
 

Activo kapoenen  

 
 

Zondag 28 november  
Vandaag verwachten we jullie van 14u tot 17u aan de (boerderij)lokalen van Beisem. Jullie zijn vandaag 
geen gewone kapoenen, maar boeren en boerinnen! Of misschien wil jij liever komen als een kip of een 
varkentje? Dat mag natuurlijk ook allemaal, want het is vandaaggg… boerderijvergadering! 

 
Zondag 5 december 

Joepiee morgen is het Sinterklaas!!!  
Speciaal voor jullie hebben wij kunnen regelen met de Sint dat hij vandaag al langskomt 
op de scouts. Zijn jullie allemaal braaf geweest, kom dan zeker en vast van 14u tot 17u 
naar de lokalen van Beisem.  
 

Zondag 12 december 
Hocus pocus patsss…, ik wou dat jij een kikker was! Vandaag loopt er een tovenaar rond in het sprookjesbos 
van Beisem! Oh ja en roodkapje die kan je ook wel eens tegenkomen vandaag. Als je heel goed zoekt, vind 
je misschien zelfs Klein Duimpje! Van 14u tot 17u hebben we aan de magische lokalen van Beisem 

sprookjesvergadering. Je mag dus zeker en vast verkleed komen als jouw favoriete sprookje of iets 
anders dat je leuk vindt! Tot dan ☺ 
 

Zondag 19 december 
 

Kerstmis komt er alweer bijna aan en wij kijken er al super hard naar uit! Speciaal voor jullie 
hebben we een heel fijn kerstfeestje op de planning staan. Jullie zijn allemaal welkom 
van 14u tot 17u aan de lokalen van Beisem om er een gezellige dag van te maken met al 
de vrienden en vriendinnen! Je mag een hapje en/of drankje naar keuze meenemen, 
maar wij voorzien zeker en vast ook iets lekkers.   
 

Zondag 26 december 
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering. Jullie leiding moet studeren voor grote 
toetsen, maar jullie kunnen gelukkig genieten van een zalig kerstweekend! Tot snel!!! ☺  

 
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.  
 

  



 
Zondag 8 januari 
Jeeeej eindelijk zien we elkaar terug! Wij hebben jullie heel hard gemist en 
hebben super veel zin in vandaag, want het issss…. 
KERSTBOOMVERBRANDING! Heb jij zin in een lekkere warme chocomelk 
bij een gigantisch groot vuur? Dan ben je meer dan welkom om eens langs te 
komen met je hele gezin of al je vriendjes en vriendinnetjes!  
PS: Jouw kerstboom is ook meer dan welkom zodat we een extra groot vuur kunnen maken. 
 
 

Heeel veel kerstknuffels van jullie liefste leiding 
Mara, Limo, Zizou, Jerry, Lingo en Komo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



Zondag 28 november  
ebben jullie het laatste nieuwtje al gehoord? De olympische spelen van 2021 gaan door in 
Veltem-Beisem. En niet zomaar ergens, maar aan Onze Beisemburcht!!!! Hoe tof! Begin 
almaar vast te trainen want het zal een stevige dag worden. Wij zijn alvast erg benieuwd 
hoe goed jullie nu wel degelijk kunnen sporten. Kom van 2 tot 5 uur naar de lokalen en laat 
het ons zien!!  

 

 

 

Zondag 5 december 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Ja hoor, de Sint is weer in het land en 
hij passeert uiteraard ook langs ons, bij de Beisemburcht tussen      2 en 5 uur! De leiding 
denkt dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar, maar om zeker te zijn zullen we toch 
maar eens horen wat de lieve goede Sint daarover te zeggen heeft…..  
 
 
 
 
 

Zondag 12 december  

Hopelijk zijn jullie allemaal nog goed te been en klaar voor de superleuke oma en opa 

vergadering<3!! Vandaag spelen we van 2 tot 5 uur allemaal toffe spelletjes in thema van 

oma’s en opa’s dus we verwachten natuurlijk ook de gepaste kleding. Wees creatief en 

verras ons, tot dan!! 

