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Beste totemlezer,  
 

We kunnen weer terugblikken op een mooie maand november.  Op 
weekend trotseerden we de kou door de warme, gezellige sfeer..Als 
we een kijkje nemen op de maand december is er voor de meeste 
onder jullie geen prettig nieuws, de proefwerken staan al voor de 

deur.  Studeren gaat altijd voor, maar toch moet er nog genoeg 
ontspanning zijn.  Geen nood, jullie leiding zal jullie deze maand 
dan ook extra in de watten leggen met enkele ontspannende 
vergaderingen.  Om te beginnen nemen we een gezamenlijke duik 
in het zwembad van Sint-Pieters-Woluwe.  Vergeet niet dat een 
badmuts verplicht is!  Meer informatie kan je vinden elders in de 

totem.  Daarna worden jullie verwend met een ontspannend filmpje.  Hopelijk 
zorgt de leiding voor véél popcorn.  Want na een namiddagje studeren zullen 
jullie magen wel grommen.  Van de kerstman vernamen we dat het dit jaar 
een spetterend kerstfeestje wordt, met veel cadeautjes (die weliswaar niet meer 
dan 5 euro mogen kosten). 
 
Laten we hopen dat het sneeuwt in december zodat we niet alleen onze mutsen 
en handschoenen kunnen boven halen maar ook onze slee.  Daarmee glijden 
we dan van de heuvels in het park net naast de mooie sneeuwmannen. 
 
Ik zou er jullie nog eens attent op willen maken dat de totem elke laatste 
vergadering van de maand wordt uitgedeeld na de vergaderingen.  Wij, 
Nachtaapje en Maraboe, delen deze uit.  Ga dus niet naar huis alvorens u uw 
Totem hebt gekregen.  Verliest u de totem of bent u vergeten waar u hem hebt 
gelegd, geen nood, u kunt dan de totem nog steeds raadplegen op onze site:  
www.reynaert-beatrijs.be. 
 
Zo dat was het dan weer voor deze maand.  Hopelijk worstelen jullie zich 
vlotjes door het studiemateriaal want het belooft een drukke maand december 
te worden. 
 
Voor iedereen een prettige Kerst en fijne eindejaarsfeesten. 
 
Een stevige linker,  
Maraboe 

http://www.reynaert-beatrijs.be/


  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
Dag beste kapoentjes,  Dag beste kapoentjes,  
December komt eraan …. Toffe cadeautjes en veel snoepjes krijgen 
met Kerstmis en Sinterklaas, dat kunnen we toch niet missen!!! Laten 
we hopen dat het veel sneeuwt deze maand en alles komt in orde… 

December komt eraan …. Toffe cadeautjes en veel snoepjes krijgen 
met Kerstmis en Sinterklaas, dat kunnen we toch niet missen!!! Laten 
we hopen dat het veel sneeuwt deze maand en alles komt in orde… 
  
Zondag 2 decemberZondag 2 december 
Pak allemaal jullie zwemgerief mee, we gaan naar het zwembad van St-Pieters-
Woluwe.  Daar gaan we laten zien dat we geen schrik hebben van water. Breng €3 mee 
en een badmuts want dat is verplicht, voor de jongens ook geen zwemshort… 
Afspraak om 14 u aan de lokalen en we zijn terug rond 17h 30. 
 
Vrijdag 7 december 
woooooooeeeeeeeeehoooooooooooeeeeeeeee!!! Vandaag gaat het griezelen in het bos. 
Wat we dan voor speciaals gaan doen zien jullie wel… Zorg er zeker voor dat jullie 
warm aangekleed zijn! Afspraak om 18u aan de lokalen. Om 20u 30 staan we weer aan 
de lokalen. 
  
vrijdag 14 december 
Deze vrijdag gaan we het rustig aanpakken en gaan we een filmpje kijken, maar 
welke???  Dat zullen jullie wel zien als jullie afkomen! ☺ De vergadering duurt van 
18u tot 20u. 
 
vrijdag 21 december 
KERSTFEESTJE!!!!!!!!! Dit is de periode waar mensen elkaar cadeautjes geven. 
Daarom vragen wij jullie om zelf iets te knutselen of iets te kopen van max. 5euro, en 
het te verpakken… en een dessertje voor 1 persoon klaar te maken. Afspraak om 19u 
aan de lokalen en om 21u zit de vergadering er weer op! Weer een maandje voorbij, 
wat zeg ik, een jaartje voorbij. 
 
