten over ons kamp op de kampinfo-
avond, spannend! Meer info over het tijdstip dat jullie en jullie ouders  in 
Beisem worden verwacht volgt nog via mail.  
 
Zaterdag 11 juni 
Vanavond gaan we bowlen! Afspraak om half 8 in Beisem, vandaar pakken we 
de bus naar Leuven. Waarschijnlijk zijn we wat later terug thuis dan normaal, 
hoe laat precies weten wij ook niet.  
 
Zaterdag 18 juni 
Vandaag is het de laatste vergadering van het scoutsjaar . Afsluiten doen we 
met heel wat gezelligheid, een hapje, een drankje en een goeie bbq. Neem 
zeker het zonnetje, een goed humeur en 5 euro mee, dan zal het afsluiter 
worden om nooit te vergeten! Afspraak om half 8 aan de Beisemburcht.  
 
Kusjes, Maarten x Eva x Folke x Jana x Brats  
 
 
 