 

 
  



Zondag 19 december  

Zoals jullie weten is het nog eventjes wachten op Kerstmis, maar in de Beisemburcht is het 
vandaag al zover! Speciaal voor jullie organiseren we van 2 tot 5  een superleuk 
kerstfeestje!! Doe jullie mooiste maar en kerstversiering voor in onze lokalen is natuurlijk 
ook altijd welkom voor wat extra sfeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 26 december 

Helaas pindakaas! Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Uiteraard zouden wij 
veeel liever met jullie leuke dingen doen, maar helaas moeten wij studeren voor onze 
examens  . Geniet nog van de laatste daagjes van het jaar en binnenkort zien we 
elkaar gelukkig terug!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Vandaag zien we elkaar eindelijk terug!!! En het is niet zomaar een dag, want het is weer 
tijd voor !! Kom dus zeker langs aan de Beisemburcht met het hele 



gezin, buren en onbekenden voor een gezellige avond rond het vuur met een lekkere 
warme chocomelk! ☺  
P.S. Meer info hierover volgt op de site 

 

 

 

Veel liefde van jullie favoriete deugenietenleiding!!! 

Avari, Argus, Baco, Tippa, Koda en Joepa 
  



Vrijdag 26 - zondag 28 november 

JOEPIEE!! Dit weekend gaan we meer dan 24u 
met elkaar doorbrengen, want we gaan 
samen op ons eerste 

  

Samen eten, samen spelen, samen 
wassen, samen dansen, zingen en 
misschien ook een beetje samen slapen... 

 

Zondag 5 december  

“Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!!” 
Jaja het is zover! Sinterklaas komt vandaag speciaal 
voor jullie al een dagje vroeger naar de Beisemburcht 
en hij brengt voor alle flinke kabouters iets lekkers 
mee. Maar zijn jullie wel braaf geweest?? Dat zal de 
Sint jullie weten te zeggen van 14u tot 17u! 
Spannendd! 
 
 
 
 

Zondag 12 december  

Haal jullie mooiste kleren en make-up maar naar boven, 

want vandaag komen we te weten wie Miss 

Kabouter 2021 wordt. Kan jij de jury overtuigen met je 

mooie glimlach? Lukt het jou om op hakken te lopen? 
Waag je kans van 14u tot 17u aan de Beisemburcht tijdens 
onze Miss Kabouter verkiezingen en wie weet keer jij 
terug naar huis met het allermooiste kroontje op je hoofd!  
 



Zondag 19 december  

Thuis moeten jullie nog eventjes wachten op Kerstmis, maar in de 
Beisemburcht is het vandaag al van dat! Speciaal voor jullie 
organiseren we van 14u tot 17u een superleuk 

kerstfeestje!! Doe jullie mooiste kerstoutfit aan en neem 

ook zeker een hapje/drankje naar keuze mee zodat we er een 
heel lekkere namiddag van kunnen maken ☺  
Ohja en extra kerstversiering voor in ons kabouterlokaal is ook 
altijd toegelaten!  
 
 

Zondag 26 december 

Helaas pindakaas! Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Uiteraard zouden wij 
veeel liever met jullie leuke dingen doen, maar helaas moeten wij studeren voor onze 
examens   
Maar niet getreurd, jullie topleiding heeft onderaan deze activo een leuke kleurplaat en 
woordzoeker voorzien, zodat jullie toch iets te doen hebben op deze saaie 
zondagnamiddag.  

Veel plezier ermee en nog een late MERRY CHRISTMAS allemaal!!  

PS: Veel succes met het lezen van jullie nieuwjaarsbrieven volgend weekend! ☺  
 

 

  



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! 
Volgend weekend zien we jullie terug op onze spetterende kerstboomverbranding!  
 

Zaterdag 8 januari  

Jeeej, vandaag zien we elkaar na lange tijd eindelijk terug! En het is niet zomaar een dag, 

want het is weer tijd voor de enige echte !! Kom dus zeker 

langs aan de Beisemburcht met het hele gezin voor een gezellige avond rond het vuur met 
een lekkere warme chocomelk! Vergeet ook zeker jullie (nu waarschijnlijk kale) kerstboom 
niet mee te nemen, zodat het vuur heel de avond lekker warm blijft ☺  

 

 

 

Dikke smakkerds van jullie favoriete leiding xxxxx 

Tysko, Intex, Subio, Kalipoe, Zara en Brogan 
  



WELPEN 

Zondag 5/12: Sinterklaas 

Na een jaar wachten is hij eindelijk terug in ons land, de enige echteeeeeee…………………………. 
SINTERKLAAS!!!! Kom van 14u tot 17u naar onze lokalen in Beisem om de Sint te verwelkomen die speciaal 

voor jullie welpen eerder naar Veltem komt       Hopelijk zijn jullie dit jaar braaf geweest, want er is voor 
ieders iets lekker! Zet alvast je schoentje klaar. 
 