Een stevige linker, 
Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 

alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 Wasbeer (Alexis Janssens) 
Dingo (Leutrim Spahija)  leutrim11@hotmail.com  0485/809.998 

indrake_knk@hotmail.com 0494/729.313 .313 Indra Bervoets   

mailto:ikke_kwinten@hotmail.com
mailto:alexisjanssens@hotmail.com
mailto:anneleendevooght@hotmail.com
mailto:indrake_knk@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
 
 
Hey beste welpen!!! De superleuke maand november is 
nu bijna voorbij.  Jammer genoeg wordt het steeds 
kouder en het regent meer en meer.  Maar dat gaat onze 
pret niet bederven, zeker nu we weten dat december 
feestjesmaand is… hèhè☺.  Het wordt een hele drukke 
maand vol verrassingen, dus... komen is de boodschap!!! 
 
 
Zondag 2 december: Zwemvergadering, joepie.  Uiteraard zwemgerief 
meenemen maar vergeet je badmuts niet en de jongens ook hun zwembroek 
niet!  Gewone uren(14u-17u30), neem je abonnement of een busticketje en 3€ 
voor het zwemmen. 
 
Vrijdag 7 december: Dit wordt de spannendste vergadering van het jaar, een 
vergadering die jullie nooit zullen vergeten!!!  Ik mag nog niets verklappen, maar 
ik raad iedereen aan om aanwezig te zijn, het wordt een griezelige nacht……. 
Boehahahahah!!!  Afspraak om 18 u aan de lokalen.  Einde om 20u30.  Het zal 
wel koud zijn en misschien regent het ook, dus trek goede schoenen aan en trek 
een warme jas aan. 
 
Vrijdag 14 december: Film avond!!! Zin om samen naar een leuke film te 
kijken?  Ratatouille, Chicken Run, Cars, Atlantis,… Ikke wel☺ Vergadering van 
18u tot 20u. 
 
Vrijdag 21 december: Kerstfeestje!  We gaan er een gezellig avondje van 
maken.  Wij vragen jullie om zelf een leuk cadeautje te knutselen of iets te 
kopen van +/- 5€, let er wel op dat het zowel voor jongens als voor meisjes leuk 
moet zijn.  Kom met je goed humeur en laten we kerstmis vieren. De 
vergadering duurt van 19u tot 21u. 
 

!!! Kom altijd in uniform!  De contactpersoon van de welpenleiding is Baloe, dus als 
je niet kan komen, als je hebt een vraag, bel naar onze lieve Baloe.  Zij zal je heel 
graag helpen.  Het is veel gemakkelijker voor ons als één persoon alles bijhoudt. De 
andere leiding blijft uiteraard ook bereid om jullie te helpen. 
 
Een stevige linker, 
de welpenleidingsploeg, 

Akela (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 
tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 King Louis (Tim Jacob)  

Baloe (Emily Bouché)  emily_bouche@hotmail.com 0496/674.389 
anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 Rakscha (Anneleen De Vooght) 

mailto:anneleendevooght@hotmail.com
mailto:anneleendevooght@hotmail.com


  
  
  
  

  
  
  
  
Hey jonggivertjes! Hey jonggivertjes! 
  
Wieha het is alweer december! (wat gaat de tijd toch snel… ☺) Wieha het is alweer december! (wat gaat de tijd toch snel… ☺) 
Jaahaaaa… december is de maand waarin je je schoentje zet, je 
de mooiste slingers in de kerstboom hangt en je naar al de super-
giga-fijne scoutsvergaderingen komt!! 

Jaahaaaa… december is de maand waarin je je schoentje zet, je 
de mooiste slingers in de kerstboom hangt en je naar al de super-
giga-fijne scoutsvergaderingen komt!! 
  
Okido here we GOOOOOOO (want het wordt een drukke maand ☺): Okido here we GOOOOOOO (want het wordt een drukke maand ☺): 
  
Zondag 2 december:Zondag 2 december: 
Blubblubblub… 
Inderdaad, we gaan naar jaarlijkse gewoonte met heel de groep zwemmen! Breng jullie 
zwemgerief (met zwembroek, geen short), MIVB-kaart/abonnement, en 3 € mee. Afspraak 
om 14u00 aan het lokaal. We zijn terug om 17u30.  
P.S.: Vergeet ook jullie badmuts niet, want die is verplicht, jullie zwembandjes, snorkel en 
strandbal niet! 
 
Vrijdag 7 december: 
SURPRISE-avondvergadering…ahaaa wie is er nieuwsgierig? 
Afkomen is the message! Van 18u tot 20u30. 
 