Zondag 12/12: kauwgomballenvergadering 
Heeey slimme welpen, jullie leiding moet zich verontschuldigen voor de vorige kauwgomballenvergadering 

die toen niet is kunnen doorgaan, helaas      MAAAAAAR, vandaag gaan we eindelijk het vette 
kauwgomballenspel spelen en kunnen jullie zoveel snoepen als je wilt!!!!!!!!!   

 
Zondag 19/12: KERSTFEESTJE 
Zin in kerstmis? Jullie leiding alvast wel       Geloven jullie ook in de kerstman zoals Tabeki en Krawiki? Of 
krijgen jullie ook altijd zoveel cadeautjes als Rino? Ben je benieuwd naar ons kerstfeest? Kom dan zeker 
deze zondag van 14u tot 17u mee vervroegd kerst vieren op onze geweldige kerstvergadering!  

 
Zondag 26/12: geen vergadering 

Helaas pindakaas, het is geen vergadering                                      Het is kerstmis dit weekend 

en wie weet krijgen jullie wel super mega vette cadeautjes!!!!!!! Ga gezellig samen met de familie 
samenzitten onder de kerstboom en smul maar eens goed van al dat lekkere eten! 

 
Zondag 2/01: geen vergadering  
Het is 2022! En dat betekent dat jullie en de leiding de dag ervoor tot laat mochten opblijven. Het is dan 

geen vergadering, want we zijn allemaal heel moe door het grote feest van gisteren.      

 
Zaterdag 8/01: kerstboomverbranding  
Zin in een lekkere warme chocomelk of gezellig met je vriendjes rond een groot vuur te staan? Kom dan 
zeker ’s avonds naar onze kerstboomvergadering op 8 januari. Vergeet niet je oude kerstboom en jullie 
ouders uit te nodigen voor een 
drankje. 
P.S. Meer info komt nog op de 
scoutssite 
 
DIKKE KUSSEN VAN JULLIE 
FAVORIETE LEIDING XXX 

Rino, Tabeki, Zita, Zips, 
Krawiki, Cobi 
  



 

 

Zondag 28 november – Woudloperskeuken njam njam 

Smikkel smakkel smokkel, njam njam njam. We gaan koken als echte scoutskokkinnen 

vandaag! Wat we gaan maken blijft een verrassing, maar dat de buik vol zal zitten is een 

zekerheid. Kom dus zeker af naar onze jogilokalen om11u. Vergeet geen 50 cent voor het 

drankje! Om 14u ist gedaaaan. 

Kleine meeneemlijst: 

- 3 euros !!! (liefst gepast) 

- bord, bestek en beker 

- keukenhanddoek 
 

 

Zaterdag 4 december – Sinterklaaskapoentje 

Niet te stout geweest dit jaar ratjes? Xx Ik hoop het voor jullie, anders geen chocolaatjes … Deze 

avond krijgen jullie de unieke kans om op de schoot te gaan zitten van de enige echte meneer 

Sinterklaas. Zie verder in de activo een mooie kleurplaat die jullie kunnen 

inkleuren om aan de sint te geven. Misschien krijg je dan wel een extraatje �. En een van de 

prachtige sinterklaassongteksten waarmee jullie jullie stem alvast kunnen opwarmen. 

Afspraak is om 19u30 aan de jajajogilokalen. Om 21u30 mogen jullie voldaan naar huis 

wederkeren. 

 

 
Zie ginds komt de stoomboot 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 

 

 
Zijn knecht staat te lachten en roept ons reeds toe : 

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 

Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij. 

En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij. 