Vrijdag 14 december: 
FILMAVOND! Van 20u tot 22u. Je kan een kussen en/of dekentje meenemen om het wat 
gezellig te maken! Jullie leiding zorgt weliswaar voor de popcorn! 
 
Vrijdag 21 december: 
Howhowhow wiens knappe rendieren dalen daar neer in de Vogelzanglaan? Uhu juist, meneer 
de Kerstman!  
Ons kerstfeestje begint om 19u aan het lokaal, en loopt ten einde om 22u. Iedereen zorgt voor 
een (unisex) kadootje (van max. 5 euro). Jullie worden verwacht van thuis al gegeten te 
hebben. Maar, laat een plaatsje vrij want wij zorgen nog voor een dessertje! 
 

Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com 0477/382.225 
elinedevooght@hotmail.com 0486/839.076 Sika (Eline De Vooght)  
roosje007@hotmail.com  0497/020.852 Patrijs (Rozemien De Troch) 
jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 /938.477 Kiang (Jan Callaert)  

mailto:elinedevooght@hotmail.com
mailto:roosje007@hotmail.com
mailto:jan_c_@hotmail.com


  
  
  
  

  
  
  
  
December december… December december… 
Een maand van vrolijke (kerst)feestjes, hopen op hoooopen 
sneeuw, kerstsfeer opsnuiven, de nacht van oud naar nieuw 
induiken en zoveel meer… 
Hier horen dan ook de ‘scoutse decembertradities’ bij (al was het 
maar om even tussen die examens uit te glippen!) 

Een maand van vrolijke (kerst)feestjes, hopen op hoooopen 
sneeuw, kerstsfeer opsnuiven, de nacht van oud naar nieuw 
induiken en zoveel meer… 
Hier horen dan ook de ‘scoutse decembertradities’ bij (al was het 
maar om even tussen die examens uit te glippen!) 
Hier in het lang en het breed onze tradities neergeschreven: Hier in het lang en het breed onze tradities neergeschreven: 
  
Zondag 2 /12Zondag 2 /12: 
Pak een zwembroek of een bikini (jongens gun ons dat grappige moment en geneer jullie niet! 
;)), 3 euro , een handdoekje, een badmuts en een hand vol sportieve moed… We duiken 
samen het zwembad in met heel de scouts. Afspraak aan de lokalen op de gewone uren. 
 
Vrijdag 7/12: 
Nu de examens goed en wel begonnen zijn, horen jullie op zondag niet naar de scouts te 
komen maar jammer genoeg moeten jullie nu allen achter je bureau zitten en de papiertjes aan 
het bijéén zoeken zijn om die dan … ja ja alweer te leren! Daarom vrijdagavond een 
avondvergadering… Laat even alle frustraties de vrije loop! Afspraak om 19u aan de 
sportopolis (nu Healthcity) in de VUB om een avondje te sporten…We kuisen onze schup af 
om 21u. 
 
Vrijdag 14/12: 
Filmavond! We spreken af om 20u aan onze lokalen! De filmavond zal tegen 22u ten einde 
lopen.  
 
Vrijdag 21/12: 
Wie begint de kerstvakantie zonder een (kerst)feestje?  
De scouts alvast niet, wij vliegen er feestend tegenaan! Jullie maken allemaal iets om te eten 
(dat je kan opwarmen in de microgolf). Wij zorgen voor dessert en drank. 
Begin: 19u, einde: 22u. 
 
Vergeet niet om op voorhand te verwittigen als je niet kan komen, een smsje of een mailtje 
volstaat. 
 
 
 

Adelaar (Sarah Melsens)  sarah_melsens@hotmail.com 0494/212.508 
floch16@hotmail.com  0472/941.183 Haflinger (Laurence Baeten) 

Suricata (Cajsa Tonoli)  cajsa_tonoli@hotmail.com 0474/486.444 /486.444 

mailto:ikke_kwinten@hotmail.com
mailto:floch16@hotmail.com


Adres: 

Dietsestraat 247 

3000 Leuven 

Openingsuren: 

dinsdag t.e.m. donderdag: 14u‐18u 

vrijdag t.e.m. zaterdag:  10u‐12u30 

        13u30‐18u 

Website: 

www.hopper.be 

 

 

 

  

Scouts uniform: hemd, pull, korte en lange broeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regenkledij: regenjas, regenbroek, regenpak 

Messen: Zwitzerse zakmessen, opinelmessen

Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen

 

http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&cat=7&productid=�
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=2&cat=22&productid=1�
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&cat=10&productid=1�
http://www.hopper.be/
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