JOGI’S <3  



 
 

 



Zaterdag 11 december – oeeeeh Movie Night 

Neem allemaal een dekentje mee en wij zorgen voor de snacks en drank! Tonight 

gaan we lekker gezellig tegen elkaar kruipen voor de movie night. Kom dus 

zeker om 19u30 naar onze   

vaste stek. Tegen 21u30 mogen jullie weer naar huis wederkeren  

Zaterdag 18 december –cicacasinooo avond 

Klaar om de gok en speel talenten boven te halen? Wij alvast wel! Kom kom kom 

allemaal om 19u30 naar de jogilokalen en wij bezorgen jullie de spelavond van 

jullie leven! Om 21u30 is het afgelopen. 
 

 

 
Zaterdag 25 december – yihaaaa keeeeerst 

Vandaag eindelijk die pakjes uitpakken die daar al weken 

verleidelijk onder de kerstboom liggen te blinken. En lekker veel 

kerststronk eten en vele 

knuffels geven aan de geliefde familie. Maar helaas dus geen vergadering… 

 
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 – Kerstboomverbranding 

Voor de 3de week op rij geen jogi-vergadering :’((( Maaaar we hebben  wel iets 

anders leuk in petto. Vanavond is het de super gezellige kerstboomverbranding! 

Spoor alvast je hele gezin aan om te komen want er is voor ieder wat wil! Je 

jongere zusje(s) of broertje(s) kan meelopen met de fakkeltocht georganiseerd 

door de formidabele Beisem leiding. (Het is zeker niet verboden om ook zelf mee 

te lopen!) Jullie ouders en jullie zelf kunnen lekker gezellig iets eten en drinken 

en keuvelen rond het kampvuur. v 

 

 

  



JV’s 
 
Zaterdag 4 december – Sinterklaas 
ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT UIT SPANJE WEER AAN, HIJ BRENGT ONS SINT 
NICOLAAS, IK ZIE HEM AL STAAN, AAN ONZE LOKALEN MET ZIJN UNIFORM MOOI 
AAN!!! Wie is er het braafst geweest? Of belangrijker…wie het stouts? Zorg 
ervoor dat je zo goed mogelijk in je uniform bent, want dat kan wel eens 
beslissen of je wat lekkers krijgt of niet….Wees paraat om de Sint te groeten en 
verwelkomen aan onze prachtlokalen om 19h 30tot 21h30. 

 
Zaterdag 11 december - Vuurwerkvergadering 
NU ZIJN JULLIE WEL BENIEUWD HE??? 
Kom dus zeker vanavond van 19u30 tot 21u30 naar onze lokalen… 
 

Zaterdag 18 december – Movie Night 
Jaja het is zo’n vergadering, lekker lui wezen en een leuke, griezelige of 
spannende film kijken, terwijl we genieten van wat lekkers. Kom zeker naar 
Kinepolis WVB om 19h30 tot 21h30 

 
Zaterdag 25 december – Kerst 
HO HO HO, jammer boys. Deze keer geen vergadering omdat we namelijk 
allemaal lekker moete gaan eten en cadeautjes uitpakken. 
 

Zaterdag 1 januari – Nieuwjaar 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…GELUKKIG NIEUWJAAAR, Jammer genoeg is er deze 
keer weer geen vergadering. Maaaar niet getreurd, de week er op is het 
kerstboomverbranding en dan kan je vertellen over het spectaculair vuurwerk 
en het lekkere eten, terwijl we genieten van een goeie warme choco. 

 
Zaterdag 8 januari – Kerstboomverbranding 
Vandaag is het tijd om afscheid te nemen van je kerstboom samen met al je 
vrienden en familie. Kom dus zeker naar de Beisemburcht voor een lekkere 

warme chocolademelk en de fakkeltocht. Wij zullen er ook zijn       
P.S. Meer info volgt via site/facebook 

 
Jullie liefste leiding: Antje, Martijn, Stan en Clara xoxo 



Zondag 28 november 
Vandaag mogen zowel de mannen als de vrouwen hun rok aantrekken, want vandaag zijn het 
de highland games!!!! Haal die kilt maar van onder het stof, en eet nog meer spek en eieren, 
want jullie gaan alle kracht nodig hebben!! Afspraak aan onze keet om 14u! 

 

Zaterdag 4 December 
O wie klopt daar givers, O wie klopt daar givers? Het is de lieve goede sint!!! De leiding denkt 
dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar, maar om zeker te zijn hebben we de hulp 
ingeroepen van een expert. Kom deze goede oude man bekijken om 19u30 in de 
Beisemburcht! 

 

Zaterdag 11 december 
Handen van de tafel, rien ne va plus, Allez allez allez, roulez! Jullie hebben het alvast geraden, 
maar vandaag is het casino. Begin alvast maar te oefenen met blackjack, poker en de andere 
klassieke casinospelen. Ons Skere casino opent zijn deuren om 19:30 aan onze lokalen. 
 
 
 
 
 



Zaterdag 18 december 
Wie is de oprichter van de scouts? Misschien wel de meest klassieke quizvraag op een 
scoutsquiz, maar we gaan hem toch weer stellen. Kijk allemaal het jaaroverzicht nog eens na, 
en haal die sudokus maar boven, want jullie hersenen gaan de training nodig hebben 
vanavond! Kom allemaal met jullie gezond verstand naar onze lokalen om 19:30! 
 

Zaterdag 25 december 
Op de geboortedag van jezus christus de verlosser zit de hele leidingsploeg in de kerk, en zullen 
wij dus jammer genoeg geen vergadering kunnen geven. Geniet van de feestdagen en tot 
volgend jaar! 
 

Zaterdag 1 januari 
Op de eerste dag van het nieuwe jaar is de hele leidingsploeg bezig met excuses om hun 
nieuwjaarsbelofte niet te moeten vervullen, dus kunnen we helaas geen leiding geven. Tot 
Snel! 
 

Zaterdag 8 januari 
Na 2 maanden is het eindelijk tijd om die kerstboom los te laten. Kom hem met de hele familie 

ritueel verbranden op onze kerstboomverbranding. Drankjes en versnaperingen zijn voorzien, 

en voor zij die willen staat er ook een fakkeltocht op het programma. Meer info op de 

facebook/site van scouts wvb. 



Zondag 28 november  

Man vs vrouw vs anders, de eeuwenoude vraag. Wie van deze is nu eigenlijk de 
beste? Op die vraag komt nu eindelijk een antwoord!! Begin al maar te trainen 
want The battle of the sexes komt eraan!! De arena voor deze legendarische 
battle is onze keet om 14u! 
 
Zaterdag 4 december 
O wie klopt daar jongjinners, O wie klopt daar jongjinners? Het is de lieve goede 
sint!!! De leiding denkt dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar, maar om 
zeker te zijn hebben we de hulp ingeroepen van een expert. Kom deze goede 
oude man verwelkomen om 19u30 in de Beisemburcht! 
 
Zaterdag 11 december  
Vanavond is het filmvergadering!!! Een goede film om even je examenstress te 
vergeten, is dat geen goed idee? In de week ervoor zullen we via de fb groep een 
stemming organiseren, de film met de meeste stemmen wint. Het is toegelaten 
om eigen versnaperingen mee te nemen voor tijdens de film. Afspraak om half 8 
in onze keet.  

Zaterdag 18 december 

Het is bijna kerstmis! En het is jammer genoeg de laatste vergadering van het 

jaar ☹. We zullen het jaar dan ook op een schitterende manier afsluiten met 

een kerstvergadering. Aan iedereen wordt gevraagd om een klein cadeautje van 

ongeveer 5 euro te kopen. Wie geen cadeau meebrengt zal er ook geen krijgen, 

en dat zou natuurlijk jammer zijn. 19h 30 aan ons lokaal! 

 

Zaterdag 25 december en 1 januari 

GEEN VERGADERING!!!!!!  

GELUKKIG EINDEJAAR IEDEREEN!!! 

 

Zaterdag 8 januari 

Die kerstboom in het huis heeft een nieuwe bestemming nodig. Zijn laatste 
dagen zijn geteld en om hem nog een laatste levensdoel te geven mag hij 
speciaal naar onze jaarlijkse kerstboomverbranding komen. Nu kan jij je koude 
handen verwarmen en het laatste levensdoel van de afgetakelde boom 



vervullen. Het is daarom van groot belang dat jullie allen aanwezig zijn op onze 
kerstboomverbranding! En wat zeker mag, is smullen van de heerlijke hotdogs. 

      Vergeet jullie ouders zeker niet uit te nodigen voor een glas te komen drinken 
op het nieuwe jaar. 
 
Stevige linker van jullie leiding! 
Jana, Folke, Eva, Drossart en Brats 
 
 
 